
คํานํา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดตั้ ง ข้ึนตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญ ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงดําเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด นอกจากนี้ยังดําเนินการตามระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให
คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งข้ึน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป พ.ศ.2557 เปนการประเมินผลการดําเนินงานในรอบ
ปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจท้ัง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม โดยคณะฯ ดําเนินการตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ท้ังสิ้น 43 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ มก. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 19
ตัวบงชี้) แตนํามาคิดคะแนนประเมินเพียง 36 ตัวบงชี้ ตามท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก ตัวบงชี้ สกอ. 23
ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ โดยยกเวนตัวบงชี้ สมศ. 12 ท่ีประเมินระดับมหาวิทยาลัย และไมคิดคะแนนในตัวบงชี้
สมศ. ท่ี 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 และ มก.ท่ี 3.3 ซึ่งเปนตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิตของคณะฯ
ทุกทาน ในความรวมมือและการใหความอนุเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนตอการรายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะฯ จนทําใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ฉบับนี้สําเร็จได
อยางเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนเอกสารท่ีแสดงใหผูเก่ียวของทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งทําการประเมินเสร็จสิ้นแลวเม่ือวันท่ี
15 – 16 กรกฎาคม 2557 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 จากคะแนนเต็ม 5
การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก พรอมกันนี้ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรยังไดรับขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคณะฯ ในปการศึกษา 2557 ใหสามารถดําเนินการตามพันธกิจไดครอบคลุมยิ่งข้ึน
สมดังปณิธานในการผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ปญญา พัฒนาองคความรู  ดวยจิตสํานึกแหง
ความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม

(รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา)
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วันท่ี 9 กันยายน 2557
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 1

บทนํา
บทสรุปผูบริหาร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่ง
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศ
จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน
2547 และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร”
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบัน
ท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจ
หลักท้ัง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตองคประกอบคุณภาพ
9 ดาน ประกอบดวย ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 12 (ดําเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย) ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 และ มก.ท่ี 3.3 ซึ่งเปนตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
(รายงานขอมูลแตไมนําคะแนนมาพิจารณา) รวมคิดคะแนนท้ังหมด 36 ตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ
จํานวน 36 ตัวบงชี้ (สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2
และ มก.ท่ี 3.3) มีคะแนนผลการประเมิน 4.75 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมิน 4.21 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก และดาน
ผลผลิตหรือผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยูในระดับดีมาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขา
จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.21 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน
4.94 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิตหรือผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยูในระดับดีมาก



2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

 ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (รวม 36 ตัวบงชี้)
องคประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนนิการ

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.40 4.32 ดี ดี
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.95 4.95 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.75 4.72 ดีมาก ดีมาก

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบงชี้)

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 4.29 4.29 ดี ดี
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจดัการการอุดมศึกษา 4.79 4.72 ดีมาก ดีมาก
ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 4.97 4.97 ดีมาก ดีมาก
ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 4.71 4.65 ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสงัคม
ฐานความรูและสงัคมแหงการเรียนรู

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.75 4.72 ดีมาก ดีมาก



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 3

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (รวม 36 ตัวบงชี้)

ดานการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 4.73 4.73 ดีมาก ดีมาก
ดานกระบวนการภายใน 4.90 4.83 ดีมาก ดีมาก
ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
ดานบุคลากร การเรียนรูและนวตักรรมม 4.46 4.46 ดี ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.75 4.72 ดีมาก ดีมาก

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบงชี้)

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา

4.70 4.63 ดีมาก ดีมาก

1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
2) ดานวชิาการ 4.28 4.12 ดี ดี
3) ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
4) ดานการบริหารจัดการ 4.96 4.96 ดีมาก ดีมาก

2. มาตรฐานดานการดําเนนิการตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา

4.78 4.78 ดีมาก ดีมาก

1) ดานการผลิตบณัฑิต 4.56 4.56 ดีมาก ดีมาก
2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
4) ดานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.75 4.72 ดีมาก ดีมาก
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ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ พบวา มีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน
4.51-5.00) จํานวน 29 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 6
ตัวบงชี้ ไมมีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) มีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูใน
ระดับตองปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 1 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับ
ตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มีจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้

ประเมินตนเอง กรรมการ
 จุดแข็ง 1. อาจารยประจํามคีุณวุฒิปริญญาเอกสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด และมีความเช่ียวชาญหลาย
สาขาวิชา

1. ผูบริหารมีแผนยุทธศาสตรเชิงรุก มีการพัฒนา
คณะฯ เขาสูความเปนนานาชาติ  เชน พัฒนา
หลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ

2. การมีสองศาสตรในคณะเดียวกันท้ังดานการศึกษา
และการพัฒนา ทําใหสามารถเปดสอนในหลักสตูรท่ีมี
ความหลากหลาย โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน
หรือสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของสังคม

2. มีระบบสารสนเทศในการติดตามการพัฒนา
คณาจารย และบุคลากร และประเมินการทํางาน
ของบุคลากร มีศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีสงเสริมคุณลักษณะเดนของนิสิต

3. มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและปจจยัเก้ือหนุน
การเรยีนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน
ไดแก โรงเรียนสาธิตฯ ฟารมคณะศึกษาศาสตร และ
หองปฏิบัติการตางๆ

3. ศิษยเกาและนิสิตปจจุบัน มีความรัก มีความ
ผูกพันตอคณะฯ และมีความศรัทธาเ ช่ือมั่นใน
คุณภาพการเรียนการสอน

4. สังกัดอยูในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียง และ
เปนท่ียอมรับในระดับสากล
5. บุคลากรสวนใหญมสีวนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนา
คณะฯ
6. มีระบบและกลไกการสนับสนุนเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ

 แนวทางเสริม
จุดแข็ง

พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ใหเปนแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพครู และเปนตนแบบการจดัการเรียนรูท่ีได
มาตรฐานเปนท่ียอมรบัในระดบัสากล

-

 จุดท่ีควร
พัฒนา

1. อาจารยประจาํมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด และยังมีจํานวนไมเพียงพอ
ตอการเปดสอนในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก
สาขาวิชาใหม

-



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 5

ประเมินตนเอง กรรมการ
2. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนจริงมีจํานวนนอย
3. งบประมาณท้ังเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน
มีจํานวนจาํกัด ไมเพียงพอสาํหรบัการบรหิารจัดการ
4. อาคารสถานท่ีไมเพียงพอตอการจัดการเรยีนการ
สอน

 ขอเสนอแนะ คณะฯ ควรมีการวางแผนและกําหนดทิศทางการใช
หองเรียนท่ีมีอยูใหชัดเจน และตรวจสอบวัสดุอุปกรณ
ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดทุกชวงเวลาตามความ
ตองการ

1. ควรทบทวน การดําเนินการรับนิสิตในหลักสูตร การ
จัดการเรียนรูสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
อยางตอเน่ือง โดยจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรให
ครบถวนเน่ืองจากเปนจุดเดนของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
2. เมื่อคณะฯ มีความพรอม ควรมีการดําเนินการผลิต
วารสารวิชาการของคณะเพ่ือรองรับการผลิตผลงาน
วิชาการของคณาจารย และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
3. ในการรับสมัครอาจารยใหม หรือการศึกษาตอของ
คณาจารยในคณะฯ ควรคํานึงถึงสาขาวิชาท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ
4. ควรพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ
ตางๆ เชน เพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมนอกเวลา
เรียน เพ่ิม Learning space ปรับปรุงคอมพิวเตอร
ในหองปฏิบัติการภาษา และโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย
พรอมใชงาน จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอตอการ
เรียนการสอน เปนตน

 แนวปฏิบัติท่ีดี คณะฯ มีการพัฒนาเครื่องมือติดตามใหอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดรับการ
พัฒนามาใชในการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนิสติ ตลอดจนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวของ
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของคณบดีฯ เสนอใหสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มอบคณะฯ แจงใหคณะ สํานัก สถาบัน นําไป
ประยุกตใชประโยชนในการประกันคุณภาพสําหรบ
หนวยงานและมหาวิทยาลยัตอไป (เอกสารอางอิง:
บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.10102/18425 ลว. 6
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบปท่ี 4)

คณะฯ พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
และการนําทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชประโยชน
ท่ีผูบริหารสามารถติดตามตรวจสอบไดตลอดเวลา
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บทที่ 1
ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ

1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
 ช่ือหนวยงาน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

 สถานท่ีตั้ง
เลขท่ี 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

 ตราประจําหนวยงาน

 สีประจําหนวยงาน
สีมวง

 ประวัติความเปนมาโดยยอ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร   มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่ งของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร
กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547

และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร”
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสราง
การแบงสวนหนวยงานภายในครั้ งนี้ ทําใหคณะฯ มีหนวยงานภายใน ท้ังสิ้น 6 หนวยงาน ประกอบดวย
สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะฯ มีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอน
ทางดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในหลักสูตรท่ีเปดสอนของคณะฯ เอง
และใหบริการรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับนิสิตคณะตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน
ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีลําดับความเปนมา ดังนี้
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ในป พ.ศ. 2522 คณะฯ เคลื่อนยายนิสิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร-เกษตร ชั้นปท่ี 3-4 จากคณะศึกษาศาสตรมาเรียนท่ี
วิทยาเขตกําแพงแสน เปนปแรก

พ.ศ. 2523  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

พ.ศ. 2541  เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. 2543  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร
พ.ศ. 2544  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
พ.ศ. 2547  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตร 5 ป)
พ.ศ. 2548  คณะฯ ไดรับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มาเปดสอนท่ีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขาวิชาพลศึกษา
พ.ศ. 2550  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
พ.ศ. 2551  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (หลักสูตร5 ป)  โดยจําแนก

เปน 4 สาขา  ไดแก สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา สาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา  และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา

พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)

พ.ศ. 2553 เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร  ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (ขอปดหลักสูตรในปการศึกษา 2555)

พ.ศ. 2555 เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  โดยจําแนกเปน 4 สาขา  ไดแก สาขาคณิตศาสตรศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และสาขาวิทยาศาสตรศึกษา

ปจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ท้ังสิ้น 5 หลักสูตร จําแนกเปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 217 คน จําแนกเปน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู จํานวน 142 คน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร จํานวน
2 คน สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 1 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
จํานวน 72 คน มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวม 16 คน จําแนกเปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน 14 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู จํานวน 2 คน
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การบริหารจัดการนับตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มีผูบริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน  ดังนี้

o พ.ศ. 2522–2527 บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีฝายกําแพงแสน” ดังนี้
- นายสมมาตร ชื่นอ่ิม  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2522 ถึงวันท่ี24 ธันวาคม 2525
- นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2525 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2527

o พ.ศ. 2527–2535 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร” โดยมี ผศ.สงวน แกวมรกต
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2535

o พ.ศ. 2535–2541 บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน” ดังนี้
- ผศ.ดร.พีรพงศ ทิพนาค  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2535 ถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2538
- รศ.อุดร รัตนภักดิ์ ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2538 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2539
- รศ.บรรจบ ภิรมยคํา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2541

o พ.ศ. 2541-2545 บริหารงานโดย “รองคณบดีกําแพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมยคํา ดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2545

o พ.ศ. 2545-2547 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2545 ถึงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2547

o พ.ศ. 2547-2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ระหวางวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันท่ี 13มิถุนายน 2548

o พ.ศ. 2548–2552 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน” และ “คณบดี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักดิ์ ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2548
ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2552(คณะฯ ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุม
ครั้ ง ท่ี  9/2550 เ ม่ือวัน ท่ี 17 กันยายน 2550  ให เปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร  กําแพงแสน เปน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 เปนตนมา)

o พ.ศ. 2552-2556 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี รศ.บรรจบ
ภิรมยคํา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2556

ปจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใตการกํากับดูแลของ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 30 กรกฏาคม 2556 ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2560
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนโยบายหลัก
 ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา : ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนศาสตรแหงการพัฒนามนุษย สูสังคมอุดมปญญา
ปณิธาน : ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ปญญาพัฒนาองคความรูดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ

ตอวิชาชีพและสังคม

 วัตถุประสงค (จากการกอตั้งคณะเทานั้น)
1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือสรางสรรคพัฒนาสังคม
2) ศึกษาคนควาวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของสังคม และประเทศชาติ
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
5) เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร และวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของ

 วิสัยทัศน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนองคกรชั้นนําดานการศึกษาและการพัฒนา เปนท่ียอมรับในระดับสากล

 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการศึกษาและการพัฒนาท่ีมีความรูความสามารถ

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม
2) วิจัยและสรางองคความรูดานการศึกษาและการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
3) บริการวิชาการดานการศึกษาและการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคมหรือชุมชน
4) อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย และ

สิ่งแวดลอม
5) พัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา ใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชีพครูและเปนตนแบบการจัดการเรียนรูท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล

 นโยบายหลัก
นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556)
1) ดานการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรท่ีสอนโดยใชภาษาอังกฤษในสาขาทาง

การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาศักยภาพอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน
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รวมท้ังทบทวนสัดสวนภาระงานของอาจารยตอนิสิตใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด พัฒนาระบบผูชวยสอน (TA)
ใหมีศักยภาพ สรางเครือขายวิชาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ

2) ดานการวิจัย
พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู สนับสนุนการเรียนการสอน และเปนประโยชนตอสังคม เนนการ

สรางรายไดและการแสวงหาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนการวิจัยใหมากยิ่งข้ึน สนับสนุน
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และสรางเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและตางประเทศ
สงเสริมนิสิตใหมีศักยภาพในการวิจัยโดยการเปนผูชวยวิจัย (RA)

3) ดานการบริการวิชาการ
พัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน จัดระบบศูนยบริการวิชาการเพ่ือ

หารายได บูรณาการการใหบริการการไปสูการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาทักษะคณาจารยและบุคลากร
เพ่ือรองรับการบริการวิชาการ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ สืบสาน เผยแพร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ

ไปสูนานาชาติ ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีงามใหแกนิสิตและบคุลากร พัฒนาภาวะผูนําและอัตลักษณ “สํานึกดี
มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี” ใหแกนิสิต

5) ดานการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวมเร็ว เนนการมีสวนรวมของบุคลากรโดย

ยึดหลักธรรมมาภิบาลและการพ่ึงพาตนเอง พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการในทุกภารกิจ พัฒนาความรูและความสามารถของบคุลากรสายสนับสนุนใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 เปาหมาย

1) ดานการศึกษา
1.1 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 สงเสริมการเปดหลักสูตรและรายวิชาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ ท้ังระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา
1.3 สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

มากข้ึน
1.4 ปรับแผนการรับนิสิตใหสอดคลองกับภาระงานสอนของอาจารยตอนิสิตเพ่ือใหสอดคลองตามเกณฑ

ท่ี สกอ. กําหนด
1.5 สรางเครือขายความรวมมือในการจัดแหลงเรียนรูกับหนวยงานภายในประเทศ
1.6 สรางเครือขายความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารยกับหนวยงานตางประเทศ
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2. ดานการวิจัย
2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนางานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และเปนประโยชนตอสังคม
2.2 สนับสนุนและจัดหาทรัพยากรและเงินทุนสําหรับการวิจัย ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 สงเสริมใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ
2.4 สรางเครือขายงานวิจัยระหวางสถาบัน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดการบูรณา

การงานวิจัยเพ่ือแกปญหาสังคม
3) ดานการบริการวิชาการ

3.1 สนับสนุนการใหบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน
3.2 สงเสริมการหารายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ
3.3 สนับสนุนใหคณาจารยนําความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย
3.4 สนับสนุนใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนประสบการณและนําความท่ีไดมาพัฒนาการใหบริการวิชาการ
3.5 สรางเครือขายความรวมมือในการใหบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4.1 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ไปสูระดับนานาชาติ
4.2 เสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกท่ีดีงามสําหรับนิสิตและบคุลากร
4.3 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสรางภาวะผูนําสําหรับนิสิต ตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย
5) ดานการบริหารจัดการ

5.1 พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ มีระบบงานท่ีคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเนนการ
มีสวนรวมของบุคลากร

5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร

5.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเขมแข็งและสามารถนําความรูมาพัฒนางาน
ท่ีปฏิบัติได

5.4 สนับสนุนสวัสดิการสําหรับบุคลากร และสงเสริมดานการกีฬาและสันทนาการ
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
แผนภูมิโครงสรางองคกรคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Faculty of Education and Development Sciences

สํานักงานเลขานุการ
(Office of
Secretary)

ภาควิชาครุศึกษา
(Department of Teacher

Education : Ted)

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(Department of

Physical Education
and Sport : PES)

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
(Center for Research and

Academic Outreach)

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน
(Department of Human

and Community
Resource Development

: HCRD)

โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

(Kasetsart University
Laboratory School

Kamphaeng-saen Campus
Education Research and
Development Center)

อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศกึษา

Principal of Kasetsart
University Laboratory

School Kamphaeng-saen
Campus Education Research
and Development Center

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Dean

หัวหนาภาควิชา
พลศึกษาและกีฬา

Head of Physical
Education and Sport

Department

หัวหนา
สํานักงานเลขานกุาร
Head of Secretary

Office

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Board of committee

รองคณบดี
ฝายบริหาร

Associate Dean
of

Administration

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

Associate Dean
of Academic

Affair

รองคณบดี
ฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ

Associate Dean of
Research and

Academic Service

รองคณบดี
ฝายกิจการนิสิต
Associate
Dean of

Student Affairs

รองคณบดี
ฝายประกันคณุภาพการศกึษา

Associate Dean of
Quality Assurance

Manager

หัวหนาภาควิชา
การพัฒนาทรพัยากร

มนุษยและชุมชน
Head of Human
and Resource
Development
Department

หัวหนาภาควิชาครศุกึษา
Head of Teacher

Education Department

หัวหนา
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

Head of Center for
Research and

Academic Outreach

รองคณบดี
ฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพิเศษ

Associate Dean of
International Affairs and

Special Projects
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1.4 รายนามผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ
 รายนามผูบริหาร

รายนามผูบรหิารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ลําดับที่ ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร/ วาระ

1 รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 11/2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

3 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)

ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
4 รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

5 นายธารินทร  กานเหลือง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

6 รองศาสตราจารย น.ท. สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

8 ผูชวยศาสตราจารยคมกริช  เชาวพานิช หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที ่25 มกราคม 2555 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 256/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 13 เมษายน 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 1410/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556

10 ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ  ทองเพิ่ม หัวหนาภาควิชาครุศึกษา
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 351/2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

11 นายชูวิทย รัตนพลแสนย หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 3760/2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

12 ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ อุดมศรี อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที ่31 มกราคม 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 101/2556 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

13 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
(ต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 4775/2552  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2552

รวม 13 ราย
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 รายนามคณะกรรมการประจําคณะ
รายนามคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ลําดับที่ ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร ตําแหนง
1 รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประธานกรรมการ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
3 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
5 ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ  ทองเพิ่ม หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ
6 ผูชวยศาสตราจารยคมกริช  เชาวพานิช หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ
7 ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ อุดมศรี อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรรมการ

8 นายชูวิทย รัตนพลแสนย หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
9 ผูชวยศาสตราจารยสานิตย รัศมี อาจารยประจําประเภทคณาจารย กรรมการ
10 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานกุาร
11 นางสาวผจงจิต  มวงพารา บุคลากร กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

รวม 11 ราย

 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ
รายนามคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ลําดับที่ ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร ตําแหนง
1 รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประธานกรรมการ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
3 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4 รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
5 รองศาสตราจารย น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
6 นายธารินทร  กานเหลือง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ กรรมการ
8 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานกุาร
9 นางสาวผจงจิต  มวงพารา บุคลากร กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

รวม 9 ราย

1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน
ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 5 หลักสูตร

5 สาขาวิชา โดยเปนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา (6 สาขา) ระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข รวม
2 หลักสูตร  2 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และ
หลกัสูตรระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 60 ของหลักสูตรท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในแตละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา
(หนวย : หลักสูตร)

ภาควิชา/สาขาวชิา

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ

รวม

หลักสูตรภาคพิเศษ*

ตรี
โท

เอก ตรี
โท

เอก ตรี
โท

เอกแผน
ก

แผน
ข

แผน
ก

แผน
ข

แผน
ก

แผน
ข

เปดทั้ง 3 ภาควิชา 1 - - - - - - - 1 - - - -
1. หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู) 

- สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา
- สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

ศึกษา
- สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
- สาขาคณิตศาสตรศึกษา
- สาขาวิทยาศาสตรศึกษา

ภาควิชาครุศึกษา - - - - - - - - - - - - -
ภาควิชาการพัฒนาทัรพยากรมนุษยและ
ชุมชน

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

2. หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและส่ิงแวดลอม
ศึกษา) 

3. หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)  

4. หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน) 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา - 1 - - - - - 1 - - - -
5. หลักสูตร ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)  

รวม 2 1 1 - - - - 4 1
หมายเหตุ – ใส * ไวที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเปนการนาํหลักสูตรภาคปกติที่มีอยูแลว ไปเปดสอน

 หลักสูตรภาษาไทย รวมท้ังหมด 5 หลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี รวม 2 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูร ศษ.บ.(การจัดการเรยีนรู) 99 - 99
2 หลักสตูร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) 24 - 24

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมกิจกรรมพลศึกษา (01175xxx) 21 - 21
รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 144 - 144
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 ระดับปริญญาโท รวมท้ังหมด 2 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) - 9 9
2 หลักสตูร ศศ.ม. (การสงเสรมิสุขภาพ) 9 - 9

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 9 9 18

 ระดับปริญญาเอก รวม 1 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูรปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) 7 - 7
รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 7 - 7

1.6 จํานวนนิสิตทั้งหมด FTES และผูสําเร็จการศึกษา
 จํานวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

(ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556)
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี 1,102 - - - 1,102
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - - - - -
ปริญญาโท แผน ก 12 49 - - 61

แผน ข - 14 - - 14
ปริญญาเอก 43 - - - 43
รวมจํานวนนสิิตท้ังหมด 1,157 63 - - 1,220
รวมจํานวนนิสติปรญิญาโท แผน ก และ
ปริญญาเอก 55 49 - - 104

รอยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก
และปรญิญาเอกตอจํานวนนิสิตท้ังหมด - - - - 8.49

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2556
แยกตามภาควิชา/สาขาวิชา (ใชขอมูลกองแผนงาน แบบปรับคาระดับบัณฑิตศึกษา)

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ปริญญาตรี 863.58 135.19 - - 998.77
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - - - - -
ปริญญาโทและปรญิญาเอก 34.63 12.13 - - 46.75
รวม FTES 898.21 147.31 - - 1,045.52
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 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลกองแผนงาน ณ มีนาคม 2557)
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี 217 - - - 217
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - - - - -
ปริญญาโท แผน ก 2 4 - - 6

แผน ข - 10 - - 10
ปริญญาเอก - - - - -
รวมจํานวนบณัฑิตท้ังหมด - - - - 233

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา
2556

(การนับจํานวนบุคลากร กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน 6 - 9 เดือน คิด
เปน 0.5 คน นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได)

 จํานวนอาจารยประจํา (FTET) (ไมนับรวมลาศึกษาตอ)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
อาจารย - 6 16.5 22.5
ผูชวยศาสตราจารย - 4 10 14
รองศาสตราจารย - 1 4 5
ศาสตราจารย - - - -

รวม - 11 30.5 41.50

 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาทุกประเภท (ลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยตางประเทศ)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย - 4 - 4
ผูชวยศาสตราจารย - - - -
รองศาสตราจารย - - - -
ศาสตราจารย - - - -

รวม - 4 - 4
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 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย - 10 16.50 26.50
ผูชวยศาสตราจารย - 4 10 14
รองศาสตราจารย - 1 4 5
ศาสตราจารย - - - -

รวม - 15 30.50 45.50

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2556
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน)

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
นักวิจัย - - - - -
ชวยวิชาการ - 13 6 - 19

รวม - 13 6 - 23
แรงงาน เชน พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถ
ฯลฯ

4 - - - 4

1.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
 รายจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สัดสวนงบประมาณ
แผนดิน : เงิน

รายได
แผนดิน เงินรายได รวม

รวม 24,505,735.00 14,092,236.00 38,597,971.00 100.00 63.49 : 36.51
- งบบุคลากร 22,949,064.00 1,616,394.00 24,565,458.00 63.64 59.46 : 4.19
- งบดําเนินการ 795,872.00 4,460,627.00 5,256,499.00 13.62 2.06 : 11.56
- งบลงทุน 606,000.00 620,140.00 1,226,140.00 3.18 1.57 : 1.61
- งบอุดหนุน 154,799.00 328,750.00 483,549.00 1.25 0.40 : 0.85
- งบรายจายอ่ืนๆ 0.00 7,066,325.00 7,066,325.00 18.31 0.00 : 18.31

 ประมาณการรายรับ-รายจาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลจากกองแผนงาน)
ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท)

- งบประมาณแผนดิน 27,791,460.00
- งบประมาณเงินรายได 17,322,027.00

รวมท้ังหมด 45,113,487.00
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ประมาณการรายจาย งบประมาณ (บาท)
แผนดิน เงินรายได รวม

- งบบุคลากร 25,498,160.00 1,722,408.00 27,220,568.00
- งบดําเนินการ 783,300.00 5,765,787.00 6,549,087.00
- งบลงทุน 670,000.00 320,500.00 990,500.00
- งบอุดหนุน 840,000.00 1,076,277.00 1,916,277.00
- งบรายจายอ่ืนๆ 0.00 4,910,402.00 4,910,402.00
- งบสํารองจาย 0.00 575,129.00 575,129.00

รวมท้ังหมด 27,791,460.00 14,370,503.00 42,161,963.00

 อาคารและสถานท่ี
(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของคณะและพ้ืนท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใชอาคาร)

ชื่ออาคาร ปท่ี
เร่ิมใช

พ้ืนท่ีใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะเปนแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน

รูปภาพอาคาร
อาคาร

ท่ี
ชื่ออาคาร

1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร
ประเภทอาคาร : บริหาร/สํานักงาน
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีต 3 ชั้น
การใชประโยชน : สํานักงานและ
การเรียนการสอน

7 มี.ค.34 1,937.80 ไมใช

2 ศาลาพักผอน
ประเภทอาคาร: อื่นๆ
ลักษณะฯ: อาคารคร่ึงไมคร่ึงปูน
การใชประโยชน: ใหนิสิตพักผอน
และทํากจิกรรม

30 พ.ค.43 24.00 ไมใช

3 รานบริการถายเอกสาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใชประโยชน: บริการบุคลากร
และนิสิต

1 ม.ค.43 16.00 ไมใช

4 รานจําหนายอาหาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใชประโยชน: บริการบุคลากร
และนิสิต

1 เม.ย.47 16.00 ไมใช

5 โรงจอดรถยนต
ประเภทอาคาร: โรงรถ
ลักษณะฯ/รูปทรง: อาคารคอนกรีต
ชั้นเดียว เปดโลง 4 ดาน
การใชประโยชน: สวัสดิการ
บุคลากร

19 มี.ค.51 120.00 ไมใช
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ชื่ออาคาร ปท่ี
เร่ิมใช

พ้ืนท่ีใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะเปนแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน

รูปภาพอาคาร
อาคาร

ท่ี
ชื่ออาคาร

6 รานจําหนายอาหาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใชประโยชน: บริการบุคลากร
และนิสิต

เม.ย.51 16.00 ไมใช

7 อาคารปฏบิัติการ
คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 2 ชั้น
การใชประโยชน: การเรียนการสอน
การวิจยั

6 ต.ค. 52 2,812.86 ไมใช

8 หองนํ้าฟารมศึกษาศาสตร 21 พ.ย.56 36.00 ไมใช

9 ฟารมศึกษาศาสตร
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 1 ชั้น
และพื้นที่แปลงทดลอง
การใชประโยชน: การเรียนการสอน
การวิจยั

- 39,964.00 ไมใช

 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ
 พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร)
1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 44,942.66

2. พ้ืนท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน 2,163.30

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดย
วัสดุประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ

-

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area เชน ................................. -

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 42,779.26

 รถของคณะ จํานวน (คัน)
1. รถยนตทุกประเภท 3
2. รถจักรยานยนต 1
3. รถจักรยาน 1
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1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเดนที่ภาคภูมิใจ
 จากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบปท่ี 4 ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร  คณะกรรมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ ไดนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะฯ
เก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยประเด็นท่ีนําเสนอ คือ คณะฯ
ไดสรางแบบฟอรมสําหรับเปนระบบติดตามใหอาจารยและบุคลากรนําความรูท่ีไดจากการประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงาน ท่ี
เก่ียวของ ซึ่งเก่ียวของกับเกณฑประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการติดตามฯ เสนอใหมหาวิทยาลัยควรมอบคณะฯ แจง
ขอมูลใหคณะ สถาบัน สํานักอ่ืนๆ สามารถนําไปปรับประยุกต เพ่ือใชประโยชนในการประกันคุณภาพสําหรับหนวยงาน
และมหาวิทยาลัยตอไป ดังรายละเอียดบันทึกขอความท่ี ศธ 0513.10102/18425 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556
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 วันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 2556 บุคลากรหนวยงานตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงสน เขาศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ณ หองสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร โดยมีผูเขารวมโครงการเปนผูบริหารระดับ
กอง ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 30-40 คน

 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดรับประกาศ
เกียรติคุณ รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2556 รางวัลดีมาก ประเภท
ท่ี 4 แนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในหัวขอ การพัฒนาระบบสารสนเทศการแจงซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอรออนไลน
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา

2555 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ

บทสรุปผูบริหาร
1. กระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ควรทําครบกระบวนการ PDCA เชน
มีหลักฐานในการนําเอาการประเมนิความพึง
พอใจไปใชอยางไรในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือการปรับปรุงพัฒนา (Act)
ทุกโครงการ

คณะฯ มีการจดัโครงการประกันคณุภาพการศึกษา
ซึ่งไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ ระหวางวันท่ี
20-23 พฤษภาคม 2557 และประเมินคณุภาพ
ภายในระดับคณะฯ ระหวางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม
2557 เรียบรอยแลว

รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ
การศึกษา

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
- ไมมี -

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
1. ควรมีแนวทางในการกระตุน/สงเสริมให
อาจารยประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย ข้ึนไปใหมากข้ึน

คณะฯ มีการใหทุนสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ โดยในปการศึกษา 2556 คณะฯ
มีอาจารยประจําท่ีไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
เพ่ิมข้ึน จํานวน 1 คน และยังมีอาจารยประจําท่ีขอ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 คน และ
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน อีกท้ังยังมี
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ” เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557
เพ่ือใหความรูในการขอตําแหนงทางวิชาการกับ
คณาจารยอีกดวย

รองคณบดฝีายวิชาการ

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
1. ควรมีการสนับสนุนใหนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต
เองอยางเปนรูปธรรมและชัดเจนมากข้ึน

ปการศึกษา 2556 มีกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นิสิตเอง ในระดับปรญิญาตรี จํานวน 29 โครงการ/
กิจกรรม และระดับบณัฑติศึกษา จํานวน 2
โครงการ/กิจกรรม

รองคณบดฝีายกิจการนิสติ

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
1. คณะฯ ควรมีแหลงเผยแพรผลงานวิจัยท่ี
เปนของคณะวิชา โดยอาจพิจารณาจัดทํา
วารสารวิจัยท่ีไดมาตรฐานและคณุภาพ อาจ
อยูในรูปของวารสารออนไลน และดําเนินการ
พัฒนาวารสารใหเขาสูระบบของ TCI และ
สมศ. เพ่ือความเปนสากลตอไป

คณะฯ มีฐานขอมูลวิจยัและบริการวิชาการ เพ่ือ
เผยแพรผลงานวิจยั บนเว็บไซตของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/db.
php

รองคณบดฝีายวิจัยและบริการ
วิชาการ
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
2. คณะฯ ควรพิจารณาดําเนินการในจัดการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัย
ของคณาจารยและนิสิตระดับปริญญาโท

คณะฯ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดสัมมนา
วิชาการและจดัประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10
ประจําป พ.ศ. 2556 สาขาศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร รวมกับวิทยาเขตกําแพงแสน  และเปน
เจาภาพรวมกับคณะศึกษาศาสตร บางเขน จัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันท่ี 18-20
พฤศจิกายน 2556  อีกท้ังยังมีอาจารยประจําเขา
รวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
จํานวน 13 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 2
เรื่อง

รองคณบดฝีายวิจัยและบริการ
วิชาการ

3. คณะฯ ควรพิจารณาดําเนินการจัดทําแบบ
รับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหเปน
ระบบ ควบคูกับหนังสือตอบขอบคุณในการใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอก

คณะฯ มีการจดัทําระบบแบบกรอกขอมูลการใช
ประโยชนจากงานวิจยั ในฐานขอมูลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ บนเว็บไซตของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/Esti
mate.php?id=1

รองคณบดฝีายวิจัยและบริการ
วิชาการ

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
- ไมมี -

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ไมมี -

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
- ไมมี -

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
1. แผนกลยุทธทางการเงิน ควรมตีัวช้ีวัด
โครงการและผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ

คณะฯ มีการจดัทําแผนกลยุทธทางการเงิน
ปงบประมาณ 2552 – 2560 โดยมีการทบทวนและ
จัดทําเปนแผนกลยุทธทางการเงิน 2556 – 2560

รองคณบดฝีายบริหาร

2. ควรมีโครงการพิเศษ เพ่ือการหารายไดเขา
คณะ

คณะฯ มีโครงการบริการทางวิชาการ ท้ังสิ้น 17
โครงการ จําแนกเปน  โครงการพัฒนาวิชาการ
เพ่ือจัดหารายไดท่ีดําเนินการโดยศูนยวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ จํานวน 9 โครงการ โครงการ
พัฒนาวิชาการท่ีไดรับเงินอุดหนุนทุนจากหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 3 โครงการ และโครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณแผนดินจากรัฐบาล จํานวน
5 โครงการ  โดยมีการประสานงานและใหบริการ
ในการเบิกจายงบประมาณจากการดําเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการ ท่ีดําเนินการโดยศนูยวิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ คิดเปนเงินคาลงทะเบียน 272,500
บาท

รองคณบดฝีายบริหาร
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
3. ควรมีการระดมทุนจากเงินบริจาค
เพ่ือใชในการกอสราง หรือซื้ออุปกรณตางๆ

คณะฯ ไดจดัโครงการ เดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครั้งท่ี 8 เมื่อ
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 โดยมีรายรับจากการจํา
หนวยบัตรหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน
เปนเงิน 43,757 บาท

รองคณบดฝีายบริหาร

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ภาควิชาควรเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ประกันคณุภาพ ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชา

ฝายประกันคณุภาพการศึกษา ไดดําเนินการ
รวบรวมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา
จากทุกภาควิชาเรียบรอยแลว

รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ
การศึกษา
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บทที่ 2
การรายงานผลการดําเนินงาน

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดําเนินงานตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน

การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
 ดานการเรียนการสอน : เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวน 3 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีปการศึกษา 2556 ท้ังสิ้น 218 รายวิชา
แบงเปนภาคตน 109 รายวิชา ภาคปลาย 109 รายวิชา และรายวิชาท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 33 รายวิชา
แบงเปนภาคตน 17 รายวิชา และภาคปลาย 16 รายวิชา

ดานการวิจัย : มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น
24 โครงการ โดยไดรับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายใน จํานวน 344,333.33 บาท และไดรับเงินอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก จํานวน 11,421,725.72 บาท รวมเงินท่ีไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนเงินท้ังสิ้น
11,766,059.05 บาท ซึ่งเม่ือเทียบกับอาจารยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) จํานวน 41.50 คน คิดเปนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยตออาจารยประจํา เทากับ 283,519 บาท : คน และมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 25 เรื่อง
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการเบิกจายเงินรายไดสวนกลาง มก. ท่ีจัดสรรงบประมาณใหกับคณาจารยของคณะฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ
สําหรับการนําเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ จํานวน 7 คน คิดเปนเงินสนบัสนุน 24,360 บาท

 ดานการบริการวิชาการ : อาจารยประจําของคณะฯ มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังนําความรูและประสบการณในการบริการวิชาการมาใชในการเรียน
การสอน และการวิจัย โดยในปการศึกษา 2556 บุคลากรของคณะฯ มีการใหบริการวิชาการท้ังสิ้น 17 โครงการ
จําแนกเปนโครงการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายไดท่ีดําเนินการโดยศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จํานวน
9 โครงการ โครงการพัฒนาวิชาการท่ีไดรับเงินอุดหนุนทุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 โครงการ โครงการ
ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินจากรัฐบาล จํานวน 5 โครงการ โดยมีรายรับจากการดําเนินโครงการใหบริการ
วิชาการแกบุคคลและหนวยงานภายนอกท่ีดําเนินการโดยศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เปนเงิน
272,500 บาท มีรายรับคาอํานวยการ 10 เปอรเซ็นตจากโครงการพัฒนาวิชาการ เปนเงิน 20,477 บาท และ
จากโครงการพัฒนาวิชาการท่ีไดรับเงินอุดหนุนทุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 170,475 บาท รวมเปน
รายรับท้ังสิ้น 463,452 บาท

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในสวนท่ี
คณะฯ จัดเอง  และสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรเขารวมโครงการกับกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน รวมท้ังสิ้น 24
โครงการ
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นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะฯ เพ่ือใหสามารถบริหารงานได
สอดคลองกับจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน

ประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบท่ีใช
สําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑ
ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุ เพียง
บรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น

ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ
จํานวน 36 ตัวบงชี้ (สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 และ
3.3) มีคะแนนผลการประเมิน 4.75 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน
4.21 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต
หรือผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยูในระดับดีมาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตาราง ป.2
ตาราง ป.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน รวม 36 ตัวบงช้ี

(คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมินI P O รวม
องคประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 2 3.94 4.75 4.22 4.32 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 - 5.00 4.75 4.95 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้
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ตารางผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 8 ขอ - - 8  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๖.๑

4 ขอ - - 4  4.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๖.๒

4.00 - - 4.26  4.26 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๗

3 ขอ - - 3  3.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 2.1 5 ขอ - - 6  4.00

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 60 30.50 45.50 (คารอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก=67.03 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ

60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 5.00)

 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 15 5 45.50 (คารอยละของอาจารยประจาํที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=10.99 เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5= รอยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได

เทากับ 1.83

 1.83

ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.5 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.6 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.7 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ - - 4  4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑

รอยละ 80 163 192 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=
163/จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

=192) เทากับรอยละ 84.90 เมื่อเทียบ
รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้น

คะแนนจึงเทากับ 4.24

 4.24

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๒

4.00 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5) = 4.23

 4.23

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๓

รอยละ 25 2.00 10 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือ
เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทเทากบั 2.00/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

 4.00
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ระดับปริญญาโททั้งหมดเทากับ 10) = รอยละ
20.00 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากบั 5

คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากบั 4.00
ตัวบงชี้

สมศ. ที่ ๔
รอยละ 50 1.00 1 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ

หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเทากบั 1/จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เทากับ =1) = รอยละ 100 เมือเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5.00 คะแนน ดังนั้น

คะแนนเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๔

คาดัชนี
คุณภาพ
เปน 5

211.50 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
เทากับ 211.50 จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดเทากับ 45.50) เทากับ 4.65 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากบั
5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเทากับ 3.87

 3.87

ตัวบงชี้ที่ 3.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 3.2 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 3.3 5 ขอ - - 5  5.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 4.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.2 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.3 80,000
บาท/คน

11,766,059.05 41.50 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรือ
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน = 11,766,059.05/จํานวน
อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํ=

41.50)=283,519.50 บาท เมื่อเทียบคา
คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ 5.00)

 5.00

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

รอยละ 10 10.25 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ

10.25/จํานวนอาจารยและนกัวจิัยประจํา
ทั้งหมดเทากับ 45.50) = รอยละ22.50

เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๖

รอยละ 10 12 45.50 (ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน=12/
จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัย

ประจํา=45.50)= รอยละ 26.37 เมื่อ
เทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน

จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๗

รอยละ 15 6.25 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่
ไดรับรองคุณภาพ = 6.25/จํานวน

อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด
= 45.50)= รอยละ 13.74 เมื่อเทียบคา

รอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.1 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๘

รอยละ 30 13 30 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ที่นํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย=
13/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =30)=มีคาเทากับ รอย

ละ 43.33 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ
5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๙

5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 6.1 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๐

4 ขอ - - 4  4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๑

5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๘.๑

4 ขอ - - 4  5.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๘.๒

4 ขอ - - ไมมีการดําเนินงาน  0.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.2 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.3 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.4 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๓

4.00 - - 4.75  4.75

ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 9.1 9 ขอ - - 9  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๕

4.51 - - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.78/

จํานวนป =1ป)=4.78

 4.78 ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมา
ประเมินท้ัง 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2
หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 4 หรือ 5
ขอ

มีการดําเนินการ 6 หรือ
7 ขอ

มีการดําเนินการ
8 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปน
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)

คณะฯ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธทุกรอบ
5 ป เพื่อกาํหนดทิศทางการดําเนินงานของ
คณะฯ ใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยกําหนดใหอาจารยและบุคลากรในคณะฯ
มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เพื่อสะทอนหาปจจยัภาวะที่เปนจุดแข็งและ
จุดออนของคณะฯ และสภาพแวดลอม
ภายนอก เพือ่พิจารณาถึงโอกาสและภาวะ
คุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น (1.1-1-1) โดยเฉพาะ
ในปจจัยแวดลอมภายนอกนี้ ไดประมวลรวม
ขอมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
และยุทธศาสตรชาติในเร่ืองตางๆ รวมทั้ง
ภาพอนาคตที่คณะมุงจะเปน เพื่อนํามา
สังเคราะหเปนรางแผนพัฒนาตามนโยบายการ
พัฒนาคณะในระยะ 10 ป  พ.ศ. 2556- 2565
(1.1-1-2) และนําเสนอเขาสูกระบวนการ
พิจารณาใหขอเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (1.1-1-3)
เพื่อจัดทําเปนแผนกลยุทธฉบับสมบูรณตอไป

1.1-1-1 รายงานผลการทาํ SWOT
Analysis คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
1.1-1-2 แผนยุทธศาสตรระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2556-2565)
1.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 14 สิงหาคม 2556 (วาระที่ 4.8),
วาระพิเศษ เมื่อวันพธุที่ 18 ธันวาคม
2556 (วาระที่ 1.3)

2
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
สถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน

คณะฯ มีแผนกลยุทธที่ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะ
เรียบรอยแลว ไดถายทอดไปยังบุคลากร

1.1-2-1 รายงานโครงการสัมมาทิฐิ
ประจําป พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ภายในคณะฯ ผานการประชุมใหญประจําป
ของคณะฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
และโครงการสัมมนาบุคลากร ประจาํป 2557
ระหวางวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557
(1.1-2-1) รวมทั้งขึ้นเว็บไซตคณะที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/ (1.1-2-2)
เพื่อเปนการแจงใหบุคลากรทุกคนภายใน
คณะฯ ไดรับทราบทิศทางการดําเนินงานที่
มุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการ
แปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ

2556 และรางานการสัมมนาบุคลากร
คณะฯ ระหวางวันที่ 27-30 พฤษภาคม
2557
1.1-2-2 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/

3

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจาํปครบ 4 พันธกจิ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

รองคณบดีฝายตางๆ ไดนําแผนกลยุทธ
ไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ไดแก
แผนปฏิบัติการดานวิชาการ แผนปฏิบัติการ
ดานวิจยั แผนปฏิบัติการดานการบริการ
วิชาการ แผนปฏิบัติการดานบริหารจัดการ
และแผนปฏบิัติการดานทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงในแตละสวนจะแตก
รายละเอียดไวอยางชัดเจนใหเห็นถึงแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป ซ่ึงยืนยันความเปนระบบ
และความสอดคลองเชิงการถายโอนภารกิจ
ลงสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน (1.1-3-1)

1.1-3-1 แผนปฏบิัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4

มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจาํ ป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจาํป

คณะฯ มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแบงเปน 3 ระดับ คือ
1) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับปฏิบัติการ เพื่อ
กํากับตรวจสอบดูความลุลวงในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ
2) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับกลยุทธ เพื่อ
กํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกล
ยุทธ
3) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับเปาประสงค
เพื่อกํากบัติดตามความสําเร็จของการบรรลุ
วิสัยทัศนที่มุงไป (1.1-4-1)
โดยมีการนาํตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายใน และภายนอกถายทอดลงไปในแตละ
แผนดวย เพือ่ใหรับประกันคุณภาพได
ผสมผสานไปกับการทํางานปกติ

1.1-4-1 ตัวบงชี้และเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

5

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ

รองคณบดีที่กํากับการดําเนินงานในแตละ
ภารกิจ เปนผูติดตามและใหขอเสนอแนะ
หัวหนาภาควิชาใหสามารถดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมีการ

1.1-5-1 นโยบายการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

กํากับติดตามกันเปนลําดับชั้นอยางเปนระบบ
เพื่อใหแนใจวาทุกภาคสวนไดดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการครบถวนสมบูรณ

6

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมีผูแทนจาก
ทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานกุาร
มีการประชุมรวมกันทุกเดือน เพือ่สรุปผลการ
ดําเนินงานรวมถึงปญหาอปุสรรคและหาแนว
ทางการแกไขรวมกัน (1.1-6-1) และ
เมื่อใกลครบรอบการบริหารงานของคณบดี
คณบดีและรองคณบดีทุกฝายรวมกันประชุม
เพื่อพิจารณาเสนอผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป พรอมทั้ง
พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะฯ และให
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
แลวนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
เพื่อพิจารณา ตามลําดับ  (1.1-6-2)

1.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 6/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 12 มิถุนายน 2556 (วาระที ่3.2)
1.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 5/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 4 ธันวาคม 2556 (วาระที ่3.3),
วาระพิเศษ เมื่อวันพธุที่ 18 ธันวาคม
2556 (วาระที่ 1.3) และ คร้ังที่ 5/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
(วาระที่ 4.11)

7

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ
1 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

ในรอบไตรมาสที่ 4 ของการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมีวาระการพจิารณา
เร่ือง การประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของคณะฯ เพื่อให
ทีมผูบริหารระดับนโยบายไดใหขอคิดเห็น
ตอการดําเนินงานในรอบ 1 ป และเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป
(1.1-7-1)

1.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 (วาระ
ที่ 4.11)

8

มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจาํป

คณบดีและรองคณบดีทุกฝาย รวมกันนาํ
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการประจําคณะไป
ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจาํป พรอมทั้งนําเสนอใหที่ประชุม
ใหญประจําปของคณะฯ ทราบ เกีย่วกับการ
ดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา และกาวตอไป
ของคณะฯ (1.1-8-1)

1.1-8-1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ คร้ังที่ 4/2556 วาระที่
3.1 และคร้ังที่ 3/2556 วาระที่ 4.1
และ 4.2
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2556 วาระที่
3.1
- แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๑๖.๑ (สมศ.) ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบนั (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน

คณะฯ มีการกําหนดกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน (16.1-1-1)

16.1-1-1 แผนยุทธศาสตรระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2556-2565) คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

2

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธทีก่ําหนดอยางครบถวนสมบูรณ

คณะฯ  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนด โดยใหบุคลากรและนิสิตรวมประเมิน
การบริหารงานของผูบริหารคณะฯ อยาง
ตอเนื่อง (16.1-2-1) และยังจัดใหมีการ
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินกจิกรรม
ตามวงจรคุณภาพสําหรับนิสิต โดยรองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เพือ่ให
นิสิตสามารถจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกตอง
(16.1-2-2)

16.1-2-1 ระบบประเมินออนไลน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
16.1-2-2 เอกสารและภาพกิจกรรม
ประกอบการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ
สําหรับนิสิต

3

ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากร
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไมตํ่ากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ในปการศึกษา 2556 นิสิตและบุคลากรของ
คณะฯ รวมประเมินความพึงพอใจตอการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตให
มีคุณธรรมนําความรู สอดคลองอัตลักษณ
เฉพาะที่คณะฯ กาํหนดเพิ่มเติม (16.1-3-1)
โดยผลการประเมินจากนิสิต 567 คน และ
บุคลากร 6 คน พบวา บุคลากรและนิสิตมี
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของคณะฯ

16.1-3-1 ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณเฉพาะของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
16.1-3-2 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาตอการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ในระดับดีมีคาเฉล่ีย 4.16 จากคะแนนเต็ม 5
(16.1-3-2)

4

ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่
เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอ
สังคม

คณะฯ มีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานที่กําหนด โดยการดําเนินงานโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสูชุมชน
ซ่ึงสะทอนผลตามกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการวามีผลกระทบที่เกิดประโยชน
ตอชุมชน กลาวคือ ทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลง
และสรางความเขมแข็งตามผลการดําเนินการ
ที่เห็นไดชัด คือ เปนแหลงส่ังสมองคความรู
โดยเฉพาะดานการเกษตรไดทําหนาที่ตามพันธ
กิจอยางสมบูรณในการจัดการเรียนรูใหกับ
สังคม ทั้งนี้ชุมชนเองไดเกิดการเรียนรูที่มาจาก
การดําเนินโครงการฯ เปนการสราง
ความสัมพันธใกลชิดในครอบครัวทําให
สามารถแกปญหาของชุมชนไดทั้งชุมชนและ
คณะฯ จึงยังทําหนาที่ส่ังสม สืบทอด ถายทอด
อุดมการณเพื่อสรางประโยชนและคุณคาตอ
สังคมตอไป (16.1-4-1)

16.1-4-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน

5

ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เกี่ยวกบัอัตลักษณ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๖.๒ (สมศ.) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน คาเฉลี่ย
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 16.62 - -
2 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 14 43 49
3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 63 130 163
4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.16 4.26 4.26

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 4.26 4.26 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4.00 4.26 4.26 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 4.26 4.26 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

16.2-1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับ ตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามอัตลักษณ ประจําป พ.ศ. 2556

ตัวบงชี้ท่ี ๑๗ (สมศ.) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
(ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน ขอ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดย
ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

คณะฯ มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (17-1-1) เชน การพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู ในสาขาขาดแคลน ไดแก
สาขาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษศึกษา
และวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา
รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  สงเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนํา
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาสังคม  รวมถึง
การพัฒนาและสรางเครือขายแหลงเรียนรูฝก
ประสบการณวิชาชีพทุกสาขา (17-1-2)

17-1-1 แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
17-1-2 เอกสารแสดงเอกลักษณ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

2

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธทีก่ําหนดอยางครบถวนสมบูรณ

คณะฯ มีการสรางการมีสวนรวมของผูเรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ที่กําหนด เชน โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจําป  โครงการผูบริหารพบผูปกครอง
นิสิต และบุคลากร โครงการสัมมาทิฐิ เปนตน
การสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและ
บุคลากร จัดวาเปนจุดเดนของการบริหาร
จัดการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ดังไดคัดสรรไวเปนแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ
(17-2-1) และมีการเผยแพรไปยังหนวยงาน
ภายนอกและหนวยงานยอยภายในคณะฯ
ใหนําไปปฏิบิตใชตามหลักการของ TQM
(Total Quality Management) ที่คณะฯ
ใชในระบบการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

17-2-1 แนวปฏิบัติที่ดี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3

ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ในรอบปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการดําเนิน
โครงการตางๆ ที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ
บุคลากรและนิสิต พรอมทั้งดําเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยางเปนรูปธรรม  แตยังมิได
ดําเนินการ  ใหมกีารประเมินผลความพงึพอใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนนและจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคณะฯ ในภาพรวม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

4

ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม คือ การดําเนินโครงการ
บริการวิชาการของคณะฯ ที่มีสวนเขาไปชวย
พัฒนาโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง
เชน โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห็ด
สูชุมชน ประจําป 2556 เปนตน (17-4-1)

17-4-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน ประจําป   2556

5

ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มี
เอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาํหนด และ
ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 3 3.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

3 ขอ 3 3.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

3 ขอ 3 3.00 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต

ตามตัวบงชี้ สกอ. 8 ตัวบงชี้ และ สมศ. 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ 2
ขอ ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ 3 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม

หมายเหตุ

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบยีนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการ
ประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับ อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับ
นักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภา สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหวันักศึกษาในป การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอ
ปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนมุัติ ซ่ึงอาจ
เปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กาํหนด

คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกการ
เปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวปฏบิัติ ที่สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยกาํหนด
ขั้นตอนไวอยางชัดเจน (2.1-1-1)   โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
การเปดหลักสูตร
1) หลักสูตรที่จะเปดตองไดรับการบรรจุไว
ในแผนของมหาวิทยาลัย
2) กระบวนการเปดหลักสูตร จะตองเสนอ
หลักคิดและความพรอม โดยสาระสําคัญ
หลักแสดงถึงความพรอมของอาจารยประจํา
หลักสูตรความพรอมดานทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
เปาหมายการผลิตบัณฑิต
และความตองการของสังคม

2.1-1-1  Flow Chart ขั้นตอนการเปด
ปรับปรุง และปดหลักสูตร
2.1-1-2 ตารางหลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3) ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิต
บัณฑิต  โดยผานการวิเคราะหในเบื้องตน
จากกองแผนงานและกองบริการการศึกษา
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเปน
ผูพิจารณาอนุมัติการเปดหลักสูตร
กอนจัดทําเลมหลักสูตรเสนอ สกอ.
รับทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
การปรับปรุงหลักสูตร
ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ยังไมมีการ
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากยังไมมี
หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุง ทั้งนี้มีรอบการปรับปรุงหลักสูตร
ตามอายขุองหลักสูตร ดังนี้ (2.1-1-2)

หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษา) ปการศึกษา 2558

หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู)
ปการศึกษา 2559

หลักสูตร ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
ปการศึกษา 2558

หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน) ปการศึกษา 2560

หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน) ปการศึกษา 2559

2

มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏบิัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ไมมีการเสนอ
ขออนุมัติปดหลักสูตร ทั้งนี้ ที่ผานมาในการ
ปดหลักสูตร คณะฯ มีการดําเนินตามระบบ
และกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กาํหนดโดย คณะฯ จะดําเนินการ
เสนอขออนุมัติปดหลักสูตรไปยัง
มหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ กอนเสนอสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ ซ่ึงในปการศึกษา 2556 คณะฯ ไมมี
การขออนุมัติปดหลักสูตร

2.1-2-1 Flow Chart ขั้นตอนการเปด
ปรับปรุง และปดหลักสูตร

3

ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา เนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี

คณะฯ มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกหลักสูตร (2.1-3-1) โดยแตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาของคณะ ทําหนาที่
ในการกํากับดูแลและบริหารหลักสูตรให

2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร
2.1-3-2
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่ 233/2556 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ลงวันที่ 5
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒิุ
สาขาหรือสาขาวิชา เพือ่การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กาํหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกีย่วของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 )

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.1-3-2)

กันยายน 2556
- คํารับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา เพื่อประกอบวิชาชีพ

4

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากบัให
มีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อยางนอยตามกรอบเวลาที่กาํหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแต
ละป ทุกหลักสูตร

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1-4-1)
และทุกหลักสูตร มกีารดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผานเกณฑ
การประเมิน 5 ขอแรก ทุกหลักสูตร
(2.1-3-1)

2.1-4-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร

5

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากบัให
มีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตร

คณะฯ มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบ
ทุกหลักสูตร และทกุหลักสูตรมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบ
ทุกตัวบงชี้ (2.1-3-1)

2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

7

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวจิัย
ที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มจีํานวนมากกวารอยละ 50
ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา

คณะฯ มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา
2556 จํานวน 5 หลักสูตร จาํแนกเปน
ระดับปริญญาโท แผน ก และ แผน ข
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร ศศ.ม.
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน)
และ หลักสูตร ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 1
หลักสูตร ไดแก หลักสูตร ปร.ด. (การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน) ซ่ึงจํานวน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละ
60 ของหลักสูตรทั้งหมดที่คณะฯ เปดสอน
(2.1-7-1)

2.1-7-1 ตารางแสดงหลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

8

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวจิัย
ที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มจีํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู
ในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ปการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิตทั้งหมด
จํานวน 1,220 คน จําแนกเปน ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 1,102 คน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 118 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ
10.70 ของนิสิตทั้งหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 41.50 คน ลาศึกษาตอ
4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 15 คน และปริญญาเอก 30.50 คน โดยอาจารยท่ีปฎิบัติงานจริงคุณวุฒิปริญาเอก 1 คน เปนผูท่ีมีอายุ
ราชการเกิน 6 เดือนแตไมถึง 9 เดือน

สําหรับในปการศกึษา 2555 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 36 คน ลาศึกษา
ตอ 8 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 18 คน และปริญญาเอก 26 คน

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก = 30.50 100
41.50 4




=  67.03

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก

x 5
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได = 67.03 5
60

 = 5.58 = 5.00 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 59.09 4.92 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 67.03 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 67.03 5.00 บรรลเุปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2-1 ฐานขอมูลบุคลากรของกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 41.50 คน ลาศึกษาตอ
4 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 14 คน รองศาสตราจารย 5 คน และไมมีผูดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารย

สําหรับในปการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 36 คน ลาศึกษา
ตอ 8 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 14 คน รองศาสตราจารย 5 คน และไมมีผูดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารย

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไป
x 100

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
5 100

41.50 4



= 10.99

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไป

x 5
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไปท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได = 10.99 5
30

 = 1.83 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 11.36 1.89 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 15 10.99 1.83 ไมบรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 15 10.99 1.83 ไมบรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.3-1 ฐานขอมูลบุคลากรของกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
ทั้งดานวิชาการเทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ

คณะฯ มีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดง
รายละเอียดในเอกสารแผนการอัตรากาํลัง
4 ป พ.ศ. 2557 - 2560 (2.4-1-1)
และแผนพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Plan)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (2.4-1-2)
โดยใชขอมูลสรุปผลการสํารวจขอมูล
สมรรถนะและความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน (2.4-1-3) และขอมูล
โครงการวิจัย เร่ือง การศึกษาความตองการ
เพื่อจัดหลักสูตรอบรมสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน (2.4-1-4)

2.4-1-1 แผนการอัตรากําลัง 4 ป
พ.ศ. 2557-2560
2.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Plan)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.4-1-3 สรุปผลการสํารวจขอมูล
สมรรถนะและความตองการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
2.4-1-4 โครงการวิจัย เร่ือง การศึกษา
ความตองการเพื่อจัดหลักสูตรอบรม
สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน

2

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด

คณะฯ มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่เปนการพัฒนา
และสงเสริมสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดเชนการสรรหา/
คัดเลือกบุคลากร (2.4-2-1) การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนงชํานาญการ
โดยบุคลากรมีการเตรียมความพรอมดวย

2.4-2-1 เอกสารการสรรหา/คัดเลือก
บุคลากร
2.4-2-2 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนวจิยั
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปงบประมาณ  2556
2.4-2-3 แบบเก็บขอมูลการพัฒนา
บุคลากร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

การทํางานวจิัยเพือ่เตรียมขอตําแหนง
ชํานาญการ และมกีารจัดวางคนลงตําแหนง
งานที่เหมาะสม (2.4-2-2)  การสนับสนนุ
เขารวมประชุมฝกอบรม (2.4-2-3)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับ
หนวยงาน (2.4-2-4)

2.4-2-4 แบบฟอรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

3

มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสราง
ขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธภิาพ

คณะฯ มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพทีดี่
และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ
โดยการสนับสนุนทุนลาศึกษาตอสําหรับ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
(2.4-3-1) และกําหนดใหบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนไดรับเงินเดือน
คาจางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (2.4-3-2)  อีกทั้ง
มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี
โดยมีหอง fitness ไวใหบริการ และสราง
บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรสามารถทาํงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยาง
มีความสุข โดยการจัดสรรคอมพิวเตอร 1
เคร่ืองตอผูปฏิบัติงาน 1 คน และจัดส่ิง
อํานวยความสะดวก เชน ตูเย็น กาแฟ/
เคร่ืองด่ืมไวบริการ  เปนตน (2.4-3-3)
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอชื่อบุคลากรเขารับ
รางวัลประเภทตางๆ เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่ปฏบิัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี (2.4-3-4)

2.4-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 1/2557
2.4-3-2
- เอกสารงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
2557
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ัง 1/2556 วาระที่ 1.10
- เอกสารการสมัครเขาเปนสมาชกิ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.4-3-3
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรม ณ หอง
กิจกรรมพลศึกษา และหองสรางเสริม
สมรรถภาพ
ทางกาย  อาคารปฏบิัติการคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในป
การศึกษา 2556
- ภาพถายส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน สํานกังานเลขานุการ
2.4-3-4
- สรุปผูไดรับการเสนอชื่อบุคลากรดีเดน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- รูปภาพผูไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4

มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนาํความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ

คณะฯ มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน นําความรูและทกัษะ
ที่ไดจากการพัฒนา มาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนสิิต
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
(2.4-4-1) โดยจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมทักษะวิชาชพีตามโปรแกรมการ
อบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน อกีทั้งยังมีการพัฒนาระบบ

2.4-4-1 แบบติดตามการนําความรูที่ได
จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน ไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นิสิต และ/หรือ นาํไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
2.4-4-2
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังที่ 3/2556 วาระที่ 1.16



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 47

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ติดตามการพัฒนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร เพือ่ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อส้ิน
ปงบประมาณ (2.4-4-2)

- ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร
http://www.edu.kps.ku.ac.th/traini
ng/

5

มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ

ผูบริหารของคณะฯ มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนและดูแลควบคุมใหถือปฏิบัติ
ทั้งทางตรงและทางออมทั้งเผยแพร
จรรยาบรรณฯ สูบุคลากรผานทางเว็บไซต
คณะฯ (2.4-5-1) และมอบหมาย
คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย ของคณะฯ ติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ ของบุคลากรใหเกิดความ
เรียบรอยในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
(2.4-5-2)

2.4-5-1 เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/cond
uct.html
2.4-5-2 รายงานการดําเนินงาน ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยฯ
ปการศึกษา 2556

6

มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากร โดยการติดตามผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาบุคลากรในแตละปการศึกษา (2.4-6-
1) แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ อยางตอเนื่อง (2.4-1-3)

2.4-6-1 ผลการประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว  คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน

คณะฯ มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ปงบประมาณ 2556 ไปปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากร ปงบประมาณ 2557 โดยมีแนว
ทางการปรับปรุงตามนโยบายของคณะฯ
(2.4-1-2)

2.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Plan) คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 (สกอ.) หองสมุดอุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา8
FTES ตอเคร่ือง

คณะฯ มีการจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร
ใหนิสิตไดใชประโยชนในการเรียน
โดยจัดบริการไวในหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร
ของคณะฯ และสวนตางๆรวมทั้งส้ิน 141
เคร่ือง จําแนกเปนหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร
60 เคร่ือง  หองปฏิบัติการทางภาษา 61
เคร่ือง และศูนยการเรียนรู 20 เคร่ือง
โดยในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีคา FTES
ของนิสิตทุกระดับชั้น เทากบั 1,029.94
คิดเปน 7.30 (1,029.94/141 = 7.30) FTES
ตอเคร่ือง (2.5-1-1) และหากคิดจํานวน
FTES ของนิสิตแตละระดับการศึกษารวมเขา
ดวยกัน โดยไมตองเทียบเปน FTES ของระดับ
ปริญญาตรี จะมกีารจัดบริการคอมพิวเตอร
นับรวม notebook และ mobile device
ตาง ๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช wifi
กับมหาวิทยาลัย (ขอมูลจากการสํารวจของ
กองแผนงาน ในปการศึกษา 2556) คิดเปน
0.37 FTES ตอเคร่ือง (2.5-1-2)

2.5.1-1 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES – Full Time Equivalent
Student) และขอมูลจาํนวน
คอมพิวเตอรคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่จัดใหบริการสําหรับนิสิต
2.5-1-2 ขอมูลประกอบตัวบงชี้ สกอ.
ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
โดยกองแผนงาน มก. ที่

http://www.planning.ku.ac.th/plan
ning/downloads/cm_data_55/Ftes
_per_MacAddress_2555.pdf

2

มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆผาน
ระบบเครือขายคอมพวิเตอรและมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา
(ขอมูลจากกองแผนงาน)

คณะฯ มีการสงเสริมใหนิสิตของคณะเขาใช
บริการกับสวนกลางวิทยาเขตกาํแพงแสน
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มีการใหบริการหองสมุดและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมกีารฝกอบรมการใชงานแก
นิสิตทุกปการศึกษา (2.5-2-1)

2.5-2-1 การบริการหองสมุดและแหลง
เรียนรูอื่นๆผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (ขอมูลจากสํานักหอสมุดที่
http://www.lib.ku.ac.th/)
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
อยางนอยในดานหองเรียนหองปฏิบัติการ
อุปกรณการศึกษาและจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต

คณะฯ มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
ทั้งในดานหองเรียนหองปฏิบัติการภาษา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองเรียนปฏิบัติ
แบบจุลภาคอุปกรณการศึกษา และอื่นๆ
เปนตน (2.5-3-1)

2.5-3-1 ภาพถายอาคารสถานที่และส่ิง
อํานวยความสะดวกทีจ่ัดใหบริการดาน
กายภาพของคณะฯ

4

มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ
อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรการบริการ
อนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา

วิทยาเขตมส่ิีงอํานวยความสะดวกที่จําเปน เชน
ดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬาวิทยาเขต
คณะฯ มีการจัดใหบริการเพิ่มเติมเพื่ออาํนวย
ความสะดวกแกนิสิต และผูใชบริการทัว่ไป
โดยใหบุคคลภายนอกเชาที่ราชพัสดุบริเวณ
ดานขางคณะฯ เพื่อใหบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และใหบริการถายเอกสาร (2.5-3-1)

2.5-3-1 ภาพถายอาคารสถานที่และส่ิง
อํานวยความสะดวกทีจ่ัดใหบริการ
ดานกายภาพของคณะฯ

5

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอยางนอยในเร่ืองประปาไฟฟา
ระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้ง
มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภยัใน
บริเวณอาคารตางๆโดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ

คณะฯ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตาง ๆโดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ (2.5-5-1) นอกจาก
ยังมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
คณะฯ โดยการจางพนกังานรักษาความ
ปลอดภัยคอยดูแลความเรียบรอยนอกเวลา
ราชการปกติ ทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ
และมีการประกาศมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่มกีารมอบหมายผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน (2.5-5-2) ผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหนวยงานแลว
และมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดย
ทั่วกัน

2.5-5-1 ภาพถายแสดงระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.5-5-2 เอกสารแสดงมาตรการรักษา
ความปลอดภยั คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

6

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ
2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5

คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน
ขอ 2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5 โดยในปการศึกษา 2556 นิสิตประเมินผล
การดําเนินการจัดบริการดานกายภาพทีส่นอง
ความตองการของผูรับบริการในระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของคณะฯ
มีผลการประเมิน เทากับ 3.97 (2.5-6-1)

2.5.6-1 ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการหองสมุด อปุกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรู ประจําป
การศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนองความตองการของ
ผูรับบริการ

คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ
6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่ สนองความตองการของ
ผูรับบริการ ดังนี้
1) ปรับปรุงหองเรียน หองที่ 209 อาคาร
ปฏิบัติการ ไดนําเคร่ืองโปรเจคเตอร ขนาด
3,600 มาติดต้ังเพิ่มเติม (2.5-7-1)
2) กอสรางหองน้ําในฟารมศึกษาศาสตร
(2.5-7-2)

2.5-7-1
- รายงานการประชุมสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ คร้ังที่ 1/2557 วาระที่
3.2
- แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัด
จาง ปงบประมาณ 2557 คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.5-7-2 ภาพหองน้ําในฟารม
ศึกษาศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร

คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุก
หลักสูตร (2.6-1-1) เพื่อใหนิสิตมีทักษะใน
การแสวงหาความรู การคิดวิเคราะห
และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เชน การจัด
สัมมนา อภปิรายกลุมโครงงาน

2.6-1-1 เลมหลักสูตรและ แผน CD
บันทึกขอมูล มคอ.3 ประจําปการศึกษา
2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

2

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาตามทีก่ําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ในทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชา
ปรากฏในประมวลการสอน ซ่ึงมีการจัดทํา
กอนเปดการสอนในแตละภาคการศึกษา
และแจกใหกับนิสิตทุกคน เพือ่ทําความเขาใจ
เนื้อหาของรายวิชา ในคาบแรกของการเรียน
(2.6-2-1)

2.6-2-1 แผน CD บันทึกขอมูล มคอ.3
และ มคอ.5 ประจาํปการศึกษา 2556

3

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทาํวิจยั

ทุกหลักสูตรมีการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและส่ิงแวดลอม
ศึกษา) มีการฝกงานทั้งในฟารมศึกษาศาสตร
และฝกงานภายนอก (2.6-3-1)
2) หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู)
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยใน
รายวิชาสัมมนา 02198497 ไดมีการสงเสริม
ใหนิสิตอานบทความวิชาการ งานวิจยั ทั้งใน
และตางประเทศ จากนั้นสรุปองคความรูเขียน
บทความวิชาการ 1 เร่ือง พรอมนําเสนอและ
จัดสัมมนาโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายนอก
เขาฟง และสงเสริมการมีสวนรวมจากบคุคล
ภายนอกโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให
ความรู และใหบุคคลภายนอกรวมประเมินผล
บทความวิชาการของนิสิตดวย (2.6-3-2)
และเมื่อนิสิตตองออกไปฝกประสบการณ
วิชาชีพ นิสิตตองทําวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปฏบิัติการเรียน
การสอน ดังรายละเอียดตัวอยางงานวิจยัในชั้น
เรียนของนิสิต (2.6-3-3) และมีการจัดสัมมนา
เพื่อแสดงผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
3) หลักสูตร ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยใน
รายวิชา 02195541 นิสิตตองทําการคนควา
วิจัย และทาํรายงานในเร่ืองที่ศึกษา (2.6-3-4)
4) หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)   ในรายวิชา 02190597
มีการอภปิราย และปฏิบัติการคนควานอก
หองเรียน (2.6-3-5)
5) หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน) ในรายวิชา 02190695
มีการฝกปฏิบัติการวิจยัเชิงปฏิบัติการในชุมชน
(2.6-3-6)

2.6-3-1 มคอ.3 รายวิชา 02181361
2.6-3-2 มคอ.3 รายวิชา 02198497
สัมมนา
2.6-3-3 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาควิชาครุ
ศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
2.6-3-4 มคอ.3 รายวิชา 02195541
2.6-3-5 มคอ.3 รายวิชา 02190597
2.6-3-6 มคอ.3 รายวิชา 02190695
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4

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร

คณะฯ มีการเสริมประสบการณใหกับผูเรียน
ดวยการสงนิสิตไปฝกงานภายนอก (2.6-4-1)
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-4-2) และเชิญ
ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขามาบรรยายพิเศษ
(2.6-4-3) และการจัดการเรียนการสอนยังมี
การใหชุมชนเขามามีสวนรวม โดยใหนิสิต
ลงมือจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีผูเรียนจริงใน
โรงเรียนวัดทุงกระพังโหมเปนผูประเมินผล
ทั้งนี้เวลานิสิตฝกปฏิบัติงานสอน จะมีอาจารย
ในโรงเรียนและอาจารยผูสอนรายวิชาสังเกต
การสอนและใหคําแนะนําแกนิสิต โดยนสิิต
จะรายงานผลการดําเนินงานเปนรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียน (2.6-4-4) นอกจากนีย้ังมีการ
เชิญผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมผูตัดสินกีฬา
ฟุตบอล วอลเลยบอล และบาสเกตบอล
ใหกับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(2.6-4-5)

2.6-4-1 หนังสือขอความอนุเคราะห
ฝกงานภายนอกระดับปริญญาตรี
2.6-4-2 เอกสารโครงการศึกษาดูงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
ในมิติสังคมวิทยา ระดับปริญญาโทและ
เอก
2.6.4-3 จดหมายเชิญวิทยากรภายนอก
มาบรรยาย
2.6-4-4
- ผลงานการวิจันในชั้นเรียนของนิสิตชั้น
ปที่ 4 ที่สอนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
- สรุปผลการถอดบทเรียนผลการ
ดําเนินงานบูรณาการงานดานการเรียน
การสอนการวิจยัและบริการวิชาการ
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารยทานที่ 1
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารยทานที่ 2
2.6-4-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเปนเจาหนาที่และผูตัดสินกีฬา
ฟุตบอล วอลเลยบอล และบาสเกตบอล

5

มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจยั
หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

คณะฯ มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการ
วิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
มีจัดการเรียนรูรายวิชา 02198496 เร่ือง
เฉพาะทางการจัดการเรียนรู  ซ่ึงไดนํา
ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย เร่ือง “การ
พัฒนาโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรู
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาโดยใชสวนเปน
ฐาน” มาตอยอดจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนวัดทุงกระพังโหม โดยการเรียนรวม
ชั้น (2.6-5-1) คณาจารยภาควิชาครุศึกษา
มกีารจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจยั โดน
คณาจารยภาควิชาครุศึกษาบูรณาการงานดาน
การเรียนการสอน การวิจยัและบริการวชิาการ
ซ่ึงมีนิสิตชั้นปที่ 4 ของภาควิชาทาํวจิัยควบคู
ดวยกัน (2.6-5-2)
มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจยัโดย
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนิสิตชั้นปที่ 5
โดยมีการทาํวิจยั เร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการวัดประเมินผลการศึกษา

2.6-5-1
- โครงการวจิัย เร่ือง “การพัฒนา
โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูเกษตร
และส่ิงแวดลอมศึกษาโดยใชสวนเปน
ฐาน
- มคอ.3 รายวิชา 02198496 เร่ือง
เฉพาะทางการจัดการเรียนรู
2.6-5-2
- ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตชั้น
ปที่ 4 ที่สอนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
- สรุปผลการถอดบทเรียนผลการ
ดําเนินงานบูรณาการงานดานการเรียน
การสอนการวิจยัและบริการวิชาการ
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารยทานที่ 1
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารยทานที่ 2
(ภาควิชาครุศึกษา)
2.6-5-3 รายงานการวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาความสามารถในการวัด
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการเรียนการสอนการบริการ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 53

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ของนิสิตดวยการบูรณาการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย จากนั้น
ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให
ความรูและฝกปฏิบัติการดานทักษะทางการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตลอดปการศึกษา
2556 และหลังเสร็จส้ินการดําเนินโครงการมี
การประเมินผลโครงการ พบวา ในภาพรวม
นิสิตมีความรู ทักษะ และเจตคติทางการวัด
และประเมินผลสูงขึ้น (2.6-5-3 ) และภาควิชา
พลศึกษาและกีฬามีการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู และนาํความรูที่ไดจากงานวิจยัมา
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
(2.6-5-4)

วิชาการและการวิจยั
2.6-5-4 กิจกรรมการจัดการเรียนรูใน
เว็บไซตของภาควิชาเพิ่มเติม ที่
www.pe.edu.kps.ku.ac.th/
และ มคอ.3 รายวิชา 01172491
ระเบียบวธิีวิจยัพื้นฐานทางพลศึกษา

6

มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษาโดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

คณะฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดใหมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียน โดยทุกรายวิชามีผลการ
ประเมินไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(2.6-6-1)

2.6.6-1 แบบสรุปผลการประเมินการ
สอน ประจาํปการศึกษา 2556

7

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาตามผล
การประเมินรายวิชา

คณะฯ มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชาในภาคการศึกษา
ตอไป (2.6-2-1)

2.6-2-1 แผน CD บันทึกขอมูล มคอ.5
ประจําปการศึกษา 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไปและครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทกุหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี (2.7-1-1)
โดยมีการดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ตามรอบระยะเวลา โดยในรอบปที่
ผานมาไดดําเนินการผานการวิจยัสถาบนั ดังนี้
1. รายงานการวิจยั เร่ือง การศึกษาเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ภาควิชาครุศึกษาตามความตองการของผูใช
บัณฑิต
2. รายงายวิจัยสถาบัน เร่ือง ศักยภาพและ
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา (ภาควิชาการพัฒนาฯ)
3. รายงานวิจยัสถาบัน เร่ือง คุณภาพบณัฑิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2556 (2.7-1-2)

2.7-1-1
- ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2566 คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่ 233/2556 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ลงวันที่ 5
กันยายน 2556
2.7-1-2
- รายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษาเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตภาควิชาครุศึกษาตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
- รายงายวจิัยสถาบัน เร่ือง ศักยภาพ
และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
เกษตรศึกษา (ภาควิชาการพัฒนาฯ)
- รายงานวิจยัสถาบัน เร่ือง คุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํป
พ.ศ. 2556

2

มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต

คณะกรรมการการศึกษาคณะฯ และภาควิชา
ตางๆ มีการนําขอมูลจากขอ 1 มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคตามความตองการของผูใชบณัฑิต
ดังนี้ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรียนรู มีการนาํผลจากการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณิตมารวมวิพากษและ

2.7-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนรู
2.7-2-2 รายงานการประชุมภาควิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คร้ังที่
1/2557
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรการจัดการเรียนรู (2.7-2-1)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
และส่ิงแวดลอมศึกษา  มกีารนําผลการวิจัย
จากรายงานวจิัยสถาบัน เร่ือง ศักยภาพและ
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา มาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ในหลักสูตร เชน การปรับจํานวนหนวยกิต
ปรับรายวิชา เปนตน (2.7-2-2)

3

มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต

คณะฯ มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีกองทุนพฒันา
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
การจัดทําเวบ็ไซตของคณะฯ และศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพ (2.7-3-1)
นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนสิิต
และเพื่อใหบริการแกนิสิต เชน หองปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา
หองปฏิบัติการเรียนแบบจุลภาคและศูนย
สงเสริมสมรรถภาพทางกาย (2.7-3-2)

2.7-3-1 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/
2.7-3-2 ภาพถายหองปฏบิัติการ
อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

4

มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาํเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ

คณะฯ มีระบบและกลไกสงเสริมใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานทาง
วิชาการ โดยการกําหนดเง่ือนไขใหนิสิตเขา
รวมประชุมวิชาการในระดับชาติ ไดแก
งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556
(2.7-4-1) การประชุมวิชาการแหงชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
แหงประเทศไทย (2.7-4-2) เขารวมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st

International conference on Lifelong
Learning : LLL 2013 เมื่อวันที่ 18-19
กรกฎาคม 2556 ณ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
(2.7-4-3)

2.7-4-1
- สูจิบัตร งานเกษตรกําแพงแสน
ประจําป 2556
- มคอ.3 รายวิชา 02181491 แบะราย
วิขา 02190697
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตและศิษยเกา
สาขาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาครุ
ศึกษา งานเกษตรกาํแพงแสน ประจาํป
2556
2.7-4-2 โครงการเขารวมการประชุม
วิชาการแหงชาติ สมาคมสุขศึกษา พล
ศึกษา และสันทนาการแหงประเทศไทย
2.7-4-3 ประมวลภาพการเขารวมการ
ประชุมวิชาการ

5

มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ

คณะฯ มีการจัดต้ังศูนยคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
และจัดทําแผนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและดําเนิน
โครงการกาวแรกสู HCRD โครงการสืบสาน

2.7-5-1
- สรุปผลการดําเนินงานศูนยคุณธรรม
จริยธรรม การใหคําปรึกษาและพัฒนา
ครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
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ประเพณีสงกรานต โครงการนิสิตพลศึกษา
ตนแบบ(2.7-5-1) สวนในระดับบัณฑิตศึกษา
ไดดําเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตและรณรงค
ใหนิสิตเขารวมประเพณีสงกรานต
และกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะฯ ดําเนินการ

- โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
- โครงการกาวแรกสู HCRD ระดับ
ปริญญาตรี

6

มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใช
ผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการ
ประเมิน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน

7

มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมง)

หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน) มีการฝกทักษะนิสิตในการจดัทํา
บทความจากวิทยานพินธเพื่อนาํไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
โดยกําหนดเปนรายวิชาสัมมนาเชิงปฏบิติัการ
เผยแพรและใชประโยชนงานวจิัยและเพือ่
การพัฒนา (2.7-7-1)

2.7-7-1
- มคอ.3 รายวิชา 02190694
- หนังสือเชิญ ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ
และ รศ.ดร.ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล
- ผลงานของนิสิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 57

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอกัษร

คณะฯ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอกัษรอยางชัดเจน โดยมปีระกาศ
ขอกําหนด พฤติกรรมการดานคุณธรรม
จริยธรรม ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (2.8-1-1)
และแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการใหคําปรึกษาของคณะฯ
ขึ้นมากํากับดูแล (2.8-1-2)
ทั้งในสวนของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชนไดมีการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ใหกับนิสิต โดยจัดโครงการกาวแรก
สู HCRD และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
มโีครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ และมกีาร
ประกาศขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
ไวเปนลายลักษณอกัษร (2.8-1-3)

2.8-1-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร เร่ือง กําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.8-1-2
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
ที่ 211/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2556
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
ที่ 261/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน
2556
2.8-1-3
- มคอ.3 และโครงการกาวแรกสู HCRD
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
- ประกาศภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
เร่ือง ขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มก. กพส.

2

มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหารคณาจารย
นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
คณะ

คณะฯ มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย
นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
โดยรายงานใน มคอ.3 และถายทอดผานการ
ดําเนินโครงการกาวแรกสู HCRD Facebook
ของหนวยงาน และโครงการนิสิตพลศึกษา
ตนแบบ (2.8-2-1) ทั้งนี้ คณะฯ ไดมีการ
เผยแพรประกาศ เร่ือง กําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ไวบนเว็บไซตของคณะ ฯ
(2.8-2-2)

2.8-2-1
- บอรดประชาสัมพันธของภาควิชา
เกี่ยวกบัพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต
- มคอ.3 และโครงการกาวแรกสู HCRD
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
2.8-2-2 เว็บไซตคณะฯ
http://www.ethics.edu.kps.ku.ac.th
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กาํหนด
ในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวดั
ความสําเร็จ

คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (2.8-1-2)

2.8-1-2
- มคอ.3 และโครงการกาวแรกสู HCRD
คร้ังที่ 3
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
- แผนปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรม
จริยธรรม การใหคําปรึกษาและพัฒนา
ครู ประจําปการศึกษา 2556

4

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัว
บงชี้และเปาหมายที่กาํหนดในขอ 3 โดยมี
ผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตาม
ตัวบงชี้และเปาหมาย ที่กําหนดในขอ 3
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายไมตํ่ากวา
รอยละ90 ของตัวบงชี้ (2.8-1-3 และ
2.8-4-1)

2.8-1-3
- มคอ.3 และโครงการกาวแรกสู HCRD
คร้ังที่ 3
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
2.8-4-1 สรุปผลการดําเนินงาน ของศูนย
คุณธรรมจริยธรรม การใหคําปรึกษาและ
พัฒนาครู ประจําปการศึกษา 2556

5

มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกบันิสิตไดรับ
การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ยังไมมีนิสิตที่มี
ผลงานดีเดนและไดรับการยกยองชมเชยดาน
คุณธรรมจริยธรรมโดยองคกรระดับชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 112 154 217
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 130 154 217
3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 104 127 163
4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 15 7 11
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 9
6 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร ลาอุปสมบท 0 0 0
7 จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา 8 13 29
8 จํานวนบัณฑิตที่ไมประสงคทํางาน N/A N/A 5

8
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปนั้นที่ตอบแบบสํารวจ
(ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ และลา
อุปสมบท)

97 147 217

9 รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 92.86 86.39 84.90

10 คะแนนที่ได
92.86 5
100

 = 4.64 86.39 5
100

 = 4.32 84.90 5
100

 = 4.24

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 86.39 4.32 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 84.90 4.24 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 84.90 4.24 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2556 (รุนปการศึกษา 2555)
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ตัวบงชี้ท่ี ๒ (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีทั้งหมด (คน) 130 154 154
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
14 103 124

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5)

4.16 4.21 4.21

4 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

14 43 45

5 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

10.77 41.75 36.29

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโททั้งหมด (คน) - 6 6
7 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
- - 3

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5)

- - 4.32

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

- - 2

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

- - 33.33

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาเอกทั้งหมด (คน) - 3 3
12 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
- - 3

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5)

- - 4.50

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

- - 2

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

- - 66.67

16 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

- 4.21 4.23

17 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด - 43 49

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 4.21 4.21 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4.00 4.23 4.23 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 4.23 4.23 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2-1 เอกสารสรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2556

ตัวบงชี้ท่ี ๓ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2554 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 ผลงานที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.25 - - 0 0 0 0

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)

0.50 - - 1 0.50 1 0.50

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ

0.75 - - 1 0.75 2 1.50

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

1.00 - - 0 0 0 0

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

0.125 - - 0 0 0 0

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 - - 0 0 0 0

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ

0.50 - - 0 0 0 0

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0.75 - - 0 0 0 0

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1.00 - - 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร - - 2 1.25 3 2.00
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2554 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด N/A 6 10
12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
N/A 20.83 20.00

13 คะแนนที่ได N/A 20.83 5
25

 = 4.17 20.00 5
25

 = 4.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

25 20.83 4.17 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

25 20.00 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

25 20.00 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3-1 ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย ที่
http://www.grad.ku.ac.th/grad_data/files/57/end_april_04.pdf

3-2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวบงชี้ท่ี ๔ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI

0.25 - - 0 0 0 0
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

0.50 - - 0 0 0 0

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศ สมศ.

0.75 - - 3 2.25 0 0

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

1.00 - - 0 0 1 1.00

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

0.125 - - 0 0 0 0

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 - - 0 0 0 0
7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ
0.50 - - 0 0 0 0

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0.75 - - 0 0 0 0

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1.00 - - 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร - 3 2.25 1 1.00
11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด N/A 3 1
12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
N/A 75.00 100.00

13 คะแนนที่ได N/A
5

75
50

 = 7.50 5
100
50

 = 10.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

50 75 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

50 100 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

50 100 5.00 บรรลเุปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4-1 ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ http://www.grad.ku.ac.th/grad_data/files/57/end_april_04.pdf

4-2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวบงชี้ท่ี ๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2556 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ

0 0 0 0 0 0 0

2 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหนง ผศ.

1 0 0 0 0 0 0

3 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหนง รศ.

3 0 0 0 0 0 0

4 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหนง ศ.

6 0 0 0 0 0 0

5 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาโท และ
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ

2 13 26 12 24 10 20

6 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหนง ผศ.

3 6 18 4 12 4 12

7 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหนง รศ.

5 2 10 2 10 1 5

8 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหนง ศ.

8 0 0 0 0 0 0

9 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาเอก
และไมมีตําแหนงทางวิชาการ

5 15 80 13 65 16.5 82.5

10 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนง ผศ.

6 6 30 10 60 10 60

11 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนง รศ.

8 2.5 20 3 24 4 32

12 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนง ศ.

10 0 0 0 0 0 0

13 ผลรวม 44.5 184 44 195 45.5 211.5
14 การพัฒนาคณาจารย (เต็ม 10) 4.13 4.43 4.65
15 คะแนนที่ได

5
4.13
6

 = 3.45 5
4.43
6

 = 3.69 5
4.65
6

= 3.87
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5.00 4.43 3.69 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5.00 4.65 3.87 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5.00 4.65 3.87 ไมบรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

14-1 ตารางแสดงขอมูลรายชื่ออาจารยจาํแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา

นิสิต ตามตัวบงชี้ สกอ. 2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ มก. 1 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน พบวา มีผลการประเมิน
ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นิสิต

คณะฯ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต โดยมี
การแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ซ่ึงมีหนาที่
ในการใหคําปรึกษาแกนิสิต อีกทั้งยังมีการ
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตทุกชั้นป
(3.1-1-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดเจาหนาที่
บริการการศึกษาซ่ึงเปนขาราชการประจํา

3.1-1-1
- คําส่ังแตงต้ังอาจารยทีป่รึกษานิสิต
ประจําปการศึกษา 2556
- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา
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ประกอบดวย นกัวิชาการศึกษา ที่คอยให
คําปรึกษาแนะนําเกีย่วกับกฎระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการศึกษา ตารางเรียน/
แผนการเรียน และเร่ืองที่มีความสําคัญและ
จําเปนที่นิสิตตองดําเนินการ นกัวิชาการศึกษา
หนวยพัฒนานิสิต ที่ใหคําแนะนําเกีย่วกบั
กิจกรรมพัฒนานิสิต และ นกัวิชาการศึกษา
หนวยพัฒนาหลักสูตร/หนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพนิสิต ทีจ่ะใหคําปรึกษาเกีย่วกับ
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนิสิต โดยนิสิต
สามารถมาติดตอขอรับคําปรึกษาแนะนาํไดทุก
วันทําการ ต้ังแตวันจันทร-วันศุกร ในเวลา
ราชการ ณ งานบริการการศึกษา สํานักงาน
เลขานุการ (3.1-1-3)

3.1-1-3 ใบบอกลักษณะงานสํานักงาน
เลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

2

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนิสิต

คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนิสิตใน 3 ชองทาง คือ
1) ผานทางบอรดประชาสัมพันธหนาอาคารทั้ง
อาคาร 1 และอาคาร 2 (3.1-2-1)
2) ผานชองทางเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (3.1-2-2) และ
3) ผานระบบสังคมเครือขาย (Social
Network) ที่ facebook คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (3.1-2-3)

3.1-2-1 บอรดประชาสัมพันธของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.1-2-2 เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
3.1-2-3 Facebook คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนิสิต

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
เชน โครงการคายคุณลักษณ (3.1-3-1) โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตดานเกษตรและส่ิงแวดลอม
(3.1-3-2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปน
เจาหนาที่และผูตัดสินกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล
วอลเลยบอล (3.1-3-3) เปนตน และยังจัดหา
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
การเกษตรและส่ิงแวดลอมจากหนวยงาน
ภายนอก สําหรับพัฒนาทักษะวิชาชีพใหกับนิสิต
ชั้นปที่ 3 เชนสถานีวิจัยดอยปุย
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ
โดยมีอาจารยเปนผูนิเทศการฝกงานรวมกับ
หนวยงานตางๆ รวมถึงการประเมินผลรวมกัน
(3.1-3-4) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตดานตางๆ ใหครอบคลุมการพัฒนา
นิสิตทั้งในดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
และจิตอาสาควบคูกันไป (3.1-3-5)

3.1-3-1 โครงการคายคุณลักษณ
3.1-3-2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ดานเกษตรและส่ิงแวดลอม
3.1-3-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเปนเจาหนาที่และผูตัดสินกีฬา
ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล
3.1-3-4 แฟมเอกสารฝกประสบการณ
วิชาชีพเกษตรและส่ิงแวดลอมภายนอก
3.1-3-5 สรุปโครงการตางๆฝายพัฒนา
นิสิต
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4

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกา

คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกาใน 3 ชองทาง คือ
1) ผานชองทางเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
2) ผานระบบสังคมเครือขาย (Social
Network) ที่ facebook คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (3.1-4-1) และ
3) ผานกิจกิจกรรมตางๆ ทีจ่ัดใหบริการ
โดยในปการศึกษา 2556 คณะฯ ได
ประชาสัมพันธใหศิษยเกาไดรับรูเกี่ยวกบั
กิจกรรมทางวิชาการและเขารวมการประชุม
วิชาการงานเกษตรแหงชาติ และเขารวมฟง
การนําเสนอผลงานวิจยั รวมถึงสงเสริมใหศิษย
เกาสงผลงานวิจัยเพื่อนาํเสนอในการประชุม
วิชาการงานเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 10
(3.1-4-2)

3.1-4-1 เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรและ Group
Facebook ของชุมนุมศิษยเกา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.1-4-2
- หนังสือเชิญเขารวมงานประชุม
วิชาการ งานเกษตรกาํแพงแสน
ประจําป 2556
- รายงานผลการดําเนินโครงการ การ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษยเกาสาขา
คณิตศาสตรศึกษาภาควิชาครุศึกษา
งานเกษตรกําแพงแสน ปการศึกษา
2556
- งานวจิัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียน
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศราชบุรี ที่จัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบ SSCS
3.1-4-3 ภาพถายกิจกรรมการให
ขอเสนอแนะของศิษยเกา

5

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา

ปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
มีการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอบรม
ตางๆ ใหศิษยเกาทราบทางเว็บไซตคณะฯ
(3.1-5-1) รวมถึงทําหนังสือเชิญเขารวม
ประชุมวิชาการ งานเกษตรกําแพงแสน
ประจําป 2555 (3.1-5-2)

3.1-5-1 Group Facebook ของชุมนุม
ศิษยเกา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
3.1-5-2 หนังสือเชิญเขารวมโครงการ
สัมมนาและประชุมวิชาการ สาขา
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คร้ังที่ 10

6

มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการ
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิต การจัดบริการขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
(3.1-6-1)

3.1.6-1 สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบริการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป
การศึกษา 2556

7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนิสิต

คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต
(3.1-7-1)

3.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนสิิต
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน

คณะฯ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทกุดาน
ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหการส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทกัษะการ
จัดการเรียนรู โดยกิจกรรมที่จัดดําเนินการ
ใหแกนิสิตดานการพัฒนานิสิต มกีิจกรรมที่
ครอบคลุมและพัฒนานิสิตในทุกดาน
(3.2-1-1)

3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ประจําปการศึกษา 2556

2

มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต โดยมี
การจัดกิจกรรมใหความรูและทกัษะการ
ประกันคุณภาพแกนิสิต เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยรองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ และ
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติทีดี่ใน
การนําระบบประกันคุณภาพไปใชในการ

3.2-2-1
- ภาพถายกจิกรรมการใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการนําระบบประกันคุณภาพไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต
ประจําปการศึกษา 2556
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พัฒนาคุณภาพกจิกรรมนิสิต ประจําป
การศึกษา 2556 (3.2-2-1)
อีกทั้งยังบรรจุการใหความรูเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไวในรายวิชาทักษะชวีิต
(3.2-2-2)
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการใหขอมูลเกีย่วกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะของ
เอกสารคูมือประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงจัดไว
ในศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหนิสิตได
เรียนรูดวยตนเอง (3.2-2-3)

3.2-2-2 มคอ.3 02999144 รายวิชา
ทักษะชีวิต
3.2-2-3 คูมือคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3

มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม
ที่ดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรีและ
อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะฯ มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใชในการจัดกจิกรรม
ที่ดําเนินการ โดยจะเห็นไดจากการดําเนิน
โครงการตางๆของนิสิต จะดําเนินการตาม
วงจร PDCA มีการวางแผนการดําเนินงาน
ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของแผนเปนระยะ และมีการประเมินแผน
การดําเนินการของตนเอง ทั้งนี้โครงการและ
กิจกรรมที่นิสิตระดับปริญญาตรีจัดครอบคลุม
กิจกรรมทั้ง 5 ดาน (3.2-3-1) ดังนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจัดครอบคลุมกจิกรรม
ทั้ง 2 ดาน (3.2-3-2) ดังนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3.2-3-1 สรุปผลการดําเนินงานฝาย
กิจการนิสิต ประจําปการศึกษา 2556
(ระดับปริญญาตรี)
3.2-3-2 สรุปผลการดําเนินงานฝาย
กิจการนิสิต ประจําปการศึกษา 2556
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

4

มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
และระหวางมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมรวมกัน

คณะฯ มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและ
ระหวางมหาวิทยาลัย (3.2-4-1) และมี
กิจกรรมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยโดยการ
สงนิสิตเขารวมแสดงในพิธีปดกีฬา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 41
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน (3.2-4-2)

3.2-4-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายการสงเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา ระหวาง ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ม.ศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ม.ราชภัฏ
นครปฐม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และ ม.
ราชภัฎเพชรบุรี
3.2-4-2 ภาพกิจกรรมนิสิตเขารวมแสดง
ในพิธีปดกีฬามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 41
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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5

มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต

คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกร  รมพัฒนา
นิสิต ดังแสดงในรายงานสรุปการดําเนิน
โครงการคณะกรรมการฝายกจิการนิสิต
(3.2-5-1)

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต

6

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันา
นิสิต ดังแสดงในรายงานสรุปการดําเนิน
โครงการคณะกรรมการฝายกจิการนิสิต
(3.2-5-1)

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 (มก.) ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (ไมคิดคาคะแนนประเมนิในระดับคณะ)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการแตงต้ังคณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ

ปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา (3.3-1-1)
และคณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ
(3.3-1-2)

3.3-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
ที่ 117/2556 เร่ือง แตงต้ังอาจารยที่
ปรึกษาประจําตัวนิสิต ปการศึกษา
2556 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
3.3-1-2 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่ 233/2556 เร่ือง
แตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ลงวันที่
5 กันยายน 2556

2

มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และ
เคร่ืองมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแก
อาจารยที่ปรึกษา

คณะฯ มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ
และเคร่ืองมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแก
อาจารยที่ปรึกษา เชน คูมือระบบอาจารย
ที่ปรึกษาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(3.3-2-1) คูมือนิสิต ปการศึกษา 2556
(3.3-2-2) และคูมือการบริหารจัดการหลักสูตร
เปนตน

3.3-2-1 คูมือระบบอาจารยทีป่รึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.3-2-2 คูมือนิสิต คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2556
3.3-2-3 คูมือการบริหารจัดการ
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

3

มีการประชุมคณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเพื่อหา
แนวทางการแกปญหาและพัฒนานิสิต
อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง

คณะฯ มีการประสานงานใหความรวมมอืและ
ชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา ดวยการ
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ
จํานวน 4 คร้ัง ในปการศึกษา 2556 (3.3-3-1)
และมีการจัดโครงการประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรและจัดการความรู เร่ือง “การบริหาร
จัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธภิาพ”
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 (3.3-3-2)

3.3-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.3-3-2 เอกสารโครงการประชุม
อาจารยประจาํหลักสูตรและจัดการ
ความรู เร่ือง “การบริหารจัดการ
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ” ในวันที่
27 พฤษภาคม 2557

4

มีการประเมินผลระบบการให
คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงาน
ของอาจารยที่ปรึกษาทุกป

คณะฯ มีการประเมินผลระบบอาจารย
ที่ปรึกษาทุกป โดยคณะกรรมการดําเนนิงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย

3.3-4-1 รายงานการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยฯ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2556 หนา 9-13

5

มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีการนําผลการประเมินจากการประเมนิระบบ
อาจารยที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย
มาปรับปรุงพัฒนากิจกรรม ปการศึกษา 2557
เพื่อสรางความเขาใจถึงระบบอาจารยที่

3.3-5-1 รายงานการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยฯ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2556 หนา 18-20
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ปรึกษาและการติดตามการใหคําปรึกษา
ตลอดจนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนิสิต
และมีการปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา
โดยการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาระดับคณะ
มอบใหคณะกรรมการการศึกษาทาํหนาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาระดับคณะดวย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบงชี้

สกอ. 3 ตัวบงชี้ และ สมศ. 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของคณะและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของคณะและดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนดโดยมีคณะกรรมการวิจยั (4.1.-1-1)
ทําหนาทีว่างแผน ประสาน กํากบั และติดตาม
งานวิจัยของคณะฯ  โดยกําหนดแผนกลยุทธ
ดานการวจิัยตามประเด็นยุทธศาสตรใน
แผนปฏิบัติการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะฯ  (4.1-1-2)  นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ต้ังแต
การกําหนดหลักเกณฑสนับสนุนทุนวจิัย
การพิจารณาจัดสรรทุน การจัดทาํสัญญา และ
การเบิกจายเงินวิจยั (4.1-1-3)  ตลอดจน
การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผน (4.1-1-4)  อีกทั้ง
ในระดับภาควิชายังมีการจัดทาํแผนงานวิจัย
ระยะ 4 ป เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน
รวมดวย (4.1-1-5)

4.1-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่ 242/2556 เร่ือง
แตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (พ.ศ.
2555-2558)
4.1-1-3 ระเบียบวาดวยการให
ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ
เผยแพร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ประจําป พ.ศ. 2556
4.1-1-4 รายการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการ คร้ังที่ 1/2556
วาระที่ 4.4
4.1-1-5 คูมือแผนงานวิจยัระยะ 4 ป
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอน

คณะฯ มีการบูรณากระบวนการวิจยักับการ
จัดการเรียนการสอน ภายใตโครงการวจิัย
เร่ือง ความตองการและแนวทางการสงเสริม
ความรูดานการเกษตรยั่งยืนของประชาชน
ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อางทอง (4.1-2-1)
โดยสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีทํา
โครงการวิจัยตามกระบวนการวิจยัจนถงึการ
จัดทําเปนเลมรายงานการวิจยั ในรายวชิา
02181149 วิธีวจิัยทางเกษตรและส่ิงแวดลอม
ศึกษา (4.1-2-2)
และสงเสริมใหนิสิตเขารวมการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ
แหงชาติ สมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและ
นันทนาการ  (4.1-2-3) สงเสริมใหนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการแหงชาติ คร้ังที่ 10 มก.กพส.
(4.1-2-4)  อีกทั้งยังมีการดํานินการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู
ของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ดวยกระบวนการปฏบิัติจริง (4.1-2-5)
การพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผล
การศึกษาของนิสิตดวยการบูรณาการการ
เรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย

4.1-2-1 สรุปผลการบูรณาการ
โครงการวิจัย เร่ือง ความตองการและ
แนวทางการสงเสริมความรูดาน
การเกษตรยั่งยืนของประชาชน ต.ศรี
พราน อ.แสวงหา จ.อางทอง
4.1-2-2 มคอ.3 รายวิชา 02181149
วิธีวจิัยทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา
และเลมรายงานการวิจยัในรายวิชาวิธี
วิจัยทางเกษตรและส่ิงแวดลอม
4.1-2-3 โครงการเขารวมประชุม
วิชาการแหงชาติ สมาคมสุขศึกษาพล
ศึกษาและนันทนาการ
4.1-2-4 บทคัดยองานวจิัย เร่ือง การ
พัฒนากระบวนการสานตอแตรวง
พื้นบานจากพอครูสูเยาวชนบานตะแบก
ไมงาม
4.1-2-5 รายงานการวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการปฏบิัติจริง และ มคอ.3
รายวิชา 01158422 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
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(4.1-2-6) การบูรณาการการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตรศึกษา (4.1-2-7)
การพัฒนาความสามารถทางการวัดและ
ประเมินผลและการวจิัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยกระบวนการให
ขอมูลยอนกลับทางบวก (4.1-2-8) โดยบูรณา
การวิจยักับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการภายในแกนิสิต ในรายวิชาการ
วัดและประเมินผลการศึกษา และรายวชิาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู  (4.1-2-9)

4.1-2-6 รายงานการวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาความสามารถในการวัด
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และมคอ.3
รายวิชา 01153351 หลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
4.1-2-7 รายงานการวิจยั เร่ือง
การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา และ มคอ.
3 รายวิชา 02198497 สัมมนา
4.1-2-8 รายงานการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาความสามารถทางการวัดและ
ประเมินผลและการวจิัยในชั้นเรียนของ
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูดวย
กระบวนการใหขอมูลยอนกลับทางบวก
4.1-2-9
- มคอ.3 รายวิชา 01153351 หลักการ
วัดและประเมินผลการศึกษา
- มคอ.3 รายวิชา 01162421
ประสบการณวิชาชีพ : การสังเกตและ
ฝกปฏิบัติการสอน

3

มีการพัฒนาศักยภาพดานการวจิัยหรือ
งานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารยประจาํ
และนักวจิัยประจํา

คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวจิยัหรือ
งานสรางสรรค และใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารย โดย
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานการวจิัยใหกับ
อาจารยประจาํ โดยการสงเสริมการทํางาน
วิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยอาจารย
รุนพี่-รุนนอง และนิสิต ไดแก โครงการวจิัย
สถาบัน เร่ืองศักยภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา (4.1-3-1)
และมีการใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวย
นักวิจยัในโครงการวิจยั (4.1-3-2) นอกจากนี้
ฝายวจิัยและบริการวิชาการของคณะฯ ยังได
ดําเนินโครงการรวมพลคนรักงานวิจยั
(4.1-3-3) เพื่อใหความรูกบันักวจิัยหนาใหม
และเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะฯ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ ยังมีการให
ความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจยัทางเว็บ
ไชตของคณะฯ (4.1-3-4)

4.1-3-1 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง
ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรเกษตรศึกษา
4.1-3-2 รายงานผลการวิเคราะหขอมูล
ของผูชวยวจิัย
4.1-3-3 โครงการรวมพลคนรักงานวิจยั
4.1-3-4 เว็บไชตของคณะฯ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวจิัย ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/conduct.php
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4

มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อ
เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรคใหกับอาจารยประจํา
จากเงินรายไดสวนกลางคณะฯ เพื่อใหนกัวิจยั
รุนใหมมีโอกาสในการทําวจิัย และมกีาร
จัดสรรเงินสนับสนุนการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
(4.1-4-1) นอกจากนี้ ไดจัดใหมีขอมูลของ
แหลงทุนวิจัย  ตาง ๆ เชน สกว. วช.
ในเว็บไซตของคณะฯ (4.1-4-2)

4.1-4-1 ระเบียบการใหทุนอุดหนุนวิจัย
และการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ประจาํป 2556
4.1-4-2 เว็บไซตคณะฯ เกี่ยวกับการ
เผยแพรแหลงทุนวิจยัตางๆ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/money.php

5

มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวจิัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
คณะ ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหนวยวิจัยฯ
หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจยัฯ
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภยัในการวิจยัฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ
เชนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)
- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยั

คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวจิัย
ตามอัตลักษณของคณะฯ โดยการจัดต้ัง
ศูนยวิจัยฯ (4.1-5-1) และหองปฏิบัติงาน
พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให
นักวิจัยไดทํางานหรือใหคําปรึกษาเร่ืองการวิจัย
เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการภาษา หองปฏบิัติการสอนแบบ
จุลภาค หองศูนยการเรียนรู เปนตน ซ่ึงมีกลอง
วงจรปดและถังดับเพลิงเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยทกุหอง (4.1-5-2) และมีการจดั
กิจกรรมเพื่อสงเสริมงานวิจัย เชน การจดั
ประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ในงานเกษตรกําแพงแสน วันที่ 6 – 7
ธันวาคม 2556 (4.1-5-3) อกีทั้งยังมี
หองสมุดของวิทยาเขตกําแพงแสน
ทีเ่ปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวจิัย
อีกดวย

4.1-5-1 ศูนยวิจยัและบริการวิชาการ ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
index.html
4.1-5-2 ภาพอาคารสถานทีแ่ละส่ิง
สนับสนุนดานการเรียนการสอน ศษพ.
4.1-5-3 เว็บไชตการจัดประชุมวิชาการ
งานเกษตรกําแพงแสน คร้ังที่ 10
http://researchconference.kps.ku.
ac.th/

6

มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น

คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 โดยการประชุม
คณะกรรมการวิจยัฯ เพื่อประเมินผลการให
ทุนวิจัย (4.1-6-1) และมีการประเมินระบบ
สารสนเทศจากผูใชบริการ (4.1-6-2)

4.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ
คร้ังที่ 1/2557
4.1-6-2 ผลการประเมินระบบ
สารสนเทศจากผูใชบริการ

7

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยัหรืองาน
สรางสรรคของคณะ

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั โดยการประชุม
คณะกรรมการวิจยัฯ (4.1-1-4) เพื่อทําการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการของคณะฯ
โดยมีหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบชัดเจน
(4.1-1-2)

4.1-1-4 รายการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการ คร้ังที่ 1/2557
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(พ.ศ. 2555-2558)
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมี
การเผยแพรผลงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
และนิสิตเผยแพรผลงานวิจยัในการประชุม
วิชาการและการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ (4.2-1-1) โดยมีคณะกรรมการ
วิจัยเปนผูวางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ
(4.2-1-2)

4.2-1-1 ระเบียบวาดวยการให
ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ
เผยแพร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ประจําป พ.ศ. 2556
4.2-1-2
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่ 242/2556 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ
ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
- แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (พ.ศ. 2555-2558)

2

มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกในการรวบรวม
ความรูจากงานวิจยัของอาจารย โดยมกีาร
สังเคราะหงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2555
โดยรองคณบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ
และมีการเผยแพรการสังเคราะหงานวจิยัไวบน

4.2-2-1
- การสังเคราะหผลงานวิจัย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/document/DB_RESEARCH/
Research24.pdf
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

เว็บไซตของคณะฯ (4.2-2-1)
นอกจากนี้ยังมีการแจงใหอาจารยเขาไป
รายงานขอมูลงานวิจัยในฐานขอมูลงานวิจัย
และงานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่อง
ตามระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
และเปนการเผยแพรองคความรูสูสาธารณชน
(4.2-2-2)

- ฐานขอมูลวิจยัและบริการวิชาการของ
คณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/db.php
4.2-2-2 ฐานขอมูลงานวิจยั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/l
ogin.aspx

3

มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค
ที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ

คณะฯ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจยัของอาจารยและนิสิต
สูสาธารณชน และผูเกีย่วของผานทางเวบ็ไซต
ของภาควิชาและคณะฯ (4.2.3-1)

4.2-3-1 เว็บไซตฐานขอมูลวิจัยและ
บริการวิชาการของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/db.php

4

มีการนําผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชใหเกิดประโยชนและมกีารรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีลงานวิจยัและ
งานสรางสรรคของคณะฯ ที่นําไปไปใชใหเกิด
ประโยชน จํานวน 12 เร่ือง จาํแนกเปน
ใชประโยชนเชิงสาธารณะ 3 เร่ือง เชิงนโยบาย
9 เร่ือง (4.2-4-1) โดยมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก จาํนวน
2 เร่ือง ไดแก การพัฒนาแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย สําหับเด็กไทยอายุ 4-6 ป
และ 7- 18 ป (4.2-4-2) และ การพัฒนา
รูปแบบสงเสริมกิจกรรมทางกายในกลุม
ผูสูงอายุไทย (4.2-4-3) อีกทั้งยังมีแบบกรอก
ขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
จากฐานขอมูลงานวิจยัและบริการวิชาการของ
คณะ โดยผูที่ตองการดาวนโหลดผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนตองกรอกขอมูลกอนทําการ
ดาวนโหลด (4.2-4-4)

4.2-4-1 แบบเก็บขอมูลงานวิจยัหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
4.2-4-2 หนังสือขอความอนุเคราะห
โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และหนังสือขอบคุณจากหนวยงาน
ภายนอก จากงานวิจยั เร่ือง การพัฒนา
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหับ
เด็กไทยอาย ุ4-6 ป และ 7- 18 ป
4.2-4-3 หนังสือขอความอนุเคราะห
โปรแกรม The senior fitness test
จากหนวยงานภายนอก จากงานวจิัย
เร่ือง การพัฒนารูปแบบสงเสริม
กิจกรรมทางกายในกลุมผูสูงอายุไทย
4.2-4-4 แบบกรอกขอมูลการใช
ประโยชนจากผลงานวจิัย บนเว็บไซต
ของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/Estimate.php?id=1

5

มีระบบและกลไกเพือ่ชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกเพือ่ชวยคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชุม
คณะกรรมการวิจยัฯ และกําหนดผูรับผิดชอบ
โดยการใหขอนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
แจงอีเมลกับผูดูแลระบบ และใหการสนบัสนุน
ดานระเบียบที่เกีย่วของในการจดสิทธิบตัรหรือ
อนุสิทธิบัตรผานเว็บไซตของคณะฯ (4.2-5-1)
ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย (4.2-5-2)

4.2-5-1 เว็บไชตของคณะฯ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวจิัย ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/conduct.php
4.2-5-2 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชน
จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2551ที่
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/regulations.php

6

มีระบบและกลไกสงเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตรและมีการยื่น
จดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุมค1และง)

คณะฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
สงเสริมการจดสิทธิบัตรตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด เชน การ
รางคําขอ การยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการวิจยัฯ เปน
ผูรับผิดชอบประสานงาน (4.2.5-1)

4.2-5-2 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชน
จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2551 ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/regulations.php

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน

ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํเปนคะแนนระหวาง0-5 โดยเกณฑ
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุมค1และงจําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท ข้ึนไปตอคน
2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาท ข้ึนไปตอคน

3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท ข้ึนไปตอคน
เกณฑมาตรฐาน จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 439,333.66 บาท

และภายนอกจํานวน 11,284,500 บาท รวมท้ังหมด 11,723,833.66 บาท มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 41.50 คน
(เปนผูท่ีมีอายุราชการเกินกวา 6 เดือน แตไมถึง 9 เดือน จํานวน 1 ราย) ลาศึกษาตอ 4 คน และไมมีนักวิจัยประจําภายในหนวยงาน

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง
= จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)

= 11, 723, 833.66
41.50

= 282,502.02 บาท/คน

คะแนนท่ีได = 5
282,502.02

75,000
 = 18.83 =  5.00 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

75,000 บาท/คน 151,160.67 บาท/คน 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

80,000 บาท/คน 282,502.00 บาท/คน 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

80,000 บาท/คน 283,519.50 บาท/คน 5.00 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.3-1 ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ตัวบงชี้ท่ี ๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี
กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10
เกณฑมาตรฐาน รอยละ
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.)
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)

2554 2555 2556
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก
1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI

0.25 1 0.25 14 3.50 17 4.25

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

0.50 1 0.50 0 0.00 1 0.50

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอันดับอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4
(Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ สมศ.

0.75 2 1.50 2 1.50 0 0.00

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

1.00 5 5 1 1.00 4 4.00

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ
0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 9 7.25 15 6.00 22 8.75
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)
2554 2555 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

11 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํทั้งหมด 44.50 44 45.50
12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 16.29 13.64 19.23

คะแนนที่ได
5

16.29
10

 = 8.15 5
13.64

10
 = 6.82 5

19.23
10

 = 9.62

หมายเหตุ :ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 13.64 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 19.23 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 22.50 5.00 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5-1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  จากฐานขอมูลของ สวพ.มก.
ที่ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=61a

ตัวบงชี้ท่ี ๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
เกณฑมาตรฐาน รอยละ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)

2554 2555 2556
1 งานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน 4 8 12

- เชิงสาธารณะ 3 1 3
- เชิงนโยบาย 0 2 9
- เชิงพาณิชย 0 0 0
- ทางออมของงานสรางสรรค 0 5 0

2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0 0 0
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)
2554 2555 2556

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน

4 8 12

4 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยทั้งหมด
(นับรวมที่ศึกษาตอ)

44.50 44 45.50

5 รอยละของงานวจิัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 8.99 18.18 26.37
6 คะแนนที่ได

5
8.99
20

 = 2.25 5
18.18

20
 = 4.55 5

26.37
20

 = 6.59

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินท่ีระบุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 18.18 4.55 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 26.37 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 26.37 5.00 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6-1 เอกสารแสดงการนําไปใชประโยชน

ตัวบงชี้ท่ี ๗ (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
เกณฑมาตรฐาน รอยละ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)

2554 2555 2556
จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก

1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ

0.25 6 1.50 0 0.00 7 1.75

2 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ

0.50 6 3.00 3 1.50 5 2.50
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)
2554 2555 2556

จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก
3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตาม

เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00

4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจ
อานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

1.00 5 5.00 5 5.00 2 2.00

5 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ 17 9.50 8 6.50 14 6.25
6 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํทั้งหมด

(นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
44.50 44 45.5

รอยละ 21.35 14.77 13.74
คะแนนที่ได

5
21.35
10

 = 10.67 5
14.77

10
 = 7.39 5

13.74
10

 = 6.87

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินที่ระบุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 14.77 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 15 13.74 5.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 15 13.74 5.00 ไมบรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7-1 เอกสารแสดงผลงานวิชาการท่ีไดรบัการรับรองคุณภาพ
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม ตามตัวบงชี้ สกอ. 2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 4 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบงชี้
ไดแก ตัวบงชี้ท่ี 18.1 และ 18.2 พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการแกสังคม
วิชาการ โดยมีคณะกรรมการวจิัยและบริการ
วิชาการ เปนผูวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑของการใหบริการวิชาการดานตางๆ
ที่สัมพันธกับพันธกจิของคณะฯ โดยจัดทําคูมือ
การใหบริการวิชาการ (5.1-1-1)
และมีศูนยวิจยัและบริการวิชาการคณะฯ
เปนหนวยประสานงานการใหคําปรึกษาดาน
วิจัยและบริการวิชาการ และดําเนินกิจกรรม
การใหบริการวิชาการแกหนวยงาน/
บุคคลภายนอก   (5.1-1-2) และมีการติดตาม
โดยใหคณาจารยกรอกขอมูลภาระงานบริการ
วิชาการผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
ซ่ึงตองสงรายงานทุกภาคการศึกษา (5.1-1-3)

5.1-1-1 คูมือการใหบริการวิชาการและ
เว็บไซตศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
5.1-1-2 เว็บไซตศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
index.html
5.1-1-3 ระบบภาระงานของอาจารย

2

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน

คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน โดยกาํหนดให
นิสิตที่เรียนวิชา 02181332 นําความรูทีไ่ด
จากรายวิชาไปจัดทําส่ือสรางสรรคทางเกษตร
และส่ิงแวดลอมเพื่อใหบริการแกชุมชน
(5.1-2-1) มีการนําความรูจากโครงการบูรณา
การงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอน “การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556”
มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวิชา
01172313 การประเมินพลศึกษา (5.1-2-2)
โครงการลีลาศพื้นฐานเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางสุขภาพแกนิสิต บุคลากร

5.1-2-1 โครงการบริการส่ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาแก
ชุมชน จํานวน 12 โครงการและ มคอ.3
รายวิชา 02181332 ส่ือสรางสรรคทาง
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา
5.1-2-2 โครงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
“การทดสอบสมรรถภาพทางกาย งาน
เกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556และ
มคอ.3 รายวิชา 01172313 การ
ประเมินพลศึกษา
5.1-2-3 โครงการลีลาศพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพแกนิสิต
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน บุคคลและผูที่สนใจทั่วไป
มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวิชา
01175143 ลีลาศ (5.1-2-3)
โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
สําหรับนักเรียนรในถิ่นทุรกันดาร
มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนรายวชิา
02198321 กลยุทธการจัดการเรียนรู
(5.1-2-4) นอกจากนี้ยังมีการนําความรูที่ได
จากการจากการวิจยั เร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรดวยกระบวนการฝกปฏิบัติ
จริง มาบูรณาการกับการบริการวิชาการและ
การเรียนการสอน (5.1-2-5)

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน บุคคลและผูที่
สนใจทั่วไป และ มคอ.3 รายวิชา
01175143 ลีลาศ
5.1-2-4 โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรูสําหรับนกัเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร และ มคอ.3 รายวิชา
02198321 กลยุทธการจัดการเรียนรู
5.1-2-5
- โครงการการวจิัย เร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง มาบูรณาการ
กับการบริการวิชาการและการเรียนการ
สอน
- มคอ.3 รายวิชา 02198497 สัมมนา

3

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย

คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการ
แกสังคมกับการวิจัย โดยมกีารจัดโครงการ
บริการส่ือสรางสรรคทางเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน บูรณาการกบั
งานวิจัย เร่ือง โครงการวิจยัเร่ืองแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาในรูปแบบ
โครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน (5.1-3-1)
และมีการจัดบริการวิชาการ เร่ือง ประสาน
การเรียนรูเพื่อพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพสู
ชุมชน โดยการทดสอบสมรรถภาพทางการ
ผูสูงอายุและใหความรูในเร่ืองการออกกาํลัง
กายเพือ่สุขภพผูสูงอายุในชุมชนตําบลกระตีบ
และตําบลทุงขวาง ซ่ึงมีการบูรณาการกบั
งานวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสงเสริม
กิจกรรมทางกายในกลุมผูสูงอายุ (5.1-3-2)
อีกทั้งยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยอีกจาํนวน 4 เร่ือง คือ 1) การพฒันา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตรดวยกระบวนการฝกปฏบิัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั

5.1-3-1 รายงานการบูรณาการการ
เรียนการสอน บริการวิชาการ และวิจัย
ภายใตรายวิชา 02181332 กับโครงการ
บริการส่ือสรางสรรคทางเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน และ
โครงการวิจัย เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบโครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน
5.1-3-2 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง
ประสานการเรียนรูเพื่อพัฒนาและสราง
เสริมสุขภาพสูชุมชน และงานวิจยั เร่ือง
การพัฒนารูปแบบสงเสริมกิจกรรมทาง
กายในกลุมผูสูงอายุ
5.1-3-3 งานวิจัยจํานวน 4 เร่ือง
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
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3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4) การสรางชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุจังหวัดนครปฐม (5.1-3-3)

นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4) การสรางชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัด
นครปฐม

4

มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียน  การสอนและการวจิัยโดยจัดทํา
รายงานการประเมินผลการบูรณาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย ภายใตรายวชิา
02181332 กับโครงการบริการส่ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน
และโครงการวิจยั เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ือสรางสรรคทาง
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาในรูปแบบ
โครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน (5.1-4-1)
ประเมินผลสําเร็จฯ โครงการบริการวิชาการ
เร่ือง ประสานการเรียนรูเพื่อพัฒนาและสราง
เสริมสุขภาพสูชุมชน และงานวิจยั เร่ือง การ
พัฒนารูปแบบสงเสริมกิจกรรมทางกายในกลุม
ผูสูงอายุ โดยใหนิสิตประเมินผลในฐานะผู
ใหบริการและผูสูงอายุประเมินในฐานะ
ผูรับบริการ (5.1-4-2) และประเมินผลสําเร็จฯ
ดังปรากฏในรายงานวิจยัจํานวน 4 เร่ือง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4) การสรางชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุจังหวัดนครปฐม (5.1-4-3)

5.1.4-1 รายงานการประเมินผลการ
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ภายใตรายวิชา 02181332
กับโครงการบริการส่ือสรางสรรคทาง
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน
และโครงการวิจยั เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบโครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน
5.1-4-2 ประเมินผลโครงการประสาน
การเรียนรูเพื่อพัฒนาและสรางเสริม
สุขภาพสูชุมชน และการประเมินผล
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดย
การใหคําแนะนาํและการออกกาํลังกาย
5.1.4-3 รายงานวิจยัจํานวน 4 เร่ือง
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4) การสรางชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัด
นครปฐม
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5

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ดังนี้ การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจยั ภายใตรายวิชา 02181332 กบั
โครงการบริการส่ือสรางสรรคทางเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน และโครงการวิจัย
เร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูส่ือ
สรางสรรคทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบโครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงโดยนําองค
ความรูที่ไดจากการวิจยัไปบริการวิชาการแก
สังคม และพัฒนาการเรียนการสอน นาํผลการ
ดําเนินงานมาถอดบทเรียนในการสัมมนาเพื่อ
ปรับปรุงแนวทางการบูรณาการการวิจยั การ
บริการวิชาการ และการเรียนการสอน อยางมี
ประสิทธิภาพ (5.1-5-1) โครงการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน “การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556 มกีาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงโดยการประเมิน
งานกลุมของนิสิต ใหลดจํานวนสมาชิกนิสิตใน
กลุมลง ซ่ึงจะทําใหประเมินตามสภาพจริงไดดี
ยิ่งขึ้น (5.1-5-2)  โครงการวิจยั เร่ืองการ
บูรณาการการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ซ่ึง
ปรับปรุงมาจากโครงการวิจยัเร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตรศึกษา ดวยการปฏิบัติจริง
มกีารนําผลการประเมินไปปรับปรุงโดยใหนิสิต
ไดลงมือปฏิบัติการสอนจริงควบคูกับการทํา
วิจัย (5.1-5-3)

5.1-5-1 รายงานการสัมมนาภาค
วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน ระหวางวันที่ 29-30 เมษายน
2557
5.1-5-2 มคอ.5 รายวิชา 01172313
การประเมินทางพลศึกษา
5.1-5-3 มคอ.5 02198497 สัมมนา

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการสํารวจความตองการของชุมชน
หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ
หนวยงานวิชาชีพเพือ่ประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ

คณะฯ มีการสํารวจความตองการของชมุชน
เพื่อประกอบการกาํหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะฯ โดยดําเนินโครงการวิจยัเพื่อสํารวจ
ความตองการของชุมชน เพือ่นํามาวางแผน
งานในการบริการวิชาการแกครูและ
บุคคลภายนอก (5.2-1-1) และมีการสํารวจ
ความตองการการใหบริการวิชาการดานพล
ศึกษาและสุขศึกษา สําหรับบุคคลภายนอก
รวมดวย (5.2-1-2)

5.2-1-1 รายงานการวิจยัผลการสํารวจ
ความตองการของชุมชนในการบริการ
วิชาการ
5.2-1-2 ผลการสํารวจความตองการ
การใหบริการภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ

คณะฯ มีความรวมมือดานบริการทางวชิาการ
เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ ภายใตโครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน (5.2-2-1)
มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ คือ
โรงพยาบาลกําแพงแสน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลกระตีบและตําบลทุงขวาง อบต.
กระตีบ ทุงขวาง หวยมวง วังน้ําเขียว และ
ดอนขอย และมีความรวมมือกับสมาคมสุข
ศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหงประเทศ
ไทยโดยการจัดประชุมวิชาการงานเกษตร
กําแพงแสน ประจาํป 2556 (5.2-2-2)
มีความรวมมือกับ อบต.ทุงกระพังโหม โดยมี
การจัดโครงการบริการวิชาการใหกบัโรงเรียน
วัดทุงกระพังโหม เพือ่เปนการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนและชวยโรงเรียนแกไขปญหา
ขาดแคลนครู (5.2-2-3) มีความรวมมอื
ทางวิชาการ ระหวางคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร กับสํานักสงเสริมและ

5.2-2-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน
5.2-2-2
- โครงการประสานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน
- เอกสารแสดงความรวมมือกับสมาคม
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
แหงประเทศไทย ในการประชุมวิชาการ
งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556
(สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร)
5.2-2-3 หนังสือขอบคุณของโรงเรียนวดั
ทุงกระพังโหม ในการเปนเครือขาย 9
บวร
5.2-2-4
- บันทึกความรวมมอืทางวิชาการ
ระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร กับสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
- บันทึกความรวมมอืทางวิชาการ
ระหวาง คณะศิลปศาสตรและ
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ฝกอบรม กาํแพงแสน และคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร (5.2-2-4)
มโีครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม) (5.2-2-5)

วิทยาศาสตร กับคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
5.2-2-5 โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร กับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 (จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม)

3

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม

คณะฯ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเหด็
สูชุมชน (5.2-3-1) โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ โดยการใหคําแนะนําและการออก
กําลังกาย (5.1-3-2) และไดมีการทําวิจยั
เพื่อประเมินผลกระทบกับนกัเรียนโรงเรียนวัด
ทุงกระพังโหม ประเมินความพึงพอใจของครู
และนิสิต ดังแสดงในรายงานวิจยั 3 เร่ือง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (5.2-3-3)

5.2-3-1 ผลการประเมินโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสูชุมชน
กิจกรรมเด็กเพาะเห็ด และกิจกรรมคน
ทําเห็ด เห็ดสรางคน
5.2-3-2 ผลการประเมินโครงการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยการให
คําแนะนําและการออกกําลังกาย
5.2-3-3 รายงานวจิัย 3 เร่ือง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ

จากการประเมินโครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน ประจําปงบประมาณ
2555 ไดนําผลดังกลาวมาจัดโครงการในป
ตอมา โดยไดเสนอรูปแบบของหารใหบริการ
กําหรดคาใชจายและเวลาอยางเปนระบบ
ชัดเจนในรูปของโครงการ เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(5.2-4-1) มีการนาํผลการประเมินโครงการ
สงเสริมสุขภาพสูงอายุ โดยการใหคําแนะนํา
และการออกกาํลังกาย ไปพัฒนาระบบและ
กลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
โดยมีการประชุมสัมมนาในเร่ืองการพัฒนา

5.2-4-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน
5.2-4-2 รายงานการสัมมนาภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา ประจําปการศึกษา
2556
5.2-4-3 รายงานวจิัย เร่ือง การบูรณา
การการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
ศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

แผนงานบริการวิชาการ (5.2-4-2) และมีการ
นําผลการประเมิน โดยการดําเนินโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู
ของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง ในเทอมแรกนั้น
ผูอํานวยการโรงเรียนเสนอแนะวา นิสิตที่ฝก
ปฏิบัติการสอนเยอะมาก หองเรียนละ 4-5 คน
ซ่ึงนักเรียนในหองเรียนมีเพียง 4 คนเทานั้น
ดังนั้นในเทอมที่ 2 ผูวิจัยไดปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยใหนิสิตแบงกลุมไปสอนสัปดาห
ละ 2 คนตอหองเรียน สรุปผลโครงการดัง
แสดงในรายงาน (5.2-4-3)

5

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในคณะและ
เผยแพรสูสาธารณชน

คณะฯ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและมีถายทอดความรู
สูบุคลากรภายในคณะและสาธารณชนทาง
เว็บไซตของคณะ (5.2-5-1) และจากการใช
ฟารมศึกษาศาสตรเปนฐานในการใหบริการ
วิชาการเร่ืองการเพาะเห็ดแกผูสนใจ  ทาํให
เกิดการพัฒนาฐานการเรียนรูเร่ืองเห็ดในฟารม
ที่สมบูรณขึ้น  ซ่ึงไดนําไปสูการเปนแหลง
เรียนรูและถายทอดความรูสูนิสิตที่ฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการเพาะเห็ด  ตลอดจนเปนแหลง
ศึกษาดูงานสําหรับผูสนใจทัว่ไป (5.2-5-2)
และมีการพัฒนาความรูและเผยแพร โดยการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนํา
เพื่อสุขภาพของชุมชนผูสูงอาย ุ(5.2-5-3)
อีกทั้งยังมีการดําเนินโครงการวจิัยจากการ
บริการวิชาการ เร่ือง ผลการพัฒนาทกัษะใน
การจัดการเรียนของนิสิตคณิตศาสตรืดวยการ
ปฏิบัติจริงรวมกับกระบวนการดูแลให
คําปรึกษา และนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการแหงชาติ คร้ังที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน อีกดวย (5.2-5-4)

5.2-5-1 เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/
5.2-5-2 มคอ.3  รายวิชา 02181261
และกิจกรรมการศึกษาดูงานของโรตาร่ี
คันนายาว
5.2-5-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางแกนนําเพื่อสุขภาพของชุมชน
ผูสูงอายุ
5.2-5-4 งานวิจัย เร่ือง วิชาการ เร่ือง
ผลการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียน
ของนิสิตคณิตศาสตรืดวยการปฏิบัติจริง
รวมกับกระบวนการดูแลใหคําปรึกษา

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๘ (สมศ.) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
เกณฑมาตรฐาน รอยละ
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาการเรียนการสอน 8 12 8
2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาการวิจัย 8 2 2
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาทั้งในสวนของการเรียนการสอน

และการวิจัย
8 13 3

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 8 15 30
5 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย
100.00 86.67 43.33

6 คะแนนที่ได 5
100
30



= 16.67

5
86.67

30


= 14.44

5
43.33
30



= 7.22

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 14.44 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 43.33 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 43.33 5.00 บรรลเุปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

8-1 แบบเก็บขอมูลการบริการวิชาการแกสังคม และเอกสารหลักฐานการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ มาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ตัวบงชี้ท่ี ๙ (สมศ.) ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนหรือองคกรภายนอก
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
หรือองคกร

คณะฯ มีการวางแผนการดําเนินงานเพือ่
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตอชมุชน
ซ่ึงในรอบปที่ผานมาคณะฯ รวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
เร่ิมจากการประชุมจัดทําแผนขบัเคล่ือน
โครงการศูนยการเรียนรูเห็ดพอเพยีง (บนัทึก
สนาม 1) หลังจากไดแผนปฏิบัติการประจําป
แลว ไดมีการประชุมคนหาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูดานการเกษตรกบัชมุชน
และไดมีการกําหนดกิจกรรมไว (บันทึก
ภาคสนาม 2) และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากลุมใหสามารถทํากอนเชื้อเห็ดได
(บันทึกภาคสนาม 3) ทั้งนี้หลังจากดําเนนิการ
แลวเสร็จ ไดจัดใหมีการติดตามประเมินผล
โครงการ ทั้งในสวนของการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
และการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ
โครงการ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในคร้ังตอไป (บันทึกภาคสนาม 4)
(9-1-1) และมีการวางแผนเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชนผูสูงอายุ
กําแพงแสน ซ่ึงไดมีการสํารวจตวามตองการ
การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และศึกษา
ขอมูลผลการดําเนินการบริการวิชาการชุมชน
ในปที่ผานมาเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แผน (9-1-2) อีกทั้งยังมีการดําเนินโครงการ
บูรณาการการเรียนการสอน บริการการ
วิชาการและการวิจยั ดังปรากฏในรายงานวิจยั
3 เร่ือง คือ 1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร คณะ

9-1-1 บันทึกสนามโครงการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช
การเกษตรเปนฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน
9-1-3 รายงานวิจยั 3 เร่ือง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ซ่ึงมีสวนรวมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัด
ทุงกระพังโหม
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ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ซ่ึงมีสวนรวมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัดทุง
กระพังโหม (9-1-3)

2

บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวา
รอยละ 80

คณะฯ มีการดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนรอยละ 100 โดยสามารถดําเนนิการ
โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพชุมชน
โดยใชการเกษตรเปนฐาน ไดตามแผนที่วางไว
และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของโครงการ
ทุกตัวบงชี้ (9-1-1)  โครงการประสานการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสู
ชุมชน  มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของโครงการทุกตัวบงชี้ (9-1-2)
จากการวิจยั 3 เร่ือง คือ 1) การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตรดวยกระบวนการฝกปฏบิัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ซ่ึงมีสวนรวมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัดทุง
กระพังโหม
ผลการดําเนินโครงการสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นใน
ภาพรวมผลการเรียนสูงขึ้น ครูในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจ และนิสิตมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน

9-1-1 บันทึกสนามโครงการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช
การเกษตรเปนฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน
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3

ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชกิที่มี
การเรียนรูและดําเนินกจิกรรมอยาง
ตอเนื่อง

จากผลของการใหบริการวิชาการแกชุมชน
โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพชุมชน
โดยใชการเกษตรเปนฐาน โดยลงพื้นที่เพื่อ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ตาม
แผนที่กําหนดขึ้นรวมกับชุมชน สงผลใหผูนํา
ชุมชนและสมาชิกของชุมชน เกิดการเรียนรู
เทคนิคและวิธีการตางๆ ที่ไดรับจากการฝก
ปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนํา
องคความรูที่ไดรับไปดําเนินกิจกรรมไดเอง
อยางตอเนื่อง โดยมีการขยายโครงการไปสูการ
สงเสริมการเรียนรูเห็ดในโรงเรียน (บันทึก
สนาม 5) (9-1-1) และจากผลของการ
ใหบริการแกชุมชน เพื่อพัฒนาและสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนผูสูงอายกุําแพงแสน สงผล
ใหผูนําชุมชนและสมาชกิของชุมชนเกิดการ
เรียนรูเทคนิค/วิธีการตางๆ ที่ไดรับจากการฝก
ปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนํา
องคความรุที่ไดรับไปดําเนินกิจกรรมไดเอง
อยางตอเนื่อง โดยมีพี่เล้ียงในการดําเนินการ
มีโครงการประสานการเรียนรูเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางสุขภาพสูชุมชน (9-1-2)

9-1-1 บันทึกสนามโครงการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช
การเกษตรเปนฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน

4

ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองคกร

ชุมชนไดสรางกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจัดต้ังกลุมผูผลิต
เห็ดพอเพียงขึ้น และคณะฯ มีการผสานความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลสาลี
จังหวัดสุพรรณบุรี ผานการดําเนินโครงการ
“การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนโดย
ใชการวิจยัเปนฐาน” โดยมีการสรางโรงเรือน
เห็ดไวใหผูสนใจมารวมเรียนรู
อีกทั้งจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
แกนนําเพื่อสุขภาพของชุมชนผูสูงอาย ุทําให
ชุมชนผูสูงอายุทุงขวาง ไดสรางกลไกเพือ่
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และยั่งยืน โดย
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมไวอยาง
ชัดเจน เพื่อใหสามารถนาํความรูที่ไดรับจาก
การอบรมไปประยกุตใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของชุมชน และดําเนินการถายทอด
ความรูใหแกชุมชนอื่นๆ (9-4-1)

9-4-1 หนังสือรับรองจากชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกน
นําเพื่อสุขภาพของชุมชนผูสูงอายุ
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5

มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคา
ตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง

จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการภายใต
โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู
ของชุมชนโดยการใชวิจัยเปนฐาน ในรอบปที่
ผานมา พบวา ชุมชนเร่ิมพึ่งพาตนเองได และ
สามารถตอยอดองคความรูใหเหมาะสมกับ
อัตลักษณและวัฒนธรรมชุมชน สงผลให
สมาชิกในชุมชนมีรายไดจากการเพาะเหด็
(9-5-1) และจากการดําเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสรางแกนนําเพือ่สุขภาพของ
ชุมชนผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในรอบปที่ผานมา
พบวา ชุมชนทุงขวาง เร่ิมพึ่งพาตนเองได และ
สามารถตอยอดองคความรูใหเหมาะสมกับ
อัตลักษณและวัฒนธรรมชุมชน สงผลให
สมาชิกชุมชนทุงขวาง สามารถจัดกิจกรรม
นันทนาการใหกบัผูสูงอายุเดือนละ 1 คร้ัง
(9-4-1)

9-5-1 ภาพสถานที่เรียนรูการเพาะเห็ด
ในชุมชน
9-4-1 หนังสือรับรองจากชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกน
นําเพื่อสุขภาพของชุมชนผูสูงอายุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๘.๑ (สมศ.) ผลการชี้นํา ปองกนั หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน
ประเด็นดานวิทยาเขตสีเขียว (ไมคิดคาคะแนนประเมนิในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

คณะฯ มีการพัฒนาดานภูมิทัศน โดยการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเกิดความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ เชน การดําเนินโครงการรักษ
ศึกษา สะอาดตา สะอาดใจ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (18.1-1-1) และมีการ
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกบั
ส่ิงแวดลอม (18.1-1-2) ซ่ึงในปการศึกษา
2556 ไดทําการปรับปรุงบริเวณคลองและ
พื้นที่ดานหลังคณะฯ ใหสวยงามยิ่งขึ้น
(18.1-1-3)

18.1-1-1 ภาพถายการพัฒนาดานภูมิ
ทัศน โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให
เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
18.1-1-2 ภาพถายการพัฒนาดานภูมิ
ทัศน โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
18.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 2/2557
วาระที่ 4.2

2

บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมตํ่า
กวารอยละ 80

ปการศึกษา 2556 คณะฯ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหนิสิตและบุคลากรเขารวม
ประเมินผลการดําเนินงานดานสุนทรีภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในสวนของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในระบบ
ประเมินออนไลนที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต 902
คน และบุคลากร 8 คน รวมผูประเมินทัง้ส้ิน
910 คน พบวา นิสิตและบุคลากรมีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานดานสุนทรีภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา
2556 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คิดเปนคาเฉล่ีย 4.16 อยูในระดับดี
จากคะแนนเต็ม 5 (18.1-2-1)

18.1-2-1 ตารางแสดงรายละเอียดผล
การประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปและ
วัฒนธรรม

3

มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน
สถาบัน

คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอการสรางจิต
สํานักดานส่ิงแวดลอมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของนิสิตและบุคลากร จึงมีการดําเนนิ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/สภาพแวดลอม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(18.1-3-1)

18.1-3-1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/
สภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

4
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสถาบัน

คณะฯ มีการดําเนินโครงการปรับปรุงภมูิทัศน/
สภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร และมีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ

18.1-4-1 ภาพกิจกรรมวันปลูกตนไม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

สรางคุณคาตอชุมชน โดยเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2557 คณะฯจัดใหมีการปลูกตนไม
บริเวณริมคลองหลังดานหลังคณะ จํานวน
100 ตน เพื่อสรางความรมร่ืนในบริเวณคณะฯ
ใหมากยิ่งขึ้น (18.1-4-1)

5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๑๘.๒ (สมศ.) ผลการชี้นํา ปองกนั หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบนั
ประเด็นเพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

- -

2
บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมตํ่า
กวารอยละ 80

- -

3
มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน
ชุมชน

- -

4
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชนหรือสังคม

- -
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

- -

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ ไมมีการดําเนินงาน - -

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ ไมมีการดําเนินงาน - -

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนน
เฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คณะฯ มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องโดยฝายกิจการ
นิสิต งานบริการการศึกษาของคณะฯ มีการ
จัดทําปฏิทินการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏบิัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะฯ ไวอยาง
ชัดเจน (6.1-1-1) และมีการสนับสนุน/สงเสริม

6.1-1-1 แผนดําเนินงานพัฒนานิสิตดาน
การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประจาํป
การศึกษา 2556
6.1-1-2 ภาพกิจกรรมการมีสวนรวม
ของนิสิตดานการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ใหนิสิตเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางคณะฯ
และมหาวิทยาลัยดําเนินการ (6.1-1-2)

2

มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

คณะฯ มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต เชน ฝายกิจการนิสิต
และฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ
ไดสอดแทรกเร่ืองการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เขาไปใน
โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผูนํากิจกรรม
นิสิต (6.1-2-1) ภาควิชาตางๆ มกีาร
บูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาจัดโครงการอนุรักษ
สงเสริม สืบสานศิลปะมวยไทย ในรายวชิา
01175153 มวยไทย (6.1-2-2) ภาควิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนจดัทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการคายอาสา
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูในโรงเรียนรวมกับ
สโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต โดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน รายวิชา 02181481
(6.1-2-3) และภาควิชาครุศึกษา มีบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนวิชาตางๆ กับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในงานเกษตร
กําแพงแสน (6.1-2-4)

6.1-2-1 โครงการสัมมนากิจการนิสิต
และผูนํากิจกรรมนิสิต
6.1-2-2 โครงการอนุรักษสงเสริมและ
สืบสานศิลปะมวยไทย และ มคอ.3
รายวิชา 01175153 มวยไทย
6.1-2-3 มคอ.3 รายวิชา 02181481
6.1-2-4 สรุปโครงการ/กิจกรรมของ
คณาจารยและนิสิตในสาขาคณิตศาสตร
ศึกษา งานเกษตรกาํแพงแสน ป 2556

3

มีการเผยแพรกจิกรรมหรือการบริการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน

คณะฯ มีการใหบริการดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอนิสิตและบุคคลทั่วไป
โดยดําเนินกิจกรรมผานศูนยคุณธรรม
จริยธรรม ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ดังรายละเอียดรายงานผลการ
ดําเนินงานของศูนยคุณธรรมคณะฯ (6.1-3-1)
และมีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการผานทาง
เว็บไซตของคณะฯ (6.1-3-2)

6.1-3-1 แฟมรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ศูนยคุณธรรม
จริยธรรม คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
6.1-3-2 เว็บไซตคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/activi
tyimage.html

4

มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในการคณะกรรมการฝายกิจการ
นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(3.2-5-1)

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในการคณะกรรมการฝายกิจการ
นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(3.2-5-1)

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต

6
มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ (สมศ.) การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

คณะฯ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน
ใหมีการดําเนินโครงการตางๆ ภายใตวงจร
คุณภาพ PDCA (10-1)

10-1 แผนปฏิบัติงานดานทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

2

บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมตํ่า
กวารอยละ 80

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีโครงการที่
สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่บรรลุเปาหมายตามแผนงาน
มากกวารอยละ 80 (10-2)

10-2 สรุปผลการดําเนินโครงการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

มีการดําเนินงานสม่ําเสมอยางตอเนื่อง คณะฯ มีการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
(10-2) และมีการบันทกึภาพกจิกรรมอยาง
สม่ําเสมอ (10-3)

10-3 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ
ดานดานศิลปะและวัฒนธรรม

4

เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
ภายใน/ภายนอก

คณะฯ มีการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม อยางตอเนื่องโดย
รวมกับชุมชนตามโครงการ 9 บวร (10-2)
และมีการบันทกึภาพกจิกรรมอยางสม่ําเสมอ
(10-3)

10-2 สรุปผลการดําเนินโครงการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2556
10-3 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ
ดานดานศิลปะและวัฒนธรรม

5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี

บุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีสวนรวมกับ
หนวยงาน อันที่จะกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
เชน การรวมโครงการปลูกขาววันแมเกบ็เกี่ยว
วันพอ กิจกรรมรดน้ําดําหัววันสงกรานต
และวันแสดงมุฑิตาจิตตอผูเกษยีณอายุราชการ
เปนตน (11-1-1) โดยในปการศึกษา 2556
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ยังไดรับ
รางวัลชนะเลิศการกอพระเจดียทราย
และรางวัลชนะเลิศการประกวดร้ิวขบวน
ในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2557
ซ่ึงเปนกิจกรรมของ  วิทยาเขตกาํแพงแสน
อีกดวย (11-1-2)

11-1-1 ภาพถายการเขารวมกจิการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิต
และบุคลากรคณะฯ
ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/activi
tyimage.html
11-1-2 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดกอพระเจดียทรายและร้ิวขวน
งานประเพณีสงกรานต ประจําป 2557

2

ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภยัของ
อาคารสถานที่ สะอาดถกูสุขลักษณะ
และตกแตงอยางมีความสุนทรีย

คณะฯ มีการพัฒนาดานภูมิทัศน โดยการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเกิดความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ เชน การดําเนินโครงการรักษ
ศึกษา สะอาดตา สะอาดใจ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (11-2-1)

11-2-1 ภาพถายการพัฒนาดานภูมิทัศน
โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเกิด
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3

ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม

คณะฯ มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม (11-3-1) ซ่ึงในปการศึกษา
2556 ไดทําการปรับปรุงบริเวณคลองและ
พื้นที่ดานหลังคณะฯ ใหสวยงามยิ่งขึ้น
(11-3-2)

11-3-1 ภาพถายการพัฒนาดานภูมิทัศน
โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
11-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 2/2557
วาระที่ 4.2

4

การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ

คณะฯ มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริม
ตอการจัดกจิกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ เชน ศูนยคุณธรรมและจริยธรรม
และหองสัมมนาในการจัดกิจกรรมทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะฯ (11-4-1)

11-4-1 ภาพถายศูนยคุณธรรมและ
จริยธรรมและการใหคําปรึกษา  และ
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยฯ
ประจําปการศึกษา 2556

5

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น 1-4 ไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  (ใชขอมูล
จากกองแผนงาน)

ปการศึกษา 2556 คณะฯ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหนิสิตและบุคลากรเขารวม
ประเมินผลการดําเนินงานดานสุนทรีภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในสวนของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในระบบ
ประเมินออนไลนที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น

11-5-1 ตารางแสดงรายละเอยีดผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปและ
วัฒนธรรม (สมศ. 11)
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต 902
คน และบุคลากร 8 คน รวมผูประเมินทัง้ส้ิน
910 คน พบวา นิสิตและบุคลากรมีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานดานสุนทรีภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา
2556 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คิดเปนคาเฉล่ีย 4.16 อยูในระดับดี
จากคะแนนเต็ม 5 (11-5-1)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการ

จัดการ ตามตัวบงชี้ สกอ. 4 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย
4.95 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ



104 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา

คณะฯ มีคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนาโดยผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในปการศึกษา 2556 ภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก มีคาเฉล่ีย 4.57 จากคะแนนเต็ม
5 โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที ่พบวา มีคาเฉล่ีย 4.69 อยูใน
ระดับดีมาก สวนการประเมินเกี่ยวกับการ
ประชุม พบวา มีคาเฉล่ีย 4.45 อยูในระดับดี
หากพจิารณาดานธรรมา ภิบาลทั้ง 10
ประการ ของคณะกรรมการฯ พบวา
มีคาเฉล่ีย 4.78 อยูในระดับดีมาก (7.1-1-1)

7.1-1-1 รายงานผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2556

2

ผูบริหารมีวิสัยทัศนกาํหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธมีการนาํขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ

ผูบริหารของคณะฯ มีการประชุมเพือ่สรุปผล
การดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา
กอนนําผลที่ไดมาพิจารณาประกอบการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับและยังมีการนําขอมูล
สารสนเทศมาเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมายตาม
ที่กําหนดไว (7.1-2-1)

7.1-2-1
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร
คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 4.8
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร
คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.6
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร
คร้ังที่ 3/2556 วาระที่ 1.8
- โครงการสัมมาทิฐิ คร้ังที่ 1
- การเผยแพรนโยบายและวิสัยทัศนของ
คณบดี บนเว็บไซตของคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/com
mand/Nayoby.pdf
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร และขอมูล
สารสนเทศคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/

3

ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมายรวมทั้งสามารถส่ือสารแผน
และผลการดําเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ

ผูบริหารของคณะฯ มีการกาํกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรใน
หนวยงาน โดยมกีารจัดทาํและจัดสงรายงาน
การควบคุมภายในประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2556 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (9) ขอ 6 ตอมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
โดยมีหนังสือรับรองการควบคุมคุณภาพ
ภายในของผูบริหาร สรุปผลการประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

7.1-3-1 แบบติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียงในงวดกอน และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
7.1-3-2 แผนบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน
และแบบประเมินการควบคุมภายใน 4 ดาน
ไดแก ดานการบริหาร ดานบริหารบุคคล
ดานกิจกรรมการบริหารพัสดุ และดาน
กิจกรรมการเงิน (7.1-3-1) นอกจากนี้ยงัมีการ
นําผลการประเมินฯ มาใชในการวางแผนและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ ดังจะเห็นไดจาก
การจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (7.1-3-2)

4

ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมี
สวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุม
บุคลากร อยางนอย 2 คร้ังตอป
การศึกษา

คณะฯ มีการสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม โดยมกีารจัดโครงการผูบริหาร
พบบุคลากร ระหวางวันที่ 13 พ.ย. 2556
ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2557 (7.1-4-1) และมีการ
สัมมนาบุคลากรประจาํป พ.ศ. 2557 ระหวาง
วันที่ 27–30 พฤษภาคม 2557 (7.1-4-2)

7.1-4-1 โครงการผูบริหารพบบุคลากร
และนิสิต
7.1-4-2 รายงานการสัมมนาบุคลากร
ประจําป พ.ศ. 2557

5

ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม
พัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ

ผูบริหารของคณะฯ มีการบรรยายใหความรู
และสงเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตาม
ศักยภาพโดยดําเนินการบรรยายผานการ
สัมมนาบุคลากรประจาํป พ.ศ. 2557 ระหวาง
วันที่ 27–30 พฤษภาคม 2557 (7.1-4-2)
และโครงการผูบริหารพบบุคลากร ระหวาง
วันที่ 13 พ.ย. 2556-20 มิ.ย. 2557
(7.1-4-1)

7.1-5-1 รายงานการสัมมนาบุคลากร
ประจําป พ.ศ. 2557
7.1-5-2 โครงการผูบริหารพบบุคลากร
และนิสิต

6

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมี
สวนไดสวนเสีย

ผูบริหารของคณะฯ บริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน
ของคณะใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน
ระหวางผูบริหารและคณะกรรมการประจํา
คณะฯ โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอ
การเปล่ียนแปลงของโลก ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะฯ
มีการบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของกลยุทธของคณะฯ (7.1-6-1)
2) หลักประสิทธภิาพ (Efficience) คณะฯ
มกีารบริหารราชการตามแนวทางการกาํกับ
ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการกาํหนดน โยบายตาง ๆ

7.1-6-1 ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/
ตัวบงชี้ที่ดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ปงบประมาณ พ.ศ.2556
7.1-6-2 แบบรายงานการนาํเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศนของคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/com
mand/Nayoby.pdf
7.1-6-3 ระบบติดตามการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/traini
ng/
7.1-6-4 ระบบแจงซอมผาน Web site
เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
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ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ (7.1-6-2) และมี
เคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทําให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน
แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพือ่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ  (7.1-6-3) และการจัดทําระบบแจง
ซอมผาน Web site (7.1-6-4)
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
คณะฯ มีการใหบริการที่สามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความ
เชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มคีวาม
หลากหลายและมีความแตกตาง เชน
การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการของงานคลังและพัสดุ (7.1-6-5)
การดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2555 (7.1-6-6)
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
คณะฯ มีการแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาทีแ่ละผลงานตอเปาหมายทีก่าํหนด
ไวดังรายงานประเมินตนเองตามองคประกอบ
คุณภาพทั้ง 9 ดาน (7.1-6-7)
5) หลักความโปรงใส (Transparency)
คณะฯมีกระบวนการปฏิบัติที่เปดเผยอยาง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหาม
ตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบ
ไดทาง website ของคณะฯ  (7.1-6-8) และ
website CHEQA online (7.1-6-9) มีการจัด
โครงการสัมมาทิฐิเพื่อสรางความเขาใจที่
ถูกตองตรงกัน (7.1-6-10) และมขีั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (7.1-6-11)
6) หลักการมีสวนรวม (Participation)
คณะฯมีกระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม มีโอกาสไดเขา
รวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ การ

7.1-6-5 เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/offic
e/Process_performance.php
7.1-6-6 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
ประจําปการศึกษา 2555 (สปค.02)
7.1-6-7 รายงานการประเมินตนเอง
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2556
7.1-6-8 เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th
7.1-6-9 เว็บไซตมหาวิทยาลัย (CHEQA
online) ที่
http://www.cheqa3.ku.ac.th/
7.1-6-10 โครงการสัมมาทิฐิคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
7.1-6-11 ขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
7.1-6-12 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
7.1-6-13 โครงการผูบริหารพบ
บุคลากรและนิสิต
7.1-6-14 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
เปนอาจารยพิเศษ
7.1-6-15 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
7.1-6-16 ผลการประเมินการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร
7.1-6-17 ประกาศแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายใน ประจําป
การศึกษา 2556
7.1-6-18 เอกสารจัดจางบริษัทรักษา
ความสะอาดบริเวณคณะฯ
7.1-6-19 เอกสารจัดจางบริษัทรักษา
ความปลอดภยัดูแลบริเวณรอบคณะฯ
7.1-6-20 เอกสารการประกันภยั
คุมครองอาคารและทรัพยสินทั่วทั้ง
คณะฯ กับบริษัทประกันภัย
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แสดงทัศนะ การเสนอปญหาหรือประเด็นที่
สําคัญ ที่เกี่ยวของ การคิดหาแนวทางการ
แกไขปญหา กระบวนการตัดสินใจ
และเขารวมกระบวนการพัฒนา  ในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา เชน การเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกรวมเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
(7.1-6-12) โครงการผูบริหารพบบุคลากรและ
นิสิต (7.1-6-13) การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปน
อาจารยพิเศษ (7.1-6-14) การประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต (7.1-6-15) การ
ประเมินการบริหารงานของคณะผูบริหาร
(7.1-6-16) และการประเมินคุณภาพภายใน
โดยมีบุคคลภายนอกคณะฯ เปคณะกรรมการ
(7.1-6-17)
7)  หลักการกระจายอํานาจ
(Decentralization) คณะฯ มีการถายโอน
อํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ
ใหแกภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร มีการมอบอาํนาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนนิการ
ใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความ
พึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนงาน
และเพิ่มผลิตภาพเพือ่ผลการดําเนินงานที่ดี
ของสวนราชการ เชน จัดจางบริษัทรักษา
ความสะอาดจากภายนอกเขามาดําเนินการ
แทนการจางบุคลากรประจาํ (7.1-6-18)
จัดจางบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณ
โดยรอบคณะฯ (7.1-6-19) การประกันภัย
คุมครองอาคารและทรัพยสินทั่วทั้งคณะฯ
กับบริษัทประกันภัยที่ไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ (7.1-6-20) มีการแตงต้ังรองคณบดี
ฝายตาง ๆ (7.1-6-21) และแตงต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานฝายตาง ๆ
ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานใหครอบคลุมตามพนัธกิจ
ของหนวยงานตามความเหมาะสม (7.1-6-22)
8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law)
คณะฯ มีการใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการบริหารราชการดวย
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานงึถึง
สิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน

7.1-6-21 คําส่ังแตงต้ังรองคณบดีฝาย
ตาง ๆ
7.1-6-22 เอกสารการแตงต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานฝายตาง
ๆ
7.1-6-23 การกําหนดระเบียบการใช
อาคาร การใชรถ และมาตรการตางๆ
ของคณะฯ
7.1-6-24 แบบสรุปการรับนิสิตเขา
ศึกษาในโครงการตาง ๆ ปการศึกษา
2556
7.1-6-25 โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 27-30
พฤษภาคม 2557
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การกําหนดระเบียบการใชอาคาร การใชรถ
และมาตรการ หลักเกณฑ และขอปฏิบติัตางๆ
ที่ใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันทั้งคณะฯ
โดยไมเลือกปฏิบัติ (7.1-6-23) เปนตน
9)  หลักความเสมอภาค (Equity)
คณะฯ มกีารปฏิบัติตอผูรับบริการอยางเทา
เทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือ
หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรมและอื่น ๆ เชน การรับนิสิตเขา
ศึกษาตามโควตาในโครงการตาง ๆ (7.1-6-24)
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus
Oriented) คณะฯ มีการหาขอตกลงทั่วไป
ภายในกลุมผูมีสวนได  สวนเสียที่เกี่ยวของ
ซ่ึงเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการ
เพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาระกลุม
ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมี่ขอ
คัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ  โดย
ฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปน
ความเห็นพองโดยเอกฉันท เชน การจัด
โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรประจําป พ.ศ. 2557 ระหวาง
วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557 เพื่อประเมิน
และปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(7.1-6-25) และการจัดโครงการสัมมาทฐิิ
(7.1-6-10)

7

คณะกรรมการประจําคณะประเมินผล
การบริหารงานของคณะ และผูบริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม

คณะกรรมการประจําคณะฯ มกีารประเมินผล
การบริหารงานของคณะฯ และผูบริหารมีการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ขึ้นมาใชประกอบการดําเนินงานและการ
ตัดสินใจของผูบริหารคณะฯ (7.1-7-1)

7.1-7-1
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/
- ระบบประเมิน online เชน ระบบ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ
สํานักงานเลขานุการ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate/
- ระบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_Board/
-ระบบประเมินความพึงพอใจการใช
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ระบบสารสนเทศคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_ICT/
- ระบบแจงซอม ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
- ระบบฐานขอมูลฝายวิจยัและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/ฯลฯ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
อยางนอยครอบคลุมพันธกจิดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวจิัย

คณะฯ มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะและครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจยั
และดานการบริหาร (7.2-1-1) และดําเนิน
ตามแผนเพื่อพัฒนาทกัษะความสามารถของ
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

7.2.1-1แผนการจัดการความรู
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2556
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุงสูองคการ
แหงการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป

2

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรูและทกัษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ1

คณะฯ มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่
จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบติังาน
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูทีก่ําหนดใน
ขอ 1 ดังรายละเอียดในแผนการจัดการความรู
(7.2-1-1)

7.2.1-1 แผนการจัดการความรู
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2556

3

มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจาก
ความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูทีก่ําหนด
ในขอ1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กาํหนด

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการการจดัการ
ความรูของคณะฯ โดยมีหนาที่ในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู
ดานการผลิตบัณฑิต เชน โครงการประชุม
อาจารยประจาํหลักสูตรและจัดการความรู
เร่ือง “การบริหารจัดการหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ” (7.2-3-1)  การจัดทําคูมอื
ระบบอาจารยที่ปรึกษา (7.2-3-2) ดานการ
วิจัย เชน โครงการรวมผลคนรักวจิัย
เพื่อกระตุนใหคณาจารยจัดทําขอเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และยัง
เปนการสนับสนุนกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (7.2-3-3)
ดานบริหารจัดการ เชน การใหความรูดาน
ประกันคุณภาพ ในโครงการผูบริหารพบ
บุคลากร เปนตน (7.2-3-4)

7.2-3-1 โครงการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรและจัดการความรู เร่ือง
“การบริหารจัดการหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ”
7.2-3-2 คูมือระบบอาจารยทีป่รึกษา
7.2-3-3 โครงการรวมผลคนรักวิจัย
7.2-3-4 เอกสารประกอบการบรรยาย
ใหความรูดานประกันคุณภาพ โครงการ
ผูบริหารพบบุคลากร

4

มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็อยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge)

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบและเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร ดานการผลิต
บัณฑิต โดยการจัดทําคูมือการบริหารจดัการ
หลักสูตรการผลิตครูอยางมีประสิทธภิาพ
(7.2-4-1) ดานการวิจัย โดยการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกบัการขอทุนวจิัยและการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารวิชาการ (7.2-4-2) ดานการ
บริหารจัดการโดยการจัดทําคูมือการสรรหา
บุคลากร (7.2-4-3)

7.2-4-1 เว็บไซตเผยแพรคูมือการ
บริหารจัดการหลักสูตรการผลิตครูอยาง
มีประสิทธิภาพ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/KM-
Student.html#
7.2-4-2 เว็บไซตการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกบังานวิจยั
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
counsult.html
7.2-4-3 คูมือการสรรหาบุคลากร

5

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูในปการศึกษาปจจบุันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และ

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูใน
ปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอกัษรและจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง ที่เปนแนวปฏบิัติที่ดี

7.2-5-1 คูมือระบบอาจารยทีป่รึกษา
7.2-5-2 คูมือการบริหารจัดการ
หลักสูตรการผลิตครูอยางมี
ประสิทธิภาพ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

จากความรูทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง

มาปรับใชในการปฏบิัติงานจริง โดยการจัดทํา
คูมือระบบอาจารยที่ปรึกษา (7.2-5-1) จัดทํา
คูมือการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิตครู
อยางมีประสิทธภิาพ (7.2-5-2) จัดทําโครง
รางรูปเลมรายงาน SAR (7.2-5-3) และแบบ
ติดตามการใชประโยชนจากการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานฯ (7.2-5-4) สําหรับ
หนวยงานและบุคลากรภายในคณะฯ
จัดสงใหภาควิชาและผูเกี่ยวของใชเปนขอมูล
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา และปงบประมาณปจจุบัน

7.2-5-3 โครงรางรูปเลมรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําป
การศึกษา 2556 สําหรับภาควิชา
7.2-5-4 แบบติดตามการนําความรูที่ได
จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน ไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นิสิต และ/หรือ นาํไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information
System Plan)

คณะฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน โดยกาํหนด
แผนงานระยะเวลาดําเนินการ และผูชอบผิด
ชอบไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเรงรัดพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหเปน
เคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารในระดับคณะ

7.3-1-1 แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

และระดับหนวยงานอยางมีประสิทธภิาพ
(7.3-1-1)

2

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดย
อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนการวิจยัการบริหาร
จัดการและการเงินและสามารถนาํไปใช
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงาน และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกนั
คุณภาพได ดังตัวอยางระบบฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศคณะฯ ที่พัฒนาขึน้เพื่อ
ใชในการบริหารจัดการตามพันธกิจของ
หนวยงาน ในรอบปการศึกษา 2556
(7.3-2-1)

7.3-2-1 ตัวอยางระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานที่คณะฯ พัฒนาขึ้นดังนี้
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/
- ระบบประเมิน online เชน ระบบ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ
สํานักงานเลขานุการ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate/ ระบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_Board/
ระบบประเมินความพึงพอใจการใช
ระบบสารสนเทศคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_ICT/
- ระบบแจงซอม ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
- ระบบฐานขอมูลฝายวิจยัและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/
- ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการ

วิชาการคณะฯ ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
task.html
- ระบบจองหองเรียน ที่

http://www.edu.kps.ku.ac.th/roo
m_conference/index.php
- ระบบจองรถ ที่

http://www.edu.kps.ku.ac.th/cars/
index.php ฯลฯ

3

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ โดยมอบหมายนักวิเคราะห
นโยบายและแผนคณะฯ เปนผูรับผิดชอบใน
การออกแบบประเมิน และประสานงานกับ
นักวิชาการคอมพวิเตอรใหพัฒนาเปน
แบบประเมินออนไลน เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูใชบริการสามารถเขาประเมิน

7.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
การใชระบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ระบบสารสนเทศของหนวยงานไดอยาง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคณะฯ
มีการประชาสัมพันธใหผูใชบริการเขาไป
ประเมินระบบสารสนเทศของหนวยงานอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง  ดังรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใชระบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (7.3-3-1)

4

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ

คณะฯ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ โดยนําผลการประเมินจากขอ 3
มาประชุมหารือรวมกัน แลวนาํขอเสนอแนะที่
ไดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติงานประจาํป
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัย
และสามารถใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการ
บริหารงานและการตัดสินใจของผูบริหาร
คณะฯ ตอไป (7.3-4-1)

7.3-4-1 แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

5

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานภายนอกที่เกีย่วของตามที่
กําหนด

คณะฯ มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัยเชน การรายงานขอมูลการใช
พลังงานของหนวยงาน การจัดทาํคําขอ
งบประมาณผานระบบบัญช ี3 มิติ
การรายงานขอมูลงานวิจยัและงานสรางสรรค
การสงเกรดออนไลน การประเมินผลการสอน
การรายงานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย
การรายงานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาผานระบบ CHE QA online
เปนตน (7.3-5-1)

7.3-5-1 ตัวอยางระบบสารสนเทศที่มี
การรายงานขอมูลของหนวยงานผาน
ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเส่ียงโดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกจิหลักของคณะรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯโดยผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
หนวยงานรวมเปนคณะกรรมการในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงของคณะฯ (7.4-1-1)

7.4-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่ 5/2555 ลงวันที่ 16
มกราคม2555 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

2

มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและ
ปจจัยทีก่อใหเกิดความเส่ียงอยางนอย3
ดานตามบริบทของคณะตัวอยางเชน
- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธของคณะ
- ความเส่ียงดานนโยบายกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงานเชน
ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจยัระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเส่ียงดานบุคลากรและความ
เส่ียงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ

คณะฯ มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่
สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเส่ียง (7.4-2-1)

7.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ประจําปการศึกษา 2556

3

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ2

คณะฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเส่ียงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2.
(7.4-2-1) ดังปรากฏในแผนการบริหารความ
เส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
และรายงานการควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (7.4-3-1)

7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความ
เส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการบริหารความเส่ียงประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงาน
การควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

4

มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มี
ระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการตาม
แผน

คณะฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง
โดยแผนดังกลาวมีการกําหนดมาตรการใน
การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
ทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและ
การดําเนินการแกไขลดหรือปองกันความเส่ียง
ที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (7.4-4-1)
โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการใน
มาตรการตางๆ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในแผนฯ แลวรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงตอผูบริหารระดับสูงของ
คณะฯ เพื่อทราบ (7.4-4-2)

7.4-4-1 แผนการบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
7.4-4-2 แบบติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียง คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

5

มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ1คร้ัง

คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  เพื่อสงขอมูล
ดังกลาวตอมหาวิทยาลัยตอไป (7.4-4-1)

7.4-4-1 แผนการบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

6

มีการนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเส่ียงในรอบปถัดไป

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะฯ
มีการประชุมวางแผน กาํหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เส่ียง ดังปรากฏในแผนบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ 2557 และรายงานการ
ควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (7.4-3-1)

7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความ
เส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการบริหารความเส่ียงประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงาน
การควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๓ (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบรหิารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั (คะแนนเตม็ 5)
เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 คะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลยั

3.94 4.96 4.75

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 3.51 4.96 4.96 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.00 4.75 4.75 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.00 4.75 4.75 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

13-1 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.10102/6903 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เร่ือง ผลประเมินตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหาร จากกองกลาง มก.
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและ

งบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะ

คณะฯ มีแผนกลยุทธดานการเงินที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะฯ (8.1-1-1)
โดยมีการบริหารจัดการดานการเงินตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และมีการจัดทาํแผนคําของบประมาณ
ประจําปตามภารกิจของคณะฯ จาํแนกตาม
หนวยงาน ใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธทางการบริหารของคณะฯ (8.1-1-2)

8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
8.1-1-2 แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร พ.ศ. 2555-2558

2

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสตรวจสอบได

คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน (8.1-2-1) มีแผนการจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส
ตรวจสอบได ดังปรากฏในประกาศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการจัดสรรเงินรายไดฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองการ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะฯ (8.1-2-2) และ (8.1-2-3)

8.1-2-1 คําของบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ 2556 - 2557
8.1-2-2
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายไดสําหรับ
โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548
- ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร เร่ือง ระเบียบวาดวยการจัดสรร
รายได สําหรับโครงการระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน ภาคพิเศษ คณะฯ
8.1-2-3
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 1.4
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

คณะฯ คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 1.7
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ คร้ังที่ 3/2557 วาระที่ 1.4

3

มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและบุคลากร

คณะฯ มีการจัดทําขอมูลทางการเงินและ
จัดเก็บไวในรูปของโปรแกรม Microsoft
Excel ที่สามารถคํานวณรายละเอียดของการ
ใชเงินไดอยางเที่ยงตรงแมนยํา (8.1-3-1)
และมีการรายงานขอมูลผานระบบ ERP
ซ่ึงเปนระบบงบประมาณที่เชื่อมโยงขอมลูทาง
การเงินดานตางๆ เขาดวยกัน ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร นํามาใชสําหรับใหทกุหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยใชในการบันทึกและรายงาน
ขอมูลทางการเงินและงบประมาณ ที่ผูบริหาร
ของหนวยงานสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล
ทางการเงินของหนวยงานไดตลอดเวลา
ทําใหสามารถนาํขอมูลไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงินของคณะฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (8.1-3-2)

8.1-3-1
- ฐานขอมูลทางการเงินที่งานคลังและพัสดุ
สํานักงานเลขานุการ
- รายงานยอดคงเหลือเงินรายได
ประจําเดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
- รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณ
เงินรายไดรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
8.1-3-2 ระบบฐานขอมูล ERP
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบและรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะอยางนอยปละ 2คร้ัง

คณะฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน  อยางนอยปละ 2 คร้ัง
โดยจัดทํารายงานสถานะทางการเงินแจง
ใหหนวยงานภายในคณะฯ ทราบ เปนประจํา
ทุกเดือน (8.1-4-1)  และมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินรายไตรมาส (8.1-4-2)  เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนขอมูล
อยางสม่ําเสมอ เพือ่ใหเกิดกลไกการติดตาม
และวิเคราะหคาใชจายใหเปนไปตามเปาหมาย
อยางโปรงใส ตอเนื่อง

8.1-4-1 รายงานยอดคงเหลือเงินรายได
ประจําเดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
8.1-4-2 รายงานผลการดําเนินงาน
งบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

5

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของคณะ
อยางตอเนื่อง

คณะฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงอยางตอเนื่องในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ (8.1-5-1)

8.1-5-1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.10
- แผนกลยุทธทางการเงิน
- รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงิน
รายไดรายไตรมาส ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

6

มหีนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาํหนาที่ตรวจติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

คณะฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด
โดยดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการ

8.1-6-1 มาตรการและแนวทางการเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(8.1-6-1)  และหนวยงานตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยจะเปนพี่เล้ียงในการทําหนาที่
ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินของคณะฯ
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1-6-2)

8.1-6-2 รายงานการตรวจสอบภายใน
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของการ
ตรวจสอบภายใน

7

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตามเปาหมายและนาํ
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการตัดสินใจ

ผูบริหารของคณะฯ มีการติดตามผลการใชเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมาย เมื่อถึงรอบระยะเวลา
การติดตามและเมื่อส้ินปงบประมาณ
(8.1-7-1) และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในการพิจารณาผานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ (8.1-7-2)

8.1-7-1 รายงานขอมูลงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.10

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย



120 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน พบวา
มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการ
ของคณะต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คณะฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใตระบบการประกันคุณภาพ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน คือ
การผลิตบัณฑิต การวจิัย การบริการวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยใชตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายในสําหรับคณะวิชา 9 องคประกอบ 24
ตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2556

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่นํามาใช ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการที่ไดดําเนินการเปนประจาํอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษา ประกอบดวย
กระบวนการวางแผนการติดตามตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ
ทั้งในระดับคณะและภาควิชา ในสวนของ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวจิัยและพัฒนา
การศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา
มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแยกไป
ดําเนินการตางหากตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบใน

9.1-1-1
- คําส่ังคณะฯ ที่ 215/2556 เร่ือง
แตงต้ังคณะกรรมการกํากับ
องคประกอบและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงวันที ่22
สิงหาคม 2556
- คําส่ังคณะฯ ที่ 216/2556 เร่ือง

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
- คําส่ังคณะฯ ที่ 216/2556 เร่ือง

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ 2557
- แผนปฏิบัติงานฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2557
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ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 2
ชุดประกอบดวย
1) คณะกรรมการกํากับองคประกอบและตัว
บงชี้ มีหนาที่ควบคุมคุณภาพไดตามมาตรฐาน
ตัวบงชี้ ทําหนาที่โดยรองคณบดีที่รับผิดชอบ
งานฝายนั้นๆ
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและหนวยงาน
เทียบเทารวมเปนคณะกรรมการทําหนาที่
ประสานงานและบริหารจัดการใหระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการอยาง
มีคุณภาพและตอเนื่อง (9.1-1-1)

2

มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
คณะ

คณะฯ ไดใหความสําคัญกับระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดไวใน
โครงสรางการบริหารจัดการคณะฯ 1 ใน
5 ฝาย คือ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
มีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กํากับดูแลงานตามการมอบหมายของคณบดี
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ไวเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใชเปนกรอบการปฏิบัติการ
(9.1-2-1) มีกลไกติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพในระดับหนวยงานยอย
ถึงระดับคณะวิชา เพื่อกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง (9.1-2-2)

9.1-2-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มก. กพส. เร่ือง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
9.1-2-2 แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสายวิชาและสํานกังาน
เลขานุการ   คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ประจาํปการศึกษา
2556

3

มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

คณะฯ มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณเฉพาะที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย คือ “คุณธรรม ความรู ทกัษะ
ภาวะผูนํา” และสอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ “สํานึกดี
มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี”

ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณเฉพาะของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนตัว
บงชี้ประเภทผลลัพธเกณฑมาตรฐาน 9 ขอ
กําหนดเปนตัวบงชี้ที่ 9.2 เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณเฉพาะของคณะฯ ที่เนนใหนิสิตมี
คุณธรรมนําความรู และมภีาวะผูนําเพื่อการ
ประกอบสัมมาชพีในอนาคต ถาหากพจิารณา
ตามคําจํากัดความหรือคําอธิบายความหมาย
ของอัตลักษณมหาวิทยาลัยแลว จะพบวามี
ความสอดคลองกัน กลาวคือ “คุณธรรม”
สอดคลองกับ “สํานึกดี (Integrity)” คือ
มีจิตใจที่ดีงาม มีความซ่ือสัตยสุจริต

9.1-3-1 ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
เฉพาะของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
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มีคุณธรรม จริยธรรม “ความรูและทักษะ”
สอดคลองกับ “สรางสรรค (Knowledge
Creation)” เปนผูใฝรู ขวนขวายหาความรู
มีความสามารถในการเสริมสรางมูลคา และ
คุณคาจากความรู มกีารสรางนวัตกรรม
“ภาวะผูนํา” สอดคลองกับ “มุงมั่น
(Determination) และ สามัคคี (Unity)”
คือ มีความต้ังใจ ความอดทน วิริยะ อุตสาหะ
รวมมือ รวมใจ แบงปน ประนีประนอม
สามารถทํางานเปนทีม(9.1-3-1)

4

มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย1) การควบคุมติดตามการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพ เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ และจัดสง
สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา
โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online
และ3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ

คณะฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดวยระบบคุณภาพ
TQM (Total Quality Management)
สนับสนุนใหบุคลากรใชวงจรคุณภาพ PDCA
ในทุกกิจกรรม มอีงคประกอบตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน คือ
การควบคุม ผูทําหนาที่คือรองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
กํากับองคประกอบของตัวบงชี้ ไดแก
รองคณบดีผูรับผิดชอบภารกิจแตละฝายของ
คณะฯ (9.1-4-1) การติดตามการดําเนินงาน
ทําหนาที่ มแีบบติดตามผลการดําเนินงานที่
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาสรางขึ้น ติดตาม
ปละ 2 คร้ัง (9.1-4-2) การประเมินคุณภาพ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยมีเอกสารและผลการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของดังที่แนบ (9.1-4-3) มีการนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-4)
ในระดับภาควิชาก็มีการดําเนินการในลักษณะ
เดียวกัน ต้ังแตการควบคุมคุณภาพ ดําเนินการ
โดยหัวหนาภาควิชา และหัวหนางานภายใน
ภาควิชา การติดตามผลการดําเนินงานอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาภาควิชาทีจ่ะมอบหมายให
ใครดําเนินการ โดยคณะฯ ไดจัดทําแบบ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการใหใช
รวมกัน (9.1-4-5) การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชา คณะฯ ไดกําหนดวัน เวลา และมี
ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในหนวยงานยอย และมีผลการดําเนินงาน
ตามเอกสารที่นําเสนอ (9.1-4-6)

9.1-4-1 คําส่ังคณะฯ ที่ 215/2556
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับ
องคประกอบและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงวันที ่22
สิงหาคม 2556
9.1-4-2 แบบติดตามผลตามแผนการ
สรางคุณภาพในกระบวนการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
9.1-4-3 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา
2556
9.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่
2/2556 วาระที่ 4.5
9.1-4-5 แบบติดตามผลตามแผนการ
สรางคุณภาพในกระบวนการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
9.1-4-6 รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับภาควิชา
ปการศึกษา 2555
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5

มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงชี้

ปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 46
ตัวบงชี้ จากทั้งหมด 46 ตัวบงชี้
ดังรายละเอียดตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/
ตัวบงชี้ที่ดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ.2556 (9.1-5-1)

9.1-5-1 ตารางสรุปแผนงาน/
โครงการ/ตัวบงชี้ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2556

6

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ

คณะฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
ครบทั้ง 9 องคประกอบ ไดแก ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน การผลิต
บัณฑิต การพัฒนานิสิต การวจิัย การบริการ
วิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงิน
และงบประมาณ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดแก ฐานขอมูลศิษยเกา
ฐานขอมูลบุคลากร ระบบประเมินผูบริหาร
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
เปนตน (9.1-6-1)

9.1-6-1 ตัวอยางระบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา 2556

7

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
นิสิต ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตาม
พันธกิจของคณะ

คณะฯ สงเสริมใหนิสิต คณาจารย บุคลากร
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการตามพันธกจิดังนี้
- โครงการสัมมาทิฐิ
- โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ
- โครงการผูบริหารพบนิสิตและบุคลากรทุก
ภาควิชา
- โครงการผูบริหารพบผูปกครอง (จัดทําโดย
วิทยาเขตกําแพงแสน)

นิสิตปจจุบัน ศิษยเกา คณาจารย
ผูใชบัณฑิต ใหขอมูลยอนกลับตอคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะฯ (9.1-7-1)

9.1-7-1
- โครงการสัมมาทิฐิ
- โครงการสัมมนาบุคลากร เพือ่

ประเมินและปรับปรุงพัฒนาแผนกล
ยุทธ
- โครงการผูบริหารพบนิสิตและ

บุคลากรทุกภาควิชา
- โครงการผูบริหารพบผูปกครอง

(จัดทําโดยวิทยาเขตกําแพงแสน)
- ขอมูลการสัมภาษณในรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2555

8

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยและมีกจิกรรม
รวมกัน

คณะฯ มีเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพตามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือเครือขายระหวางคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับคณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

9.1-8-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน
9.1.8-2 บันทึกความรวมมือทาง
วิชาการกับคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
9.1-8-3 บันทึกความรวมมือทาง
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คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร คณะอกัษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม
(9.1-8-1)

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ รวมกับคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร (9.1-8-2)  และสํานกั
สงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน (9.1-8-3) อีกทั้งยังมีความรวมมือ
ทางดานการศึกษา รวมกับวิทยาลัยครู
Dongkhamxang Teacher Training
College แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีกิจกรรมรวมกันคือ
ประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ
ทั้งในดานการพัฒนานิสิต ดานวิจยั ดาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการใหแกครูผูสอนวิทยาศาสตร ใน
เร่ือง “การเรียนรูวิทยาศาสตรเชิงรุก (Active
teaching  and Learning in Science)”
เพื่อสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการ
เบื้องตนระหวางสองหนวยงาน (9.1-8-4)

ในปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โรงเรียนนายรอยตํารวจ วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จกัรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยมหามกฎุราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

วิชาการกับสํานกัสงเสริมและฝกอบรม
9.1-8-4 บันทึกความรวมมือดาน
การศึกษากับวิทยาลัยครู
Dongkhamxang Teacher Training
College แหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาพ
กิจกรรม
9.1-8-5 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันการศึกษา ภูมภิาค
ตะวันตก (20 สถาบัน) และภาพ
กิจกรรม
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ราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง
ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันการศึกษา ในภูมิภาคตะวนั
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู กําหนดกรอบการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน การวิจัยตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมถึงสงเสริม
การจัดกิจกรรมนอมนํานิสิต ฯลฯ ซ่ึงไดทําพิธี
ลงนามในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซ่ึงในวัน
ดังกลาวไดมีกิจกรรมแลกเปล่ียน (Good
Practice) ระหวางสถาบันอีกดวย (9.1-8-5)

9

มีแนวปฏบิัติที่ดีหรืองานวจิัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
พัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน

คณะฯ ไดพัฒนาแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ที่ใชรายงานผลการประเมนิ
ตนเองของหนวยงานยอยภายในคณะฯ และ
แบบติดตามการนําความรู จากการฝกอบรมฯ
ไปใชประโยชน เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนทั้งคณะฯ นําไปใชในการ
ติดตามรายงานขอมูลการพัฒนาตนเองอยาง
เปนระบบ (9.1-9-1) จัดทําคูมือคุณภาพ
ใหบุคลากรไดศึกษาทําความเขาใจ มีสวนรวม
ในการสรางสรรคกระบวนการทํางานอนัเปน
วัฒนธรรมคุณภาพขององคกรอกีประการหนึ่ง
ดวย (9.1-9-2) อีกทั้งยังมีการจัดทํา
โครงการวิจัย เร่ือง การวิเคราะหความ
สอดคลองของผลการประกันคุณภาพภายใน
ระหวางการประเมินตนเองและคณะกรรมการ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร (9.1-9-3) และมีการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยเร่ือง การประเมินความตองการ
จําเปนการประกันคุณภาพภายใน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ในวาสารการประชุมวิชาการ
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน คร้ังที่ 10 (9.1-9-4)

9.1-9-1 (ราง) รายงานการประเมิน
ตนเองระดับภาควิชา และแบบติดตาม
การนําความรูจากการฝกอบรมฯ ไป
ใชประโยชน คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
9.1.9-2 คูมือคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
9.1-9-3  รานงานการวิจยั เร่ือง การ
วิเคราะหความสอดคลองของผลการ
ประกันคุณภาพภายในระหวางการ
ประเมินตนเองและคณะกรรมการ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
9.1-9-4 ผลงานวิจัยเร่ือง การประเมิน
ความตองการจาํเปนการประกัน
คุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ในวาสารการประชุม
วิชาการแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน คร้ังที่ 10

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

9 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

9 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

9 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 9.2 (ศษพ.) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและการสรางคุณธรรม ความรู ทักษะ ภาวะผูนํา
และการไดงานทําตามเปาหมาย

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 หรือ 10 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการดําเนินการตามพันธกิจการผลิต
บัณฑิตทั้งในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร
ตามนโยบายของรัฐบาล  คือหลักสูตร
ครู 5 หรือ 6 ป และหลักสูตร 4 ปอื่นๆ
ที่ไมใชครู รวมถึงบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก

คณะฯ มีการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพครู ศษ.บ. (การ
จัดการเรียนรู) เปนหลักสูตร 5 ป เพือ่เตรียม
บุคคลที่จะออกไปประกอบอาชีพครู ตาม
มาตรฐาน สกอ. และครุสภา อีกหนึ่งหลักสูตร
คือ หลักสูตร วท.บ. เกษตรและส่ิงแวดลอม
ศึกษาซ่ึงเปนหลักสูตร 4 ป ไมใชวิชาชพีครู
รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน   (9.2-1-1)

9.2-1-1 เลมหลักสูตร ศษ.บ.(การ
จัดการเรียนรู) และ หลักสูตร วท.บ.
(เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา)

2

มีกระบวนการรับนิสิตที่เปนการเพิ่ม
โอกาสสําหรับนักเรียนผูกระทําคุณงาม
ความดี

คณะฯ มีกระบวนการรับนิสิตหลากหลาย
ชองทาง โดยเฉพาะชองทางที่เปนการเพิ่ม
โอกาสสําหรับนักเรียนผูกระทําความดี เชน
โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เปนโครงการ
ที่รวมมือกับเขตพื้นทีก่ารศึกษาในพื้นทีภ่าค
กลางตะวันตก รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเดน
ดานคุณธรรมจริยธรรมเขาเรียนในทุกหลักสูตร
และทุกสาขาวิชาของคณะฯ (9.2-2-1)

9.2-2-1 โครงการรับนิสิต “เด็กดีมี
คุณธรรม”
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง

คณะฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานยิมที่พึง
ประสงคอยางตอเนื่อง โดยมกีารกาํหนดการ
พัฒนาเรียนรูของนิสิต ดานคุณธรรมจริยธรรม
ที่ตองพัฒนาไวในทุกรายวิชา (9.2-3-1)

9.2-3-1 มคอ.3 ของทุกรายวิชา

4

มีหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยรายวิชา
และกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่
ผสมผสานแนวคิดทางการศึกษากับ
แนวคิดทางการพัฒนา รวมถึงการมี
กลไกในการสรางภาวะผูนําใหแก
บัณฑิต

5

มีระบบกลไกเสริมสรางศักยภาพทาง
วิชาการ วิชาชีพและการไดงานทําใหแก
นิสิต

คณะฯ มีระบบกลไกการเสริมสรางศักยภาพ
ทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิต เชน
โครงการเสริมหลักสูตรของภาควิชาตางๆ
การใชแหลงเรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพแกนิสิต
เชน ฟารมคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
หองสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการการสอนแบบ
จุลภาค รวมถึงการจางชาวตางชาติมาสอน
นิสิตใหมีความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อันเปนการ
เตรียมความพรอมสูสมาคมอาเซียนอีก
ประการหนึ่งดวย (9.2-5-1)

9.2-5-1 แผนปฏิบัติการประจาํปและ
แหลงเรียนรูภายในหนวยงาน

6

มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการ มีแผนการดําเนินการ
มีการดําเนินการตามแผน การ
ประเมินผลรวมถึงการพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยใชวงจร
คุณภาพ PDCA

คณะฯ มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พึงประสงค
ภายใตศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ใหคําปรึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ซ่ึงมีพันธกิจ 5 ขอ (9.2-6-1) คือ
1) สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นิสิต
คณาจารยและบุคลากรของคณะฯ
2) สงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม สูสังคม
3) ใหบริการทางวิชาการดานคุณธรรม
จริยธรรม และการใหคําปรึกษา
4) สรางสรรคงานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
5) กําหนดคุณธรรมที่สําคัญจําเปนสําหรับนิสิต

9.2-6-1 รายงานประจาํปศูนยสงเสริม
คุณธรรมและการใหคําปรึกษาฯ



128 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

7

มีแหลงเรียนรู ฝกทักษะ ฝกงานหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกครอบคลุมทุกสาขา/หลักสูตร

คณะฯ มีแหลงเรียนรูใชฝกทักษะ ฝกงานและ
ฝกประสบการณวิชาชีพนิสิตทั้งภายในและ
ภายนอก ไดแก โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ฟารมคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
สถานีวิจัยดอยปุย พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
โครงการหลวงหวยลึก เปนตน (9.2-7-1)

9.2-7-1 สรุปผลการดําเนินงานฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ประจาํป
การศึกษา 2556

8

มีการสรางเครือขายการฝก
ประสบการณวิชาชีพภายนอก
หนวยงาน เพื่อสรางความรวมมือในการ
พัฒนานิสิตและแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพใหมีคุณภาพ และเปนทางเลือกที่
หลากหลายแกนิสิต

คณะฯ มีการสรางเครือขายการฝก
ประสบการณวิชาชีพภายนอกหนวยงาน
เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพ
ใหแกนิสิต และพัฒนาแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพ รวมถึงการเปนทางเลือกในการฝก
ประสบการณวิชาชีพใหแกนิสิต (9.2-8-1)

9.2-8-1 ขอมูลเครือขายความรวมมือ

9

นิสิตระดับปริญญาตรีไดงานทํา
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป ไดไมตํ่ากวารอยละ 80

นิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจาก
คณะฯ รุนปการศึกษา 2555 มีจํานวน 217
คน มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 75.12
(9.2-9-1)

9.2-9-1 ขอมูลตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(รุนปการศึกษา 2555)
จากกองแผนงาน

10

10. บัณฑิตหรือศิษยเกาไดรับการยก
ยองหรือไดรับรางวัลที่เปนเกียรติคุณ
แหงความดีงาม ความสําเร็จในหนาที่
การงานจากหนวยงานหรือสถาบันของ
รัฐหรือเอกชนทั้งในหรือตางประเทศ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 7 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 7 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคณุภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนเตม็ 5)
เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2554 2555 2556
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสงักัด 4.54 4.69 4.82

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.51 4.69 4.69 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.51 4.82 4.82 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.51 4.78 4.78 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

15-2 รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจาํปการศึกษา 2556
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน
การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก

มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร
จัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชืท่ี้กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
24 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1
ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย
และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. 23 ตัวบงชี้
และ สมศ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 36 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1
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ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2)
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 2 3.94 4.75 4.22 4.32 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.75 4.95 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน สามารถ
สะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวจิัย พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมี
ผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2

ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

มาตรฐานท่ี 1 - - 4.29 4.29 การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.86 4.75 4.97 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 2 ข 4.21 4.89 4.57 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมาตรฐาน

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของมาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.79
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง
ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย
5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนน
เฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3

ตารางท่ี 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4)
มุมมองดานการบริหาร

จัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1.ดานนักศึกษาและผูมสีวน
ไดสวนเสีย

- 5.00 4.50 4.73 การดําเนินงานระดับดีมาก

2.ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.58 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก

3.ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4.ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

3.42 5.00 4.72 4.46 การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมุมมอง

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการ
แตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก

3. ดานการเงิน พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก



134 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4

ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5)
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจดั
การศึกษา
(1)ดานกายภาพ 5.00 - - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(2)ดานวิชาการ 3.42 4.67 3.87 4.12 การดําเนินงานระดับดี
(3)ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(4)ดานการบริหารจัดการ - 5.00 4.75 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ
มาตรฐานท่ี 1

3.94 4.90 4.31 4.63 การดําเนินงานระดับดีมาก

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1)ดานการผลติบัณฑิต - 5.00 4.29 4.56 การดําเนินงานระดับดี

(2)ดานการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

(3)ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

(4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ
มาตรฐานท่ี 2

5.00 5.00 4.62 4.78 การดําเนินงานระดับดีมาก
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง

เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ
ทุกมาตรฐาน

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
- ดานกายภาพ พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
- ดานวิชาการ พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.12 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี
- ดานการเงิน พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ

ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
- ดานการบริหารจัดการ พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินไดคุณภาพระดบัดีมาก
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
- ดานการผลิตบัณฑิต พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.56 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.56 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
- ดานการวิจัย พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ

ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ
การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง

คณะฯ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีครบถวนตามกระบวนการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง

ควรกําหนดใหหนวยงานระดับภาควิชาหรือเทียบเทารายงานผลสําเร็จการดําเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ โดยใหสรุปตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะฯ ไวใหชัดเจน

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง

1. มีแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาตอของคณาจารย
2. มีการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีขาดแคลน และมีความเชี่ยวชาญ

จุดท่ีควรพัฒนา
อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวชิาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไป จํานวนนอย

ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมใหอาจารยประจําขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง

มีกระบวนการใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพในการจัดทําแผนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของนิสิต

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการสัมมนาเพ่ือทบทวนติดตามแผนการดําเนินการกิจกรรมของนิสิตทุกภาคการศึกษา

ขอเสนอแนะ
ควรมีสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตและชุมนุม ใหเหมาะสมตอความตองการของนิสิต

แนวปฏิบัติท่ีดี
1. มีการสรุปผลการดําเนินงานประจําปของสโมสรและชุมนุมอยางตอเนื่อง
2. มีรูปแบบการถายทอดงานสโมสรนิสิตและชุมนุมจากรุนสูรุน

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
จุดแข็ง

1. คณาจารยมีคุณวุฒิและศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย
2. คณะฯ มีการสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยและตีพิมพเผยแพร
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. เพ่ิมจํานวนคณาจารยท่ีทําวิจัยและตีพิมพเผยแพรเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพร

จุดท่ีควรพัฒนา
คณาจารยควรทําวิจัยและตีพิมพเผยแพรใหมากข้ึน

ขอเสนอแนะ
ควรนําผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําป

แนวปฏิบัติท่ีดี
มีการจัดการความรูดานการวิจัย

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

จุดแข็ง
คณาจายมีคุณวุฒิและความสามารถในการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

จุดท่ีควรพัฒนา

การแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการใหเพ่ิมข้ึน

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง

คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะ

ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
แนวปฏิบัติท่ีดี

บุคลากรและนิสิตใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง

ผูบริหารมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีการจัดโครงการกิจกรรมผูบริหารพบบุคลากรและนิสิต ทุกหนวยงาน
2. มีการจัดโครงการสัมมาทิฐิและสัมมนาบุคลากรเปนประจําทุกป
3. มีระบบและกลไกการสนับสนุนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทาง

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ขอเสนอแนะ

ควรมีการบริหารจัดการโดยใชระบบสํานักงานอัตโนมัติ (AMS e-office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
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แนวปฏิบัติท่ีดี
มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ
ขอเสนอแนะ

ควรหาแหลงทุนงบประมาณท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดท่ีควรพัฒนา

ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ จัดสงคณะฯ ตามกําหนด เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป

แนวปฏิบัติท่ีดี
1. มีผลงานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
2. คณะฯ มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการบูรณาการงานประกันคุณภาพเขากับงานประจํา เชน มีการ

มอบหมายผูรับผิดชอบในการเขียน SAR ในตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับงานประจําของตนเอง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานรายองคประกอบ เปนตน

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับภาควิชา และ

หนวยงานยอยตางๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้
หนวยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5)

องค
1

องค
2

องค
3

องค
4

องค
5

องค
6

องค
7

องค
8

องค
9

รวม ระดับ
คุณภาพ

สํานักงานเลขานุการคณะฯ 5.00 4.24 4.84 5.00 5.00 4.68 ดีมาก
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน

4.41 4.00 2.90 5.00 5.00 4.18 ดี

ภาควิชาครุศึกษา 4.14 5.00 4.67 5.00 4.00 4.48 ดี
ภาควิชาพลศึกษา 4.22 5.00 4.15 4.50 5.00 4.42 ดี
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บทที่ 4
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556

1) รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร (ประธานกรรมการ)
หนวยงาน : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พราม  อินพรม (รองประธานกรรมการ)
หนวยงาน : คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

3) รองศาสตราจารย ดร.คนึงนิตย  เหรียญวรากร (กรรมการ)
หนวยงาน : คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตรี  เรืองไทย (กรรมการเสริม)
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

5) นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร (กรรมการและเลขานุการ)
หนวยงาน : สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

6) นางสาวพิชากรณ เพงพิศ (ผูชวยเลขานุการ)
หนวยงาน : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556
- ระหวางวันท่ี 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา

2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ระหวางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556
- 31 พฤษภาคม 2557) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ ศิษยเกาจํานวน 2 คน นิสิตจํานวน 4 คน
อาจารยจํานวน 3 คน และบุคลากรจํานวน 4 คน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง
9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย
4.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ รวม 37 ตัวบงชี้
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

องคประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 2 3.94 4.75 4.22 4.32 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 - 5.00 4.75 4.95 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้
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จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีแผนยุทธศาสตรเชิงรุก มีการพัฒนาคณะเขาสูความเปนนานาชาติ เชน พัฒนาหลักสูตรเปน

ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ
2. มีระบบสารสนเทศในการติดตามการพัฒนาคณาจารย และบุคลากร และประเมินการทํางานของ

บุคลากร มีศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสงเสริมคุณลักษณะเดนของนิสิต
3. ศิษยเกาและนิสิตปจจุบัน มีความรัก มีความผูกพันตอคณะฯ และมีความศรัทธาเชื่อม่ันในคุณภาพการเรียน

การสอน

ขอเสนอแนะ
1. ควรทบทวน การดําเนินการรับนิสิตในหลักสูตร การจัดการเรียนรูสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

อยางตอเนื่อง โดยจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบถวนเนื่องจากเปนจุดเดนของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

2. เม่ือคณะมีความพรอมควรมีการดําเนินการผลิตวารสารวิชาการของคณะเพ่ือรองรับการผลิตผลงาน
วิชาการของคณาจารย และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา

3. ในการรับสมัครอาจารยใหม หรือการศึกษาตอของคณาจารยในคณะควรคํานึงถึงสาขาวิชาท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาหลักสูตรของคณะ

4. ควรพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีและวัสดุอุปกรณตางๆ เชน เพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมนอกเวลาเรียน
เพ่ิม Learning space ปรับปรุงคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการภาษา และโปรแกรมสําเร็จรูปในการประกอบการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีทันสมัยพรอมใชงาน จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอตอการเรียนการสอน เปนตน

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย
ควรจัดจํานวนนิสิตในหอพักของมหาวิทยาลัย ใหมีความเหมาะสมกับขนาดของหองพัก

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี
คณะฯ พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร และการนําทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชประโยชนท่ี

ผูบริหารสามารถติดตามตรวจสอบไดตลอดเวลา

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน
1. ดานการเรียนการสอน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาเปนอยางดี
มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูง มีการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับภาวการณความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท้ังทางดานวิชาการ
คุณธรรมและจริยธรรม การฝกประสบการณจริงครอบคลุมหลักสูตรท่ีเปดสอน มีการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานชาติ
นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมหลักสูตรท่ีเปดสอนใหกับนิสิต อาทิ หองฝก
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ปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา ฟารมฝกงานดานการเกษตร หองปฏิบัติการดานพลศึกษา เปนตน
ซึ่งผลการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับดานการเรียนการสอนอยูในระดับดีและดีมาก

2. ดานการวิจัย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกดานการวิจัยท่ีชัดเจน มีการพัฒนา

ศักยภาพดานการวิจัยโดยการสงเสริมการทํางานงานวิจัยแบบทีม การจัดสรรทุนวิจัย ทุนสําหรับตีพิมพและเผยแพร
รวมท้ังพัฒนาชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตและบุคลากร โดยรวมเปนเจาภาพในการจัดประชุม
วิชาการ การจัดทําฐานขอมูลวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยบนเว็บไซตของคณะ โดยมีศูนยวิจัย
และบริการวิชาการ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและเปนหนวยประสานงานดานการวิจัย ซึ่งผลการดําเนินงานดานการ
วิจัยของคณะอยูในระดับดีมาก

3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกดานการบริการวิชาการท่ีชัดเจน

โดยมีศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและเปนหนวยประสานงานดานการบริการวิชาการ มีการ
สํารวจความตองการของชุมชน เพ่ือจะไดจัดบริการวิชาการท่ีสอดคลองและตรงตามความตองการของชุมชน
นอกจากนี้ไดมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการภายใตความรวมมือกับชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการแกสังคมของคณะอยูในระดับดีมาก

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการสอดแทรก

ไปกับการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดตั้งศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พรอมท้ังพัฒนาสมรรถนะดานคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพใหกับนิสิต ซึ่งผลการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคมของคณะอยูในระดับดีมาก

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2556 พบวา คณะฯ มีการ

พัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
จํานวน 10 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 10 กิจกรรม
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ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยมาแลว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ

ครั้งท่ี 3 ในรอบปการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2550) ระหวางวันท่ี 3-4 กันยายน
2550 พบวา มีผลการดําเนินงาน 43 ดัชนี จาก 47 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 3.59 อยูในเกณฑ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน
ใหคะแนน 3.30 อยูในเกณฑ ปานกลาง

ครั้งท่ี 4 ในรอบปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2551) ระหวางวันท่ี 5-7 สิงหาคม
2551 พบวา มีผลการดําเนินงาน 45 ตัวบงชี้ จาก 45 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 3.21 อยูในเกณฑ ปานกลาง เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 3.31 อยูในเกณฑ ปานกลาง

ครั้งท่ี 5 ในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันท่ี 21-22 กรกฎาคม
2552 พบวา มีผลการดําเนินงาน 41 ตัวบงชี้ จาก 41 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 3.73 อยูในเกณฑ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน
ใหคะแนน 3.71 อยูในเกณฑ ดี

ครั้งท่ี 6 ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันท่ี 5-6 กรกฎาคม
2553 พบวา มีผลการดําเนินงาน 50 ตัวบงชี้ จาก 50 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 2.41 อยูในเกณฑ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน
ใหคะแนน 2.35 อยูในเกณฑ ดี

ครั้งท่ี 7 ในรอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) ระหวางวันท่ี 4-5 กรกฎาคม
2554 พบวา มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบงชี้ จาก 24 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 4.68 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 4.68 อยูในเกณฑ ดีมาก

ครั้งท่ี 8 ในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันท่ี 5-6 กรกฎาคม
2555 พบวา มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบงชี้ จาก 24 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 4.75 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 4.54 อยูในเกณฑ ดีมาก

ครั้งท่ี 9 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันท่ี 24-25 มิถุนายน
2556 พบวา มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบงชี้ จาก 24 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 4.74 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 4.70 อยูในเกณฑ ดีมาก
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แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน
วัตถุประสงค
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของ
หนวยงาน

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีผานมา

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ

กําหนดการประเมินฯ
วันอังคารท่ี 15 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประขุมพิจารณากําหนดประเด็นการ

ประเมิน ณ หองประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เวลา 09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหารคณะฯ

ณ หองประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556

เวลา 09.30 – 10.00 น. ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2556

เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการฯ ซักถามเพ่ิมเติม
เวลา 10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารท่ีคณะฯ จัดเตรียมไวให
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารคณะฯ

กลุมท่ี 1 กลุมอาจารย (ท่ีไมใชผูบริหาร) ของแตละภาควิชา จํานวน 3  คน
กลุมท่ี 2 กลุมนิสิตทุกระดับคละชั้นป จํานวน 4 คน
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กลุมท่ี 3 กลุมบุคลากร ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง จํานวน 4 คน
กลุมท่ี 4 กลุมศิษยเกา จํานวน 2  คน

เวลา 15.00 – 15.10 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 15.10 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)

วันพุธท่ี 16 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปผลการประเมินฯ
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากรของคณะฯ รับทราบ ณ หองประชุม 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

วิธีการดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง
31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง

เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเพ่ือให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9

องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 36 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

องคประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 2 3.94 4.75 4.22 4.32 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 - 5.00 4.75 4.95 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพได ดังนี้
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 8 ขอ - - 8  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๖.๑

4 ขอ - - 4  4.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๖.๒

4.00 - - 4.26  4.26 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๗

3 ขอ - - 3  3.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 2.1 5 ขอ - - 6  4.00

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 60 30.50 45.50 (คารอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก=67.03 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ

60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 5.00)

 5.00
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.3 15 5 45.50 (คารอยละของอาจารยประจาํที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=10.99 เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5= รอยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได

เทากับ 1.83

 1.83

ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.5 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.6 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.7 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ - - 4  4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑

รอยละ 80 163 192 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=
163/จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

=192) เทากับรอยละ 84.90 เมื่อเทียบ
รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้น

คะแนนจึงเทากับ 4.24

 4.24

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๒

4.00 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5) = 4.23

 4.23

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๓

รอยละ 25 2.00 10 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือ
เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทเทากบั 2.00/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโททั้งหมดเทากับ 10) = รอยละ
20.00 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากบั 5

คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากบั 4.00

 4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๔

รอยละ 50 1.00 1 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเทากบั 1/จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เทากับ =1) = รอยละ 100 เมือเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5.00 คะแนน ดังนั้น

คะแนนเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๔

คาดัชนี
คุณภาพ
เปน 5

211.50 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
เทากับ 211.50 จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดเทากับ 45.50) เทากับ 4.65 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากบั
5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเทากับ 3.87

 3.87
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 3.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 3.2 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 3.3 5 ขอ - - 5  5.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 4.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.2 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.3 80,000
บาท/คน

11,766,059.05 41.50 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรือ
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน = 11,766,059.05/จํานวน
อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํ=

41.50)=283,519.50 บาท เมื่อเทียบคา
คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ 5.00)

 5.00

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

รอยละ 10 10.25 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ

10.25/จํานวนอาจารยและนกัวจิัยประจํา
ทั้งหมดเทากับ 45.50) = รอยละ22.50

เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๖

รอยละ 10 12 45.50 (ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน=12/
จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัย

ประจํา=45.50)= รอยละ 26.37 เมื่อ
เทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน

จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๗

รอยละ 15 6.25 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่
ไดรับรองคุณภาพ = 6.25/จํานวน

อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด
= 45.50)= รอยละ 13.74 เมื่อเทียบคา

รอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.1 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๘

รอยละ 30 13 30 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ที่นํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย=
13/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =30)=มีคาเทากับ รอย

ละ 43.33 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ
5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๙

5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 6.1 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๐

4 ขอ - - 4  4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๑

5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๘.๑

4 ขอ - - 4  5.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๘.๒

4 ขอ - - ไมมีการดําเนินงาน  0.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.2 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.3 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.4 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๓

4.00 - - 4.75  4.75

ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 9.1 9 ขอ - - 9  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๕

4.51 - - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.78/

จํานวนป =1ป)=4.78

 4.78 ไมประเมิน

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. มีกระบวนการทําแผนยุทธศาสตรท่ีครบถวน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย บุคลากร

มีสวนรวมในการกําหนดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของคณะ
2. มีพันธกิจในการพัฒนาโรงเรียนสาธิต ใหเปนโรงเรียนตนแบบ
3. พัฒนาแผนในเชิงรุก มีนโยบายท่ีจะพัฒนาคณะเขาสูการเปนนานาชาติมากข้ึนกวาแผนเดิม
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แนวทางเสริม
ควรสนับสนุนใหภาควิชามีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของภาควิชา เพ่ือเสริมจุดแข็งของภาควิชา

และคณะวิชา และมีการประเมินแผนของภาควิชาในการประกันคุณภาพภายใน

ขอเสนอแนะ
ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และรายงานผลแผนปฏิบัติการแยกกันใหชัดเจน

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ไดคุณภาพระดับดี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน
2. มีการจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

แนวทางเสริม
1. ควรมีคณะกรรมการกํากับดูแลแผนพัฒนาบุคลากร ใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนด
2. ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการในตางประเทศในวงกวาง เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ

ท่ีเนนความเปนนานาชาติ

จุดท่ีควรพัฒนา
1. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
2. จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.

ขอเสนอแนะ
1. คณะฯ ควรหามาตรการเพ่ิมจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. คณะฯ ควรสนับสนุน และกระตุนการขอตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน

แนวปฏิบัติท่ีดี
คณะฯ พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร และการนําทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชประโยชนท่ี

ผูบริหารสามารถติดตามตรวจสอบไดตลอดเวลา
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 2 ตัวบงชี้

พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. คณะฯ มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังมีชองทางท่ีหลากหลายในการติดตอสื่อสารกับ

อาจารยท่ีปรึกษา
2. คณะฯ มีกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย และครอบคลุมทุกดาน

ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมใหนิสิตมีการใชกระบวนการ PDCA ใหครบถวน ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะการ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ

แนวปฏิบัติท่ีดี
คณะฯ มีการจัดทําคูมือนิสิต เพ่ือเปนแนวทางสนับสนุนระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีดี

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
คณาจารยมีศักยภาพในการหาเงินทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก

จุดท่ีควรพัฒนา
ควรเพ่ิมการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

ขอเสนอแนะ
1. คณะฯ ควรกระตุน และสงเสริมการตีพิมพในวารสารระดับนานาขาติ
2. รายวิชาท่ีมีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน ควรระบุใหชัดเจนถึงเนื้อหาท่ีมีการบูรณาการ

โดยใหมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการใน มคอ.3 และเชื่อมโยงถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไวใน มคอ.5
ใหชัดเจน
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3. ควรเปดโอกาสใหอาจารยขอทุนวิจัยของคณะไดตลอดป

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 4

ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการอยางหลากหลาย

แนวทางเสริม
คณะควรเพ่ิมบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับคณะ

ขอเสนอแนะ
รายวิชาท่ีมีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย ควรระบุใหชัดเจนถึงเนื้อหาท่ีมี

การบูรณาการ โดยใหมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการใน มคอ.3 และเชื่อมโยงถึงการประเมินผลสัมฤทธไว
ใน มคอ.5 ใหชัดเจน

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3

ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
คณะมีศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะเดนของนิสิตดานคุณธรรมและ

จริยธรรม

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้

พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังนี้
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จุดแข็ง
1. ผูบริหารคณะมีการถายทอดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการผานชองทางสื่อสารท่ีหลากหลาย
2. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดยใชการประเมินความพึงพอใจ และการ

ปฏิบัติงานระบบประเมิน online และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

แนวทางเสริม
โครงการผูบริหารพบบุคลากรและนิสิต อาจแบงกลุมยอย เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

มากข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. กําหนดมาตรการและงบประมาณ เพ่ือผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายมากข้ึน  เชน การสรางสรรค

ผลงานวิจัย และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับภาควิชา

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้

พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ และมีการวิเคราะหคาใชจาย และสถาน

ทางการเงิน เพ่ือการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร เชน  การจัดสรรเงินและงบประมาณเพ่ือการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน
การนําเสนอผลงาน และทุนวิจัย

แนวทางเสริม
ควรมีนโยบายในการเพ่ิมเงินรายไดของคณะโดยการพัฒนาหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ เชน หลักสูตร

อังกฤษศึกษา และระดมเงินทุนจากโครงการบริการวิชาการ เพ่ือนํามาพัฒนาบุคลากร

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน

1 ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้
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จุดแข็ง
1. มีแผนการสรางคุณภาพโดยนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาแผนการสรางคุณภาพ ซึ่งเปนคูมือ

สําหรับผูบริหารในระดับตางๆ ในการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนมีการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน
2. มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพในหลายกลุมท้ังในและนอกประเทศ

แนวปฏิบัติท่ีดี
มีแผนการสรางคุณภาพท่ีชวยสงเสริมในการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพ ใหเปนวัฒนธรรม

องคกรในวงกวาง

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.72 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

มาตรฐานที่ 1 - - 4.29 4.29 การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ 2 4.21 4.88 4.60 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.86 4.75 4.97 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข 4.21 4.89 4.57 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถสะทอน
ผลการดําเนินงานไดดังนี้

- มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.29 ไดคุณภาพระดับดี
สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบและกลไกในการพัฒนานิสิตท้ังระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับภาวการณความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม
รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท้ังทางดานวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม การฝกประสบการณจริงครอบคลุม
หลักสูตรท่ีเปดสอน มีการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานชาติ โดยในปการศึกษา 2556 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ
ในระดับชาติและนานาชาติอยูในระดับดีและดีมาก สงผลใหบัณฑิตของคณะมีคุณภาพผูใชบัณฑิตและนายจางมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตในระดับท่ีดี

- มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.72
ไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ย 4.97 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.65
ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคณบดี และคณะผูบริหารท่ีให
ความสําคัญในการผลักดันใหคณะดําเนินงานเพ่ือรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน โดยมีกระบวนการ
ในการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนท้ังทางดานการวิจัย การบริการวิชาการสูชุมชน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการทุนจากคณะใหศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนท้ังในสวนของการบริหารและการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง อันสงผลใหการดําเนินการในทุกดานดังกลาวอยูในระดับดมีาก

- มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวาจากความตั้งใจ และมุงม่ันของผูบริหารในการ
พัฒนาระบบและกลไกในการดําเนินการตาง ๆ ตามพันธกิจของคณะอยางดีมาโดยตลอด ทําใหคณาจารยของคณะฯ
สามารถพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาชองทางในการเผยแพรงานวิจัย
มีการสรางความรวมมือในการเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานงานวิจัยและงานดานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร แลวพบวา

มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวน
ไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1. ดานนิสิตและผูมีสวนได
สวนเสีย

- 5.00 4.50 4.73 การดําเนินงานระดับดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.58 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4. ดานบุคลากร 3.42 5.00 4.72 4.46 การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานไดดังนี้

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.73 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบและกลไกในการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการของคณะเปนอยางดี โดยในดานของการเรียนการสอนมีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะท้ังทางดานวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม การฝกประสบการณจริงครอบคลุมหลักสูตรท่ีเปด
สอน มีการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการท้ังในระดับชาติและนานชาติ มีระบบการใหคําปรึกษาท้ังทางดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต
ดานการบริการวิชาการแกสังคมคณะไดสรางความรวมมือและจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือสรางความ
เขมแข็งและแกปญหาของชุมชนไดเปนอยางดี

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.83 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบการวางแผนพัฒนาคณะในดานตางๆ อยางครอบคลุม
ทุกพันธกิจ โดยเฉพาะมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน อีกท้ังมีงบประมาณและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมหลักสูตรท่ีเปดสอน
ใหกับนิสิต อาทิ หองฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา ฟารมฝกงานดานการเกษตร หองปฏิบัติการ
ดานพลศึกษา เปนตน นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ เพ่ือสนับสนุนท้ังในสวนของการบริหารและ
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการดําเนินการดานตางๆ ผลักดันหอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการของการประกัน
คุณภาพ ซึง่สงผลใหการดําเนินงานในดานตางๆ อยูในระดับดีมาก
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- ดานการเงิน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็น
วาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกดานการเงินและงบประมาณเปนอยางดี รวมท้ังมี
การแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายในและภายนอก รวมท้ังมีความพยายามในการหางบประมาณมาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะในรูปแบบตางๆ เชน การจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.46
ไดคุณภาพระดับดี สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูง แตยังอยูระหวาง
การสรางผลงานวิชาการเพ่ือกาวสูตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากยังมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารยข้ึนไปมีจํานวนนอย แตท้ังนี้คณะผูบริหารไดมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคณาจารยเพ่ือให
กาวสูตําแหนงทางวิชาการตอไปในอนาคตอยางชัดเจน แตถึงอยางไรก็ตามพบวาคณะไดสรางผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําไปใชประโยชนอยูในระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรแลว พบวา

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

ดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศึกษา

3.94 4.90 4.31 4.63 การดําเนินงานระดับดี

1) ดานกายภาพ 5.00 - - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

2) ดานวิชาการ 3.42 4.67 3.87 4.12 การดําเนินงานระดับดี

3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 4.75 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก

ดานการดาํเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.62 4.78 การดําเนินงานระดับดีมาก

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.29 4.56 การดําเนินงานระดับดีมาก

2) ดานการวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4) ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้
- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.63

มีคุณภาพระดับดีมาก ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
4.96 สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาเปนอยาง
ดี มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูง มีการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาคณะอยางชัดเจน พรอมท้ังมีงบประมาณสนับสนุนและมีการแสวงหางบประมาณเพ่ือการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคะแนนเฉลี่ย
4.78 มีคุณภาพระดับดีมาก ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.56 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เปนหนวยงานท่ีสามารถดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนสงผลใหสามารถผิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูสังคมไดเปนอยางดี มีระบบการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย สงผล
ใหมีงานวิจัยไดรับการติพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ มีพัฒนาการบริการวิชาการรวมถึงการสราง
ความรวมมือกับชุมชนทําใหงานบริการวิชาการสามารถตอบสนองความตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชนไดเปนอยาง
ดี และไดใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการสอดแทรกไปกับการเรียนการสอน รวมไปถึงการ
จัดตั้งศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พรอมท้ังพัฒนาสมรรถนะดาน
คุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพใหกับนิสิต
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน

ภาคผนวก 2 : ขอมูลการสัมภาษณ

ภาคผนวก 3 : ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก 1

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน
ลําดับ

ที่
ลําดับที่

บน
ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏบิัติงานประจาํปงบประมาณทั้งหมด 46.00 46.00

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏบิัติงานประจาํปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 45.00 45.00

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 5.00 5.00

4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 0.00 0.00

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0.00 0.00

9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน

2.00 2.00

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1.00 1.00

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1.00 1.00

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0.00 0.00

15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0.00 0.00

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0.00 0.00

18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

0.00 0.00

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0.00 0.00
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ลําดับ
ที่

ลําดับที่
บน

ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 5.00 5.00

30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2.00 2.00

34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน

5.00 5.00

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2.00 2.00

41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 1.00 1.00

44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1.00 1.00

46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร
วิชาชีพทั้งหมด

1.00 1.00

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1.00 1.00
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53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

0.00 0.00

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0.00 0.00

60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว
บงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป)

5.00 5.00

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2.00 2.00

69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้

5.00 5.00

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2.00 2.00

76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มคีวามรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกีย่วของกบัวิชาชีพของหลักสูตร

0.00 0.00

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 163

ลําดับ
ที่

ลําดับที่
บน

ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0.00 0.00

81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,220.00 1,220.00

86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,102 .00 1,102.00

88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 75.00 75.00

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 61.00 61.00

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 14.00 14.00

92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 43.00 43.00

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 45.50 45.50

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 41.50 41.50

96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 4.00 4.00

97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเทา

45.50 45.50

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

0.00 0.00

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา

15.00 15.00

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา

30.50 30.50

101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึน้ของรอยละฯ)

7.94 7.94

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 26.50 26.50

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

0.00 0.00

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

10.00 10.00

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

16.50 16.50
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106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 14.00 14.00

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

0.00 0.00

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

4.00 4.00

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

10.00 10.00

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 5.00 5.00

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

0.00 0.00

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

1.00 1.00

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

4.00 4.00

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0.00 0.00

115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.00 0.00

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0.00 0.00

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

0.00 0.00

118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 11.36 11.36

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,029.94 1,029.94

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 998.77 998.77

122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16.67 16.67

124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 14.50 14.50

126 124 130 (สกอ.) จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 141.00 141.00

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน

2,714.00 2,714.00

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.12 4.12

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานกัศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5)

3.90 3.90
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130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จาก
คะแนนเต็ม 5)

3.94 3.94

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ (จากคะแนนเต็ม 5)

4.15 4.15

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร

4.57 4.57

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.55 4.55

135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4.47 4.47

137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 4.69 4.69

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 217.00 217.00

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา 217.00 217.00

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ)

163.00 163.00

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 6.00 6.00

143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 9.00 9.00

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0.00 0.00
145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 11.00 11.00

146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0.00 0.00

147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0.00 0.00

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชพีอิสระ (คาเฉล่ีย)

13,286.46 13,286.46

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 154.00 154.00

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 6.00 6.00

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 3.00 3.00

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

124.00 124.00

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0.00 0.00
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154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.21 4.21

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3.00 3.00

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0.00 0.00

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.32 4.32

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3.00 3.00

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0.00 0.00

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.50 4.50

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.23 4.23

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 49.00 49.00

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.23 4.23

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานพินธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนพินธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ผานการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย]

3.00 3.00

165 163 672 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง

0.00 0.00

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

1.00 1.00

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

2.00 2.00

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0.00 0.00

169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท)

0.00 0.00

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

0.00 0.00

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.00 0.00

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

0.00 0.00

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

0.00 0.00
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174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

0.00 0.00

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

10.00 10.00

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

1.00 1.00

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนักอื่นๆ)

0.00 0.00

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

0.00 0.00

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่
นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

0.00 0.00

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนกัอื่นๆ)

1.00 1.00

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

0.00 0.00

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

0.00 0.00

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.00 0.00

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

0.00 0.00

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

0.00 0.00

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0.00 0.00

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

1.00 1.00

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.44 4.44

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.05 4.05

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชพีแกนกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.95 3.95

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนาํความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตามประเภท
กิจกรรม

45.00 45.00
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- จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 45.00 45.00

- จํานวนนิสิตที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 45.00 45.00

- จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 3.00 3.00

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 3.00 3.00

- จํานวนกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 5.00 5.00

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 5.00 5.00

- จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 17.00 17.00

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 17.00 17.00

องคประกอบที่ 4 การวิจยั

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

45.50 45.50

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจยั 45.50 45.50

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบยีนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

0.00 0.00

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 439,333.66 344,333.33

196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 439,333.66 344,333.33

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 11,284,500.00 11,421,725.72

200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11,284,500.00 11,421,725.72

203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏบิัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 41.50 41.50

204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 41.50 41.50

207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจยัประจาํที่ปฏบิัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0.00 0.00

208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ 4.00 4.00
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212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.00 4.00

215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ 0.00 0.00

216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนัก
อื่นๆ)

17.00 18.00

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 17.00 18.00

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

1.00 2.00

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1.00 2.00

227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎ
อยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนกันี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับใน
คาน้ําหนักอื่นๆ)

0.00 1.00

228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 1.00

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนกัอื่นๆ)

4.00 4.00

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.00 4.00

235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารยประจาํและนกัวิจยัประจํา)

0.00 0.00
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236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนกัวจิัยประจํา)

0.00 0.00

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจาํและนักวิจยัประจํา)

0.00 0.00

244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน
ของอาจารยประจาํและนกัวิจยัประจํา)

0.00 0.00

248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํ)

0.00 0.00

252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน 12.00 12.00

256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0.00 0.00

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ 14.00 14.00

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 7.00 7.00

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 5.00 5.00

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

0.00 0.00

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑขอตําแหนงทางวชิาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

2.00 2.00
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 30.00 30.00

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน

8.00 8.00

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวจิัย 2.00 2.00

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียน
การสอนและการวจิัย

3.00 3.00

องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไมตํ่า
กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

4.16 4.16

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) N/A N/A

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง
(คะแนนเต็ม ๕)

4.75 4.75

269 จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนทั้งหมด 23.00 23.00

270 จํานวนอาจารยประจาํที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

46.00 46.00

- จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ

44.00 44.00

- จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอก
ประเทศ

2.00 2.00

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทกัษะวิชาชีพทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

23.00 23.00

- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศ

23.00 23.00

-จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ 0.00 0.00

272 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพ
ระดับชาติ

0.00 0.00

- ดานการวิจัย 0.00 0.00

- ดานศิลปวัฒนธรรม 0.00 0.00

- ดานอื่นๆ 0.00 0.00
273 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพ

ระดับนานาชาติ
0.00 0.00

- ดานการวิจัย 0.00 0.00

- ดานศิลปวัฒนธรรม 0.00 0.00

- ดานอื่นๆ 0.00 0.00
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

284 รายรับทั้งหมดของคณะ (ปงบประมาณ) 45,113,487.00 45,113,487.00

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี 272,500.00 272,500.00

286 คาใชจายทั้งหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานที่และที่ดิน 42,161,963.00 42,161,963.00

- ปงบประมาณ 42,161,963.00 42,161,963.00

- ปการศึกษา - -

287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) 1,226,140.00 1,226,140.00

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - -

289 คาใชจายเพื่อพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 719,370.00 0.00

290 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) - -

291 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) - -

292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) - -

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอตัลักษณ

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถาบนัที่
สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.20 4.20

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 45.00 45.00

276 268 580 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.24 4.24

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 2.00 2.00

278 270 582 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.39 4.39

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 2.00 2.00

280 272 584 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.50 4.50

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 4.26 4.26
282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมนิคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 49.00 49.00

283 275 668 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน
เต็ม ๕)

4.26 4.26

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.07 4.07

องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน กพร.

293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด 0.00 0.00

294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี 0.00 0.00
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295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร 0.00 0.00

296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง 0.00 0.00

297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญี่ปุน 0.00 0.00

298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ 0.00 0.00

299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา 0.00 0.00

300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน 0.00 0.00

301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู 0.00 0.00

302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย 0.00 0.00

303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว 0.00 0.00

304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม 0.00 0.00

305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ 0.00 0.00

306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย 0.00 0.00

307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ 0.00 0.00
308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)

0.00 0.00

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เกาหลีที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เขมรที่กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาจีนกลางที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาญี่ปุนที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ทมิฬที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
พมาที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟ
ลิปโนที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มาเลยที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มลายูที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00
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318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ลาวที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เวียดนามที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
อินโดนีเซียที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"

323 307 608 (สกอ.) จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย N/A N/A

324 308 609 (สกอ.) จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย

N/A N/A

325 309 610 (สกอ.) จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกนัภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด

N/A N/A

ภาคผนวก 2
ขอมูลการสัมภาษณ

ศิษยเกา
1. คณะมีการนําเทคโนโลยีใหมมาเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับศิษยเกา อาทิ Facebook Line

เปนตน
2. ศิษยเกามีความรัก และผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีความคาดหวังท่ีตองการศึกษาตอ

หากคณะมีการเปดสอนในหลักสูตรท่ีตรงกับสาขาท่ีจบการศึกษา
3. ศิษยเกามีการติดตามขาวสารของคณะ และมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีการเขารวมในกิจกรรมตาง

ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย เชน การนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมในงานเกษตรกําแพงแสน
4. ศิษยเกามีความประทับใจเก่ียวกับคานิยมการปลูกฝงเรื่องการแตงกายท่ีสุภาพและเหมาะสมกับ

โอกาสและกาลเทศะ รวมท้ังระบบอาจารยท่ีปรึกษาของคณะ
5. ศิษยเกามีความประทับใจในการพัฒนาดานตาง ๆ ของคณะซึ่งสงผลใหเกิดภาพลักษณท่ีดี

มีนักเรียนสนใจท่ีจะเขาศึกษาตอมากยิ่งข้ึน
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6. ศิษยเกาขอใหมีการเปดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร/สาขาเดียวกับในระดับ
ปริญญาตรี  และตองการใหคณะจัดกิจกรรมสงเสริมประสบการณวิชาชีพครูในลักษณะการถายทอดประสบการณ
ตรงจากบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพครู

7. การเรียนการสอนของคณะสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงได โดยเฉพาะการเรียนการสอน
เก่ียวกับวิชาชีพครู การออกคายตาง ๆ การสังเกตการณสอน และการฝกสอน

นิสิตปจจุบัน
1. ควรปรับปรุงคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการภาษา และโปรแกรมสําเร็จรูปในการประกอบการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย พรอมใชงาน
2. ตองการใหมีหองสําหรับใชเรียนภาคบรรยายท่ีฟารมนิสิตของคณะ
3. ควรมีการจัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอตอการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
4. ควรมีสถานท่ีสาธารณะสําหรับใหนิสิตไดใชพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมนอกเวลาเรียน เนื่องจาก

ปจจุบันตองใชพ้ืนท่ีชั้นลางของอาคารศูนยเรียนรวม และควรมีหองขนาดใหญท่ีสามารถใหนิสิตจัดกิจกรรมมากกวา
1 หอง เนื่องจากบางครั้งมีความตองการใชหองซอนกันทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนแผนในการทํากิจกรรมทําใหเกิด
ความยุงยาก

5. นิสิตมีความพอใจตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาของคณะ รวมท้ังมีชองทางท่ีหลากหลายในการ
ติดตอสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษา

6. คณะมีการสงเสริมใหนิสิตรวมทํากิจกรรมกับชุมชน อาทิ การออกคายตาง ๆ
7. การเรียนการสอนหลักสูตรตาง ๆ ของคณะมีท้ังภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการศึกษาจากสถานท่ี

จริง ซึ่งเปนระบบท่ีดีและเปนประโยชนกับนิสิตเปนอยางมาก

กลุมอาจารยและบุคลากร
1. คณะมีระบบการใหทุนสนับสนุนดานการศึกษาตอกับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน

แตไมควรกําหนดระยะเวลาในการขอทุน ควรเปดโอกาสใหสามารถขอไดตลอดป
2. คณะมีนโยบายในการสงเสริม และสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหเขารับการพัฒนา

ตนเองในดานตาง ๆ
3. ควรมีการเพ่ิมทุนสนับสนุนในสวนของการทําวิทยานิพนธ ทุนสําหรับการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการใหกับบัณฑิตและอาจารยท่ีลาศึกษาตอ
4. อาจารยใหความเอาใจใส ดูแล และใหคําปรึกษาแกนิสิต และชวยแกปญหาใหกับนิสิต ท้ังในเรื่อง

ของการเรียนการสอน และเรื่องท่ัวไป เปนอยางดี
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5. อาจารยมีความกังวลในเรื่องของการลาออกของอาจารย ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากทําเลท่ีตั้งท่ี
ไมเอ้ือตอการเดินทาง จึงขอใหคณะกําหนดแนวทางหรือนโยบายในการรักษาไวซึ่งบุคลากรคุณภาพ

6. อาจารยขอใหมีการทบทวนการรับนิสิตในหลักสูตรการผลิตครูเกษตร
7. คณะควรรับอาจารยท่ีตรงกับหลักสูตรท่ีเปดสอนเพ่ือใหสออดรับกับระเบียบ/หลักเกณฑในการ

จัดทําหลักสูตรตาง ๆ
8. คณะควรสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานระหวางสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ทุกระดับเพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน
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ภาคผนวก 3
ภาพกิจกรรม
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 สรุปจํานวนขอมูลนิสิตทั้งหมด
 จํานวนนิสิตท้ังหมด

 ภาษาไทย (ภาคปกติ)
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ท้ังหมดป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ตกคาง แผน ก แผน ข
หลักสตูร ศษ.บ.
(การจัดการเรียนรู)

200 143 154 150 22 5 674 - - - - 674

หลักสตูร วท.บ.
(เกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา)

75 63 69 4 - 13 224 - - - - 224

หลักสตูร ศศ.ม.
(การสงเสริมสุขภาพ)

- - - - - - - 12 - - 12 12

หลักสตูร ปร.ด.
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)

- - - - - - - - - 43 43 43

รวมท้ังหมด 275 206 223 154 22 18 224 12 - 43 55 953
หมายเหตุ : ขอมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และกองแผนงาน มก.

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ท้ังหมดป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 แผน ก แผน ข
หลักสตูร ศศ.ม.
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)

- - - - - - 61 14 - 75 75

รวมท้ังหมด - - - - - - 61 14 - 75 75
หมายเหตุ : ขอมูลจากกองแผนงาน มก.

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2556 แยกตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา (ใชขอมูลกองแผนงาน)

ภาควิชา/สาขาวิชา

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) จํานวน
อาจารย
เทียบเทา
(FTET)

FTES : FTETภาคตน ภาคปลาย FTES
เฉลี่ย

1. ภาควิชาครุศึกษา 150.92 154.55 152.73 15 10.18 : 1
2. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 659.45 480.87 570.19 14.5 39.32 : 1
3. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 247.79 397.47 322.63 16 20.16 : 1

ภาพรวมของคณะ 1,058.15 1,032.89 1,045.52 45.5 22.98 : 1
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 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล)
 ภาษาไทย (ภาคปกติ)

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม
ท้ังหมดแผน ก แผน ข

หลักสตูร ศศ.บ.(การจัดการเรียนรู) 87 - - - 87 87
หลักสตูร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดลอม) 104 - - - 104 104
หลักสตูร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน)

- - - 1 1 1

รวมท้ังหมด 191 - - 1 192 192
หมายเหตุ : ขอมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ท้ังหมดแผน ก แผน ข
หลักสตูร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน)

- 4 6 - 10 10

รวมท้ังหมด - 4 6 - 10 10
หมายเหตุ : ขอมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 สรุปจํานวนขอมูลอาจารยประจํา (FTET) และบุคลากรสายสนับสนุน
 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมลาศึกษาตอ

ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ศาสตราจารย รวม

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน

- 2 8.5 11 - - 2 2 - - 2 2 - 2 12.5 14.5

ภาควิชาครุศึกษา - 3 6 9 - 2 3 5 - 1 - 1 - 6 9 15
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา - 5 2 7 - 2 5 7 - - 2 2 - 7 9 16
รวมทั้งหมด - 10 16.5 227 - 4 10 14 - 1 4 5 - 15 30.5 45.5

หมายเหตุ: *จํานวนนับอาจารยท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี
 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ขาราชการ - 3 2 - 5
ลูกจางประจํา 3 1 - - 4
พนักงานงบประมาณ - 5 2 - 7
พนักงานขาราชการ - - - - -
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ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
พนักงานเงินรายได 1 6 2 9
ลูกจางช่ัวคราว - - - - -
รวม 4 15 6 - 25
หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี

 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได

 สรุปผลงานดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ
 จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน
โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
R1 การพัฒนากระบวนการสานตอ

แตรวงพื้นบานจากพอครูสู
เยาวชน บานตะแบกไมงาม

2555 ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
รศ.ประสงค ตันพิชัย
นิสิตปริญาเอก สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

10,000 10,000

R2 ศักยภาพและแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา

2556-2557 อ.สุภาสิณี นุมเนียม
อ.จุฑาทิพย ถาวรรัตน
ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
ผศ.อภิชาติ ใจอารีย
อ.อารีรัตน ภาคพิธเจริญ
อ.นิรันดร ยิ่งยวด

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

10,000 10,000

R3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอคุณภาพการใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลบาง
หลวง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ประจําป
งบประมาณ 2556

2556 รศ.สุมิตร สุวรรณ กรมการปกครอง
สวนทองถิ่น

7,500 7,500

R4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอคุณภาพการใหบริการ
เทศบาลตําบลดอนเจดีย
อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรีประจําป
งบประมาณ 2556

2556 รศ.สุมิตร สุวรรณ กรมการปกครอง
สวนทองถิ่น

7,500 7,500

R5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอคุณภาพการใหบริการ
เทศบาลตําบลบางเลน
อําเภอบางเลน จังหวัด
กาญจนบุรีประจําป
งบประมาณ 2556

2556 รศ.สุมิตร สุวรรณ กรมการปกครอง
สวนทองถิ่น

7,500 7,500
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
R6 ผลการะทบจากการเปดปด

ภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย

2/2556-
9/2556

รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
รศ.สุมิตร สุวรรณ
อ.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ
อ.พินดา วราสุนันท
อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
อ.ชูวิทย รัตนพลแสนย

มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร 150,000 150,000

R7 บูรณาการการผลิตพริกระบบ
ปลอดภัยบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

2556 อ.สุภาภรณ สงคประชา
อ.สิรีรัตน เชษฐสมุน

ทุนอุดหนุนวิจยั
มก.

86,667 86,667

R8 ความตองการและแนวทางการ
สงเสริมความรูดานการเกษตร
ยั่งยืนของประชาชน ตําบลศรี
พราน อาํเภอแสวงหา จังหวัด
อางทอง

7/2556-
10/2556

อ.สุภาสิณี นุมเนียม
อ.จุฑาทิพย ถาวรรัตน
อ.อารีรัตน ภาคพิธเจริญ

ทุนสวนตัว 5,000 5,000

ภาควิชาครุศึกษา
R9 โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษา

ความเขมแข็งและความ
ตองการในการพัฒนาอาชีพ
ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม

7/2556-
3/2557

ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.กุลธิดา นุกูลธรรม

มูลนิธิชัยพัฒนา 50,000 50,000

R10 การศึกษาและประเมินความพึง
พอใจตอสถานโีทรทัศนและ
สถานีวิทยขุอง อสมท.
ประจําป 2556

5/2556-
1/2557

ผศ.พัทธนันท
หรรษาภิรมยโชค
ผศ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ
อ.จิราภรณ กาแกว

อสมท.
10,500,000 10,500,000

R11 การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขา
คณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษา
ศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง

7/2556-
5/2557

อ.พินดา วราสุนันท
อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

6,667 6,667

R12 การพัฒนาความสามารถ
ทางการวัดและประเมินผลและ
การทําวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครูดวย
กระบวนการใหขอมูลยอนกลับ
ทางบวก

7/2556-
5/2557

อ.พินดา วราสุนันท คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

10,000 10,000

R13 การศึกษาความพรอมในการ
เปดหลักสูตรและความตองการ
การศึกษาตอในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู

10/2555-
10/2556

ผศ.พัทธนันท
หรรษาภิรมยโชค
ผศ.แสงเดือน เจริญฉิม
อ.จิราภรณ กาแกว
ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.กุลธิดา นุกูลธรรม
รศ.บรรจบ ภิรมยคํา

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

20,000 20,000
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
R14 การพัฒนาตัวบงชี้สําหรับ

องคกรแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2556 ผศ.พัทธนันท
หรรษาภิรมยโชค
ผศ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ
ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
ผศ.มยุรี เทศผล

อุดหนุนวิจยั มก. 96,000 96,000

R15 การศึกษาความคิดเชิง
คณิตศาสตรของนิสิตครูสาขา
คณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษา
ศาสตรและพัฒนศาสตร

11/2555-
12/2556

อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล ทุนสวนตัว 10,000 10,000

R16 การพัฒนาความรูคณิตศาสตร
และศักยภาพตนเองของนิสิต
ตามกรอบแนวคิดทีแพค-เอส

6/2556-
9/2556

อ.วรงคศรี แสงบรรจง ทุนสวนตัว 20,000 20,000

R17 การศึกษาและพัฒนาเจตคติ
ของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะศึกษา
ศาสตรและพัฒนศาสตร

6/2556-
9/2556

อ.วรงคศรี แสงบรรจง
ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย

ณ อยุธยา

ทุนสวนตัว 20,000 20,000

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

R18 โครงการประเมินผลระบบการ
สอบคัดเลือกนิสิตที่มีตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
ชั้นปที่ 5 ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนา
ศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง
แสน

10/2555-
12/2556

ผศ.มยุรี ถนอมสุข
อ.กุลธิดา เหมาเพชร
อ.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

30,000 30,000

R19 ความตองการศึกษาตอหลัก
สูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา และหลัก
สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพลศึกษา ภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง
แสน

5/2556-
12/2556

อ.สมบุญ ศิลปรุงธรรม
อ.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย
ผศ.มยุรี ถนอมสุข
ผศ.คมกริช เชาวพานิช
อ.กุลธิดา เหมาเพชร

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

20,000 20,000

R20 การเปรียบเทียบรูปแบบ
กิจกรรมทางกายระหวางผูสูง
อายุไทยและโปรตุเกส

10/2555-
10/2556

ผศ.อัจฉรา ปุราคม
Joanna Carvallho
Faculty of Sport, University
of Porto, Portugal
ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข

Erasmus
Mundus and
Thai health
Pormotion
foundation

285,000 285,000
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
R21 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง

กายสําหรับผูสูงอายุไทย
10/2555-
9/2556

ผศ.อัจฉรา ปุราคม
ผศ.มยุรี ถนอมสุข
อ.สุพรทิพย พูพะเนียด
ผศ.ดร.เกษม นครเขตต
(ที่ปรึกษาโครงการ)

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ

357,000 357,000

R22 ผลการสํารวจการใชบริการ
สนามกอลฟของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวิทยาเขตกาํแพง
แสน

5/2556-
5/2557

รศ.สบสันต์ิ มหานิยม ทุนสวนตัว 5,000 5,000

R23 ผลของการกําหนดความหนกั
และอุปกรณการออกกําลังกาย
ตอความสามารถในการจับ
ออกซิเจนสูงสุดของนิสิตชั้นป
ที่ 4 ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร วิทยาเขต
กําแพงแสน

6/2556-
6/2557

รศ.สบสันต์ิ มหานิยม ทุนสวนตัว 10,000 10,000

รวมทั้งสิ้น 439,334 11,284,500 11,723,834

 จํานวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร
โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

1. รายงานการวิจัย - - -
2. บทความทางวิชาการ 16 6 22

2.1 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 3 4 7
2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 13 2 15

รวม 16 6 22

 จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ
อาจารย/บุคลากร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

นับซ้ํา ไมนับซ้ํา
1. จํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการ 45.50 3 45.50 45.50
2. จํานวนผูเสนอผลงานวิชาการ 12 3 25 15

รวม 57.50 6 70.5 60.5
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 ผลงานจากงานวิจัย
ผลจากงานวิจัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

1. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 16 6 22
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดสรางนวัตกรรมใหม - - -
3. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร - - -

3.1 สิทธิบัตร - - -
3.2 อนุสิทธิบัตร - - -

4. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดลขิสิทธ์ิ - - -
รวม 16 6 22

 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
เครือขาย
หนวยงาน

ชื่อโครงการ ลักษณะความรวมมือ
และกิจกรรมท่ีดําเนินการ

งบประมาณ

ภายในประเทศ 1.โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม)

วิชาการ -

2. โครงการความรวมมือเครือขายการบูรณาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
อําเภอกําแพงแสน

การบูรณาการเพ่ือพัฒนา -

3. โครงการความรวมมือระหวางคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะ
เกษตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย
งานประกันคุณภาพ
และงานกิจการนิสิต

-

ภายในประเทศ 4. โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางโครงการโทรทัศนครู คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษากับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

วิชาการ -

5. บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน กับเทศบาลนคร นครปฐม วาดวยความรวมมือทางวิชาการ

วิชาการ -

6. ความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันการศึกษา ระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกันคุณภาพ -

7. ความรวมมือเครือขายการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ

ประกันคุณภาพ -
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เครือขาย
หนวยงาน

ชื่อโครงการ ลักษณะความรวมมือ
และกิจกรรมท่ีดําเนินการ

งบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ความรวมมือทางวิชาการ ระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
กับสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

วิชาการ -

9. ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
กับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน

วิชาการ -

10. บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบันการศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก

ประกันคุณภาพ -

ภายนอกประเทศ 1. โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ Faculty of Sport,
Universidade do Porto

วิชาการ -

2. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานกงสุลญี่ปุนใน
ประเทศไทย กับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

วิชาการ -

ภายนอกประเทศ 3. บันทึกขอตกลงระหวาง Dongkhamxang Teacher Traing Collage
Ministry of Education and Sport กับ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

วิชาการ -

 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม  การเพิ่มประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)
ชื่อโครงการ แหลงทุนภาครัฐ/

เอกชน ที่สนับสนุน
โครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ

จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ
รายรับ รายจาย รายไดสุทธิ

ภาควิชา คณะ/หนวยงาน
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
การพัฒนาทักษะการคิด
เพื่อแกปญาและตัดสินใจ

คาลงทะเบียน
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 11,000.00 10,237.00 - 660.00

การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติสําหรับสังคมศาสตร
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

คาลงทะเบียน
ดร.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 29,000.00 26,100.00 - 1,740.00

อบรมหลักสูตร การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการคํานวณ

คาลงทะเบียน
ดร.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 8,000.00 7,200.00 - 480.00

โครงการคายอัจฉริยะ 6Q
Summer Camp

คาลงทะเบียน
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 197,500.00 177,750.00 - 11,850.00

โครงการฝกทักษะ
ครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาฯ

เทศบาลนคร
นครปฐม

ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 44,000.00 39,600.00 - 2,640.00

โครงการสอนเสริมทักษะ
วิชาการสําหรับชั้นป.1-6
ประจําเดือน มิ.ย.56

คาลงทะเบียน

ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 13,500.00 12,150.00 - 810.00
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ชื่อโครงการ แหลงทุนภาครัฐ/
เอกชน ที่สนับสนุน

โครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ

จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ
รายรับ รายจาย รายไดสุทธิ

ภาควิชา คณะ/หนวยงาน
อบรมหลักสูตร นัก
บริหารระดับตน รุนที่ 1

คาลงทะเบียน
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 8,000.00 7,200.00 - 480.00

โครงการสอนเสริมทักษะ
วิชาการสําหรับชั้นป.1-6
ประจําเดือน ก.ค. 56

คาลงทะเบียน
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 22,290.00 20,061.00 - 1,337.00

อบรมการทําวิจยัจากงาน
ประจํา (Routine to
Research)

คาลงทะเบียน
ดร.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 8,000.00 7,200.00 - 480.00

โครงการวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด ICT เพื่อ
การศึกษาระดับการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สิรีรัตน  เชษฐสุมน 1,050,000.00 945,000.00 - 25,965.10

โครงการวิจัยแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กในชุมชน

-
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย - - - 81,510.00

โครงการวิจัยการศึกษา
และประเมินความพึง
พอใจตอสถานโีทรทัศน
และสถานีวิทยุของ อส
มท.

-

ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย - - - 63,000.00

รวม 190,952.10

 คําสั่งแตงตั้งตางๆ
คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดาํรงตําแหนง
1 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 2 ป (ตามคําส่ัง มก. ที่ 2691/2556 ลว. 28 ส.ค.56)
2 คณะกรรมการบริหาร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 4 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 212/2556 ลว. 20 ส.ค. 56)
3 คณะกรรมการจัดทําแผนคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ต้ังแตวันที่ 5 กันยายน 2556 เปนตนไป

(วาระตามคําส่ังสภา มก. ที่ 11/2556 ลว. 30 ก.ค. 56
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 231/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)

4 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
พ.ศ. 2555-2559

ต้ังแตวันที่ 5 มกราคม 2555 เปนตนไป
(ตามประกาศคณะ ศษพ. ประกาศ ณ วนัที่ 5 ม.ค. 55)

5 คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 232/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
6 คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 233/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
7 คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานิสิต ปการศึกษา 2556 วาระต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2556 เปนตนไป

(คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 117/2556 ลว. 6 มิ.ย. 56)
8 คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 221/2556 ลว. 23 ส.ค. 56)

9 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 242/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
10 คณะทํางานการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 39/2552  ลว. 9 ก.ค. 52
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 7/2553 ลว. 13 ม.ค. 53)
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คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดาํรงตําแหนง
11 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และสงเสริมศักยภาพ

ความเปนครูใหแกนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 228/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)

12 คณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 244/2556 ลว. 9 ก.ย. 56
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 016/2557 ลว. 6 ก.พ. 57)

13 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 313/2556 ลว. 19 ธ.ค. 56)

14 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

วาระ 2 ป  ต้ังแตวันที่ 4 กันยายน 2556 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 245/2556 ลว. 9 ก.ย. 56)

15 คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 43/2555  ลว. 30 ส.ค. 55)

16 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 246/2556 ลว. 9 ก.ย. 56)
17 คณะกรรมการกํากับองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา
วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 215/2556 ลว. 22 ส.ค. 56)

18 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 216/2556 ลว. 22 ส.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 262/2556 ลว. 22 ต.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 17/2557 ลว. 6 ก.พ. 57)

19 คณะกรรมการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ต้ังแตวันที่ 26 มกราคม 2553 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 9/2553  ลว. 26 ม.ค. 53)

20 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการใหคําปรึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 211/2556 ลว. 19 ส.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 261/2556 ลว. 27 ก.ย. 56)

21 คณะกรรมการประศูนยวิจัยและบริการวิชาการ วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 217/2556 ลว. 22 ส.ค. 56)
22 คณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร
ต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนส้ินสุดปการศึกษา 2556
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 124/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56)

23 คณะกรรมการบริหารภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน วาระ 4 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 221/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56)
24 คณะกรรมการบริหารภาควิชาครุศึกษา วาระ 4 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 122/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56

คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 267/2556 ลว. 15 ต.ค. 56)
25 คณะกรรมการภาควิชาพลศึกษาและกีฬา วาระ 4 ป (ตามคําส่ังภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ 12/2555 ลว.

19 ก.ค. 55)
26 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 055/2556 ลว. 15 มี.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 280/2556 ลว. 18 พ.ย. 56)

รวม 26 ชุด



คํานํา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดตั้ ง ข้ึนตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญ ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงดําเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด นอกจากนี้ยังดําเนินการตามระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให
คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งข้ึน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป พ.ศ.2557 เปนการประเมินผลการดําเนินงานในรอบ
ปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจท้ัง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม โดยคณะฯ ดําเนินการตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ท้ังสิ้น 43 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ มก. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 19
ตัวบงชี้) แตนํามาคิดคะแนนประเมินเพียง 36 ตัวบงชี้ ตามท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก ตัวบงชี้ สกอ. 23
ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ โดยยกเวนตัวบงชี้ สมศ. 12 ท่ีประเมินระดับมหาวิทยาลัย และไมคิดคะแนนในตัวบงชี้
สมศ. ท่ี 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 และ มก.ท่ี 3.3 ซึ่งเปนตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิตของคณะฯ
ทุกทาน ในความรวมมือและการใหความอนุเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนตอการรายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะฯ จนทําใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ฉบับนี้สําเร็จได
อยางเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนเอกสารท่ีแสดงใหผูเก่ียวของทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งทําการประเมินเสร็จสิ้นแลวเม่ือวันท่ี
15 – 16 กรกฎาคม 2557 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 จากคะแนนเต็ม 5
การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก พรอมกันนี้ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรยังไดรับขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคณะฯ ในปการศึกษา 2557 ใหสามารถดําเนินการตามพันธกิจไดครอบคลุมยิ่งข้ึน
สมดังปณิธานในการผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ปญญา พัฒนาองคความรู  ดวยจิตสํานึกแหง
ความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม

(รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา)
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วันท่ี 9 กันยายน 2557
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 1

บทนํา
บทสรุปผูบริหาร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่ง
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศ
จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน
2547 และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร”
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบัน
ท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจ
หลักท้ัง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตองคประกอบคุณภาพ
9 ดาน ประกอบดวย ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 12 (ดําเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย) ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 และ มก.ท่ี 3.3 ซึ่งเปนตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
(รายงานขอมูลแตไมนําคะแนนมาพิจารณา) รวมคิดคะแนนท้ังหมด 36 ตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ
จํานวน 36 ตัวบงชี้ (สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2
และ มก.ท่ี 3.3) มีคะแนนผลการประเมิน 4.75 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการ
ประเมิน 4.21 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก และดาน
ผลผลิตหรือผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยูในระดับดีมาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขา
จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.21 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน
4.94 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิตหรือผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยูในระดับดีมาก
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 ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (รวม 36 ตัวบงชี้)
องคประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนนิการ

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.40 4.32 ดี ดี
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.95 4.95 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.75 4.72 ดีมาก ดีมาก

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบงชี้)

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 4.29 4.29 ดี ดี
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจดัการการอุดมศึกษา 4.79 4.72 ดีมาก ดีมาก
ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 4.97 4.97 ดีมาก ดีมาก
ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 4.71 4.65 ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสงัคม
ฐานความรูและสงัคมแหงการเรียนรู

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.75 4.72 ดีมาก ดีมาก



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 3

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (รวม 36 ตัวบงชี้)

ดานการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 4.73 4.73 ดีมาก ดีมาก
ดานกระบวนการภายใน 4.90 4.83 ดีมาก ดีมาก
ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
ดานบุคลากร การเรียนรูและนวตักรรมม 4.46 4.46 ดี ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.75 4.72 ดีมาก ดีมาก

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบงชี้)

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา

4.70 4.63 ดีมาก ดีมาก

1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
2) ดานวชิาการ 4.28 4.12 ดี ดี
3) ดานการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
4) ดานการบริหารจัดการ 4.96 4.96 ดีมาก ดีมาก

2. มาตรฐานดานการดําเนนิการตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา

4.78 4.78 ดีมาก ดีมาก

1) ดานการผลิตบณัฑิต 4.56 4.56 ดีมาก ดีมาก
2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
4) ดานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.75 4.72 ดีมาก ดีมาก
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ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ พบวา มีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน
4.51-5.00) จํานวน 29 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 6
ตัวบงชี้ ไมมีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) มีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูใน
ระดับตองปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 1 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับ
ตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มีจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้

ประเมินตนเอง กรรมการ
 จุดแข็ง 1. อาจารยประจํามคีุณวุฒิปริญญาเอกสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด และมีความเช่ียวชาญหลาย
สาขาวิชา

1. ผูบริหารมีแผนยุทธศาสตรเชิงรุก มีการพัฒนา
คณะฯ เขาสูความเปนนานาชาติ  เชน พัฒนา
หลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ

2. การมีสองศาสตรในคณะเดียวกันท้ังดานการศึกษา
และการพัฒนา ทําใหสามารถเปดสอนในหลักสตูรท่ีมี
ความหลากหลาย โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน
หรือสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของสังคม

2. มีระบบสารสนเทศในการติดตามการพัฒนา
คณาจารย และบุคลากร และประเมินการทํางาน
ของบุคลากร มีศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีสงเสริมคุณลักษณะเดนของนิสิต

3. มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและปจจยัเก้ือหนุน
การเรยีนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน
ไดแก โรงเรียนสาธิตฯ ฟารมคณะศึกษาศาสตร และ
หองปฏิบัติการตางๆ

3. ศิษยเกาและนิสิตปจจุบัน มีความรัก มีความ
ผูกพันตอคณะฯ และมีความศรัทธาเ ช่ือมั่นใน
คุณภาพการเรียนการสอน

4. สังกัดอยูในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียง และ
เปนท่ียอมรับในระดับสากล
5. บุคลากรสวนใหญมสีวนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนา
คณะฯ
6. มีระบบและกลไกการสนับสนุนเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ

 แนวทางเสริม
จุดแข็ง

พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ใหเปนแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพครู และเปนตนแบบการจดัการเรียนรูท่ีได
มาตรฐานเปนท่ียอมรบัในระดบัสากล

-

 จุดท่ีควร
พัฒนา

1. อาจารยประจาํมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด และยังมีจํานวนไมเพียงพอ
ตอการเปดสอนในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก
สาขาวิชาใหม

-
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ประเมินตนเอง กรรมการ
2. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนจริงมีจํานวนนอย
3. งบประมาณท้ังเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน
มีจํานวนจาํกัด ไมเพียงพอสาํหรบัการบรหิารจัดการ
4. อาคารสถานท่ีไมเพียงพอตอการจัดการเรยีนการ
สอน

 ขอเสนอแนะ คณะฯ ควรมีการวางแผนและกําหนดทิศทางการใช
หองเรียนท่ีมีอยูใหชัดเจน และตรวจสอบวัสดุอุปกรณ
ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดทุกชวงเวลาตามความ
ตองการ

1. ควรทบทวน การดําเนินการรับนิสิตในหลักสูตร การ
จัดการเรียนรูสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
อยางตอเน่ือง โดยจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรให
ครบถวนเน่ืองจากเปนจุดเดนของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
2. เมื่อคณะฯ มีความพรอม ควรมีการดําเนินการผลิต
วารสารวิชาการของคณะเพ่ือรองรับการผลิตผลงาน
วิชาการของคณาจารย และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
3. ในการรับสมัครอาจารยใหม หรือการศึกษาตอของ
คณาจารยในคณะฯ ควรคํานึงถึงสาขาวิชาท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ
4. ควรพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ
ตางๆ เชน เพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมนอกเวลา
เรียน เพ่ิม Learning space ปรับปรุงคอมพิวเตอร
ในหองปฏิบัติการภาษา และโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย
พรอมใชงาน จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอตอการ
เรียนการสอน เปนตน

 แนวปฏิบัติท่ีดี คณะฯ มีการพัฒนาเครื่องมือติดตามใหอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดรับการ
พัฒนามาใชในการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนิสติ ตลอดจนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวของ
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของคณบดีฯ เสนอใหสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มอบคณะฯ แจงใหคณะ สํานัก สถาบัน นําไป
ประยุกตใชประโยชนในการประกันคุณภาพสําหรบ
หนวยงานและมหาวิทยาลยัตอไป (เอกสารอางอิง:
บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.10102/18425 ลว. 6
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบปท่ี 4)

คณะฯ พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
และการนําทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชประโยชน
ท่ีผูบริหารสามารถติดตามตรวจสอบไดตลอดเวลา
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บทที่ 1
ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ

1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
 ช่ือหนวยงาน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

 สถานท่ีตั้ง
เลขท่ี 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

 ตราประจําหนวยงาน

 สีประจําหนวยงาน
สีมวง

 ประวัติความเปนมาโดยยอ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร   มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่ งของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร
กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547

และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร”
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสราง
การแบงสวนหนวยงานภายในครั้ งนี้ ทําใหคณะฯ มีหนวยงานภายใน ท้ังสิ้น 6 หนวยงาน ประกอบดวย
สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะฯ มีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอน
ทางดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในหลักสูตรท่ีเปดสอนของคณะฯ เอง
และใหบริการรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับนิสิตคณะตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน
ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีลําดับความเปนมา ดังนี้
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ในป พ.ศ. 2522 คณะฯ เคลื่อนยายนิสิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร-เกษตร ชั้นปท่ี 3-4 จากคณะศึกษาศาสตรมาเรียนท่ี
วิทยาเขตกําแพงแสน เปนปแรก

พ.ศ. 2523  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

พ.ศ. 2541  เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. 2543  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร
พ.ศ. 2544  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
พ.ศ. 2547  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตร 5 ป)
พ.ศ. 2548  คณะฯ ไดรับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มาเปดสอนท่ีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
พ.ศ. 2549 เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขาวิชาพลศึกษา
พ.ศ. 2550  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
พ.ศ. 2551  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (หลักสูตร5 ป)  โดยจําแนก

เปน 4 สาขา  ไดแก สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา สาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา  และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา

พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)

พ.ศ. 2553 เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร  ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (ขอปดหลักสูตรในปการศึกษา 2555)

พ.ศ. 2555 เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  โดยจําแนกเปน 4 สาขา  ไดแก สาขาคณิตศาสตรศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และสาขาวิทยาศาสตรศึกษา

ปจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ท้ังสิ้น 5 หลักสูตร จําแนกเปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 217 คน จําแนกเปน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู จํานวน 142 คน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร จํานวน
2 คน สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 1 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
จํานวน 72 คน มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวม 16 คน จําแนกเปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน 14 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู จํานวน 2 คน
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การบริหารจัดการนับตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มีผูบริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน  ดังนี้

o พ.ศ. 2522–2527 บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีฝายกําแพงแสน” ดังนี้
- นายสมมาตร ชื่นอ่ิม  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2522 ถึงวันท่ี24 ธันวาคม 2525
- นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2525 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2527

o พ.ศ. 2527–2535 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร” โดยมี ผศ.สงวน แกวมรกต
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2535

o พ.ศ. 2535–2541 บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน” ดังนี้
- ผศ.ดร.พีรพงศ ทิพนาค  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2535 ถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2538
- รศ.อุดร รัตนภักดิ์ ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2538 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2539
- รศ.บรรจบ ภิรมยคํา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2541

o พ.ศ. 2541-2545 บริหารงานโดย “รองคณบดีกําแพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมยคํา ดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2545

o พ.ศ. 2545-2547 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2545 ถึงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2547

o พ.ศ. 2547-2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ระหวางวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันท่ี 13มิถุนายน 2548

o พ.ศ. 2548–2552 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน” และ “คณบดี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักดิ์ ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2548
ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2552(คณะฯ ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุม
ครั้ ง ท่ี  9/2550 เ ม่ือวัน ท่ี 17 กันยายน 2550  ให เปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร  กําแพงแสน เปน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 เปนตนมา)

o พ.ศ. 2552-2556 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี รศ.บรรจบ
ภิรมยคํา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2556

ปจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใตการกํากับดูแลของ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 30 กรกฏาคม 2556 ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2560
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนโยบายหลัก
 ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา : ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนศาสตรแหงการพัฒนามนุษย สูสังคมอุดมปญญา
ปณิธาน : ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ปญญาพัฒนาองคความรูดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ

ตอวิชาชีพและสังคม

 วัตถุประสงค (จากการกอตั้งคณะเทานั้น)
1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือสรางสรรคพัฒนาสังคม
2) ศึกษาคนควาวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของสังคม และประเทศชาติ
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
5) เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร และวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของ

 วิสัยทัศน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนองคกรชั้นนําดานการศึกษาและการพัฒนา เปนท่ียอมรับในระดับสากล

 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการศึกษาและการพัฒนาท่ีมีความรูความสามารถ

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม
2) วิจัยและสรางองคความรูดานการศึกษาและการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
3) บริการวิชาการดานการศึกษาและการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคมหรือชุมชน
4) อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย และ

สิ่งแวดลอม
5) พัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา ใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชีพครูและเปนตนแบบการจัดการเรียนรูท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล

 นโยบายหลัก
นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556)
1) ดานการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรท่ีสอนโดยใชภาษาอังกฤษในสาขาทาง

การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาศักยภาพอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน
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รวมท้ังทบทวนสัดสวนภาระงานของอาจารยตอนิสิตใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด พัฒนาระบบผูชวยสอน (TA)
ใหมีศักยภาพ สรางเครือขายวิชาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ

2) ดานการวิจัย
พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู สนับสนุนการเรียนการสอน และเปนประโยชนตอสังคม เนนการ

สรางรายไดและการแสวงหาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนการวิจัยใหมากยิ่งข้ึน สนับสนุน
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และสรางเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและตางประเทศ
สงเสริมนิสิตใหมีศักยภาพในการวิจัยโดยการเปนผูชวยวิจัย (RA)

3) ดานการบริการวิชาการ
พัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน จัดระบบศูนยบริการวิชาการเพ่ือ

หารายได บูรณาการการใหบริการการไปสูการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาทักษะคณาจารยและบุคลากร
เพ่ือรองรับการบริการวิชาการ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ สืบสาน เผยแพร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ

ไปสูนานาชาติ ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีงามใหแกนิสิตและบคุลากร พัฒนาภาวะผูนําและอัตลักษณ “สํานึกดี
มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี” ใหแกนิสิต

5) ดานการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวมเร็ว เนนการมีสวนรวมของบุคลากรโดย

ยึดหลักธรรมมาภิบาลและการพ่ึงพาตนเอง พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการในทุกภารกิจ พัฒนาความรูและความสามารถของบคุลากรสายสนับสนุนใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 เปาหมาย

1) ดานการศึกษา
1.1 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 สงเสริมการเปดหลักสูตรและรายวิชาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ ท้ังระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา
1.3 สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

มากข้ึน
1.4 ปรับแผนการรับนิสิตใหสอดคลองกับภาระงานสอนของอาจารยตอนิสิตเพ่ือใหสอดคลองตามเกณฑ

ท่ี สกอ. กําหนด
1.5 สรางเครือขายความรวมมือในการจัดแหลงเรียนรูกับหนวยงานภายในประเทศ
1.6 สรางเครือขายความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารยกับหนวยงานตางประเทศ
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2. ดานการวิจัย
2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนางานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และเปนประโยชนตอสังคม
2.2 สนับสนุนและจัดหาทรัพยากรและเงินทุนสําหรับการวิจัย ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 สงเสริมใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ
2.4 สรางเครือขายงานวิจัยระหวางสถาบัน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดการบูรณา

การงานวิจัยเพ่ือแกปญหาสังคม
3) ดานการบริการวิชาการ

3.1 สนับสนุนการใหบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน
3.2 สงเสริมการหารายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการภายใตการกํากับดูแลของศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการของคณะฯ
3.3 สนับสนุนใหคณาจารยนําความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย
3.4 สนับสนุนใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนประสบการณและนําความท่ีไดมาพัฒนาการใหบริการวิชาการ
3.5 สรางเครือขายความรวมมือในการใหบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ
4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4.1 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ไปสูระดับนานาชาติ
4.2 เสริมสรางคานิยมและจิตสํานึกท่ีดีงามสําหรับนิสิตและบคุลากร
4.3 สงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสรางภาวะผูนําสําหรับนิสิต ตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย
5) ดานการบริหารจัดการ

5.1 พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ มีระบบงานท่ีคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเนนการ
มีสวนรวมของบุคลากร

5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร

5.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเขมแข็งและสามารถนําความรูมาพัฒนางาน
ท่ีปฏิบัติได

5.4 สนับสนุนสวัสดิการสําหรับบุคลากร และสงเสริมดานการกีฬาและสันทนาการ
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
แผนภูมิโครงสรางองคกรคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Faculty of Education and Development Sciences

สํานักงานเลขานุการ
(Office of
Secretary)

ภาควิชาครุศึกษา
(Department of Teacher

Education : Ted)

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(Department of

Physical Education
and Sport : PES)

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
(Center for Research and

Academic Outreach)

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน
(Department of Human

and Community
Resource Development

: HCRD)

โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

(Kasetsart University
Laboratory School

Kamphaeng-saen Campus
Education Research and
Development Center)

อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศกึษา

Principal of Kasetsart
University Laboratory

School Kamphaeng-saen
Campus Education Research
and Development Center

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Dean

หัวหนาภาควิชา
พลศึกษาและกีฬา

Head of Physical
Education and Sport

Department

หัวหนา
สํานักงานเลขานกุาร
Head of Secretary

Office

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Board of committee

รองคณบดี
ฝายบริหาร

Associate Dean
of

Administration

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

Associate Dean
of Academic

Affair

รองคณบดี
ฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ

Associate Dean of
Research and

Academic Service

รองคณบดี
ฝายกิจการนิสิต
Associate
Dean of

Student Affairs

รองคณบดี
ฝายประกันคณุภาพการศกึษา

Associate Dean of
Quality Assurance

Manager

หัวหนาภาควิชา
การพัฒนาทรพัยากร

มนุษยและชุมชน
Head of Human
and Resource
Development
Department

หัวหนาภาควิชาครศุกึษา
Head of Teacher

Education Department

หัวหนา
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

Head of Center for
Research and

Academic Outreach

รองคณบดี
ฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพิเศษ

Associate Dean of
International Affairs and

Special Projects
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1.4 รายนามผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ
 รายนามผูบริหาร

รายนามผูบรหิารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ลําดับที่ ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร/ วาระ

1 รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 11/2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

3 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)

ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
4 รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

5 นายธารินทร  กานเหลือง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

6 รองศาสตราจารย น.ท.ด.ร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
(วาระ 2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

8 ผูชวยศาสตราจารยคมกริช  เชาวพานิช หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที ่25 มกราคม 2555 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 256/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 13 เมษายน 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 1410/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556

10 ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ  ทองเพิ่ม หัวหนาภาควิชาครุศึกษา
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 351/2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

11 ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 3760/2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

12 ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ อุดมศรี อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที ่31 มกราคม 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 101/2556 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

13 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
(ต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 4775/2552  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2552

รวม 13 ราย
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 รายนามคณะกรรมการประจําคณะ
รายนามคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ลําดับที่ ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร ตําแหนง
1 รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประธานกรรมการ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
3 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
5 ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ  ทองเพิ่ม หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ
6 ผูชวยศาสตราจารยคมกริช  เชาวพานิช หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ
7 ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ อุดมศรี อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรรมการ

8 นายชูวิทย รัตนพลแสนย หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
9 ผูชวยศาสตราจารยสานิตย รัศมี อาจารยประจําประเภทคณาจารย กรรมการ
10 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานกุาร
11 นางสาวผจงจิต  มวงพารา บุคลากร กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

รวม 11 ราย

 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ
รายนามคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ลําดับที่ ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร ตําแหนง
1 รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประธานกรรมการ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
3 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4 รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
5 รองศาสตราจารย น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
6 นายธารินทร  กานเหลือง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ กรรมการ
8 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานกุาร
9 นางสาวผจงจิต  มวงพารา บุคลากร กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

รวม 9 ราย

1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน
ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 5 หลักสูตร

5 สาขาวิชา โดยเปนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา (6 สาขา) ระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข รวม
2 หลักสูตร  2 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และ
หลกัสูตรระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 60 ของหลักสูตรท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในแตละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา
(หนวย : หลักสูตร)

ภาควิชา/สาขาวชิา

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ

รวม

หลักสูตรภาคพิเศษ*

ตรี
โท

เอก ตรี
โท

เอก ตรี
โท

เอกแผน
ก

แผน
ข

แผน
ก

แผน
ข

แผน
ก

แผน
ข

เปดทั้ง 3 ภาควิชา 1 - - - - - - - 1 - - - -
1. หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู) 

- สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา
- สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

ศึกษา
- สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
- สาขาคณิตศาสตรศึกษา
- สาขาวิทยาศาสตรศึกษา

ภาควิชาครุศึกษา - - - - - - - - - - - - -
ภาควิชาการพัฒนาทัรพยากรมนุษยและ
ชุมชน

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

2. หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและส่ิงแวดลอม
ศึกษา) 

3. หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)  

4. หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน) 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา - 1 - - - - - 1 - - - -
5. หลักสูตร ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)  

รวม 2 1 1 - - - - 4 1
หมายเหตุ – ใส * ไวที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเปนการนาํหลักสูตรภาคปกติที่มีอยูแลว ไปเปดสอน

 หลักสูตรภาษาไทย รวมท้ังหมด 5 หลักสูตร
 ระดับปริญญาตรี รวม 2 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูร ศษ.บ.(การจัดการเรยีนรู) 99 - 99
2 หลักสตูร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) 24 - 24

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมกิจกรรมพลศึกษา (01175xxx) 21 - 21
รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 144 - 144
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 ระดับปริญญาโท รวมท้ังหมด 2 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) - 9 9
2 หลักสตูร ศศ.ม. (การสงเสรมิสุขภาพ) 9 - 9

รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 9 9 18

 ระดับปริญญาเอก รวม 1 หลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

1 หลักสตูรปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) 7 - 7
รวมจํานวนรายวิชาที่เปดสอน 7 - 7

1.6 จํานวนนิสิตทั้งหมด FTES และผูสําเร็จการศึกษา
 จํานวนนิสิตทั้งหมด ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

(ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556)
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี 1,102 - - - 1,102
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - - - - -
ปริญญาโท แผน ก 12 49 - - 61

แผน ข - 14 - - 14
ปริญญาเอก 43 - - - 43
รวมจํานวนนสิิตท้ังหมด 1,157 63 - - 1,220
รวมจํานวนนิสติปรญิญาโท แผน ก และ
ปริญญาเอก 55 49 - - 104

รอยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก
และปรญิญาเอกตอจํานวนนิสิตท้ังหมด - - - - 8.49

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2556
แยกตามภาควิชา/สาขาวิชา (ใชขอมูลกองแผนงาน แบบปรับคาระดับบัณฑิตศึกษา)

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ปริญญาตรี 863.58 135.19 - - 998.77
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - - - - -
ปริญญาโทและปรญิญาเอก 34.63 12.13 - - 46.75
รวม FTES 898.21 147.31 - - 1,045.52
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 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลกองแผนงาน ณ มีนาคม 2557)
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี 217 - - - 217
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - - - - -
ปริญญาโท แผน ก 2 4 - - 6

แผน ข - 10 - - 10
ปริญญาเอก - - - - -
รวมจํานวนบณัฑิตท้ังหมด - - - - 233

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา
2556

(การนับจํานวนบุคลากร กําหนดใหนับท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน 6 - 9 เดือน คิด
เปน 0.5 คน นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได)

 จํานวนอาจารยประจํา (FTET) (ไมนับรวมลาศึกษาตอ)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
อาจารย - 6 16.5 22.5
ผูชวยศาสตราจารย - 4 10 14
รองศาสตราจารย - 1 4 5
ศาสตราจารย - - - -

รวม - 11 30.5 41.50

 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาทุกประเภท (ลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยตางประเทศ)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย - 4 - 4
ผูชวยศาสตราจารย - - - -
รองศาสตราจารย - - - -
ศาสตราจารย - - - -

รวม - 4 - 4
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 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย - 10 16.50 26.50
ผูชวยศาสตราจารย - 4 10 14
รองศาสตราจารย - 1 4 5
ศาสตราจารย - - - -

รวม - 15 30.50 45.50

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2556
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน)

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
นักวิจัย - - - - -
ชวยวิชาการ - 13 6 - 19

รวม - 13 6 - 23
แรงงาน เชน พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถ
ฯลฯ

4 - - - 4

1.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
 รายจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สัดสวนงบประมาณ
แผนดิน : เงิน

รายได
แผนดิน เงินรายได รวม

รวม 24,505,735.00 14,092,236.00 38,597,971.00 100.00 63.49 : 36.51
- งบบุคลากร 22,949,064.00 1,616,394.00 24,565,458.00 63.64 59.46 : 4.19
- งบดําเนินการ 795,872.00 4,460,627.00 5,256,499.00 13.62 2.06 : 11.56
- งบลงทุน 606,000.00 620,140.00 1,226,140.00 3.18 1.57 : 1.61
- งบอุดหนุน 154,799.00 328,750.00 483,549.00 1.25 0.40 : 0.85
- งบรายจายอ่ืนๆ 0.00 7,066,325.00 7,066,325.00 18.31 0.00 : 18.31

 ประมาณการรายรับ-รายจาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลจากกองแผนงาน)
ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท)

- งบประมาณแผนดิน 27,791,460.00
- งบประมาณเงินรายได 17,322,027.00

รวมท้ังหมด 45,113,487.00
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ประมาณการรายจาย งบประมาณ (บาท)
แผนดิน เงินรายได รวม

- งบบุคลากร 25,498,160.00 1,722,408.00 27,220,568.00
- งบดําเนินการ 783,300.00 5,765,787.00 6,549,087.00
- งบลงทุน 670,000.00 320,500.00 990,500.00
- งบอุดหนุน 840,000.00 1,076,277.00 1,916,277.00
- งบรายจายอ่ืนๆ 0.00 4,910,402.00 4,910,402.00
- งบสํารองจาย 0.00 575,129.00 575,129.00

รวมท้ังหมด 27,791,460.00 14,370,503.00 42,161,963.00

 อาคารและสถานท่ี
(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของคณะและพ้ืนท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใชอาคาร)

ชื่ออาคาร ปท่ี
เร่ิมใช

พ้ืนท่ีใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะเปนแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน

รูปภาพอาคาร
อาคาร

ท่ี
ชื่ออาคาร

1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร
ประเภทอาคาร : บริหาร/สํานักงาน
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีต 3 ชั้น
การใชประโยชน : สํานักงานและ
การเรียนการสอน

7 มี.ค.34 1,937.80 ไมใช

2 ศาลาพักผอน
ประเภทอาคาร: อื่นๆ
ลักษณะฯ: อาคารคร่ึงไมคร่ึงปูน
การใชประโยชน: ใหนิสิตพักผอน
และทํากจิกรรม

30 พ.ค.43 24.00 ไมใช

3 รานบริการถายเอกสาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใชประโยชน: บริการบุคลากร
และนิสิต

1 ม.ค.43 16.00 ไมใช

4 รานจําหนายอาหาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใชประโยชน: บริการบุคลากร
และนิสิต

1 เม.ย.47 16.00 ไมใช

5 โรงจอดรถยนต
ประเภทอาคาร: โรงรถ
ลักษณะฯ/รูปทรง: อาคารคอนกรีต
ชั้นเดียว เปดโลง 4 ดาน
การใชประโยชน: สวัสดิการ
บุคลากร

19 มี.ค.51 120.00 ไมใช
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ชื่ออาคาร ปท่ี
เร่ิมใช

พ้ืนท่ีใชสอย
(ตร.ม.)

ลักษณะเปนแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน

รูปภาพอาคาร
อาคาร

ท่ี
ชื่ออาคาร

6 รานจําหนายอาหาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใชประโยชน: บริการบุคลากร
และนิสิต

เม.ย.51 16.00 ไมใช

7 อาคารปฏบิัติการ
คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 2 ชั้น
การใชประโยชน: การเรียนการสอน
การวิจยั

6 ต.ค. 52 2,812.86 ไมใช

8 หองนํ้าฟารมศึกษาศาสตร 21 พ.ย.56 36.00 ไมใช

9 ฟารมศึกษาศาสตร
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 1 ชั้น
และพื้นที่แปลงทดลอง
การใชประโยชน: การเรียนการสอน
การวิจยั

- 39,964.00 ไมใช

 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ
 พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร)
1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 44,942.66

2. พ้ืนท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน 2,163.30

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดย
วัสดุประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ

-

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area เชน ................................. -

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 42,779.26

 รถของคณะ จํานวน (คัน)
1. รถยนตทุกประเภท 3
2. รถจักรยานยนต 1
3. รถจักรยาน 1
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1.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเดนที่ภาคภูมิใจ
 จากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบปท่ี 4 ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร  คณะกรรมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ ไดนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะฯ
เก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยประเด็นท่ีนําเสนอ คือ คณะฯ
ไดสรางแบบฟอรมสําหรับเปนระบบติดตามใหอาจารยและบุคลากรนําความรูท่ีไดจากการประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงาน ท่ี
เก่ียวของ ซึ่งเก่ียวของกับเกณฑประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการติดตามฯ เสนอใหมหาวิทยาลัยควรมอบคณะฯ แจง
ขอมูลใหคณะ สถาบัน สํานักอ่ืนๆ สามารถนําไปปรับประยุกต เพ่ือใชประโยชนในการประกันคุณภาพสําหรับหนวยงาน
และมหาวิทยาลัยตอไป ดังรายละเอียดบันทึกขอความท่ี ศธ 0513.10102/18425 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556
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 วันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 2556 บุคลากรหนวยงานตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงสน เขาศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ณ หองสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร โดยมีผูเขารวมโครงการเปนผูบริหารระดับ
กอง ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 30-40 คน

 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดรับประกาศ
เกียรติคุณ รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2556 รางวัลดีมาก ประเภท
ท่ี 4 แนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในหัวขอ การพัฒนาระบบสารสนเทศการแจงซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอรออนไลน
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา

2555 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ

บทสรุปผูบริหาร
1. กระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ควรทําครบกระบวนการ PDCA เชน
มีหลักฐานในการนําเอาการประเมนิความพึง
พอใจไปใชอยางไรในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือการปรับปรุงพัฒนา (Act)
ทุกโครงการ

คณะฯ มีการจดัโครงการประกันคณุภาพการศึกษา
ซึ่งไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ ระหวางวันท่ี
20-23 พฤษภาคม 2557 และประเมินคณุภาพ
ภายในระดับคณะฯ ระหวางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม
2557 เรียบรอยแลว

รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ
การศึกษา

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
- ไมมี -

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
1. ควรมีแนวทางในการกระตุน/สงเสริมให
อาจารยประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย ข้ึนไปใหมากข้ึน

คณะฯ มีการใหทุนสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ โดยในปการศึกษา 2556 คณะฯ
มีอาจารยประจําท่ีไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
เพ่ิมข้ึน จํานวน 1 คน และยังมีอาจารยประจําท่ีขอ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 คน และ
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน อีกท้ังยังมี
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ” เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557
เพ่ือใหความรูในการขอตําแหนงทางวิชาการกับ
คณาจารยอีกดวย

รองคณบดฝีายวิชาการ

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
1. ควรมีการสนับสนุนใหนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต
เองอยางเปนรูปธรรมและชัดเจนมากข้ึน

ปการศึกษา 2556 มีกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นิสิตเอง ในระดับปรญิญาตรี จํานวน 29 โครงการ/
กิจกรรม และระดับบณัฑติศึกษา จํานวน 2
โครงการ/กิจกรรม

รองคณบดฝีายกิจการนิสติ

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
1. คณะฯ ควรมีแหลงเผยแพรผลงานวิจัยท่ี
เปนของคณะวิชา โดยอาจพิจารณาจัดทํา
วารสารวิจัยท่ีไดมาตรฐานและคณุภาพ อาจ
อยูในรูปของวารสารออนไลน และดําเนินการ
พัฒนาวารสารใหเขาสูระบบของ TCI และ
สมศ. เพ่ือความเปนสากลตอไป

คณะฯ มีฐานขอมูลวิจยัและบริการวิชาการ เพ่ือ
เผยแพรผลงานวิจยั บนเว็บไซตของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/db.
php

รองคณบดฝีายวิจัยและบริการ
วิชาการ
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
2. คณะฯ ควรพิจารณาดําเนินการในจัดการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัย
ของคณาจารยและนิสิตระดับปริญญาโท

คณะฯ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดสัมมนา
วิชาการและจดัประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 10
ประจําป พ.ศ. 2556 สาขาศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร รวมกับวิทยาเขตกําแพงแสน  และเปน
เจาภาพรวมกับคณะศึกษาศาสตร บางเขน จัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันท่ี 18-20
พฤศจิกายน 2556  อีกท้ังยังมีอาจารยประจําเขา
รวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
จํานวน 13 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 2
เรื่อง

รองคณบดฝีายวิจัยและบริการ
วิชาการ

3. คณะฯ ควรพิจารณาดําเนินการจัดทําแบบ
รับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหเปน
ระบบ ควบคูกับหนังสือตอบขอบคุณในการใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอก

คณะฯ มีการจดัทําระบบแบบกรอกขอมูลการใช
ประโยชนจากงานวิจยั ในฐานขอมูลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ บนเว็บไซตของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/Esti
mate.php?id=1

รองคณบดฝีายวิจัยและบริการ
วิชาการ

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
- ไมมี -

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ไมมี -

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
- ไมมี -

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
1. แผนกลยุทธทางการเงิน ควรมตีัวช้ีวัด
โครงการและผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ

คณะฯ มีการจดัทําแผนกลยุทธทางการเงิน
ปงบประมาณ 2552 – 2560 โดยมีการทบทวนและ
จัดทําเปนแผนกลยุทธทางการเงิน 2556 – 2560

รองคณบดฝีายบริหาร

2. ควรมีโครงการพิเศษ เพ่ือการหารายไดเขา
คณะ

คณะฯ มีโครงการบริการทางวิชาการ ท้ังสิ้น 17
โครงการ จําแนกเปน  โครงการพัฒนาวิชาการ
เพ่ือจัดหารายไดท่ีดําเนินการโดยศูนยวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ จํานวน 9 โครงการ โครงการ
พัฒนาวิชาการท่ีไดรับเงินอุดหนุนทุนจากหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 3 โครงการ และโครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณแผนดินจากรัฐบาล จํานวน
5 โครงการ  โดยมีการประสานงานและใหบริการ
ในการเบิกจายงบประมาณจากการดําเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการ ท่ีดําเนินการโดยศนูยวิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ คิดเปนเงินคาลงทะเบียน 272,500
บาท

รองคณบดฝีายบริหาร
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ
3. ควรมีการระดมทุนจากเงินบริจาค
เพ่ือใชในการกอสราง หรือซื้ออุปกรณตางๆ

คณะฯ ไดจดัโครงการ เดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครั้งท่ี 8 เมื่อ
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 โดยมีรายรับจากการจํา
หนวยบัตรหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน
เปนเงิน 43,757 บาท

รองคณบดฝีายบริหาร

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. ภาควิชาควรเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ประกันคณุภาพ ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชา

ฝายประกันคณุภาพการศึกษา ไดดําเนินการ
รวบรวมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา
จากทุกภาควิชาเรียบรอยแลว

รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ
การศึกษา
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บทที่ 2
การรายงานผลการดําเนินงาน

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดําเนินงานตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน

การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
 ดานการเรียนการสอน : เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวน 3 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีปการศึกษา 2556 ท้ังสิ้น 218 รายวิชา
แบงเปนภาคตน 109 รายวิชา ภาคปลาย 109 รายวิชา และรายวิชาท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 33 รายวิชา
แบงเปนภาคตน 17 รายวิชา และภาคปลาย 16 รายวิชา

ดานการวิจัย : มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น
24 โครงการ โดยไดรับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายใน จํานวน 344,333.33 บาท และไดรับเงินอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก จํานวน 11,421,725.72 บาท รวมเงินท่ีไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนเงินท้ังสิ้น
11,766,059.05 บาท ซึ่งเม่ือเทียบกับอาจารยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) จํานวน 41.50 คน คิดเปนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยตออาจารยประจํา เทากับ 283,519 บาท : คน และมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 25 เรื่อง
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการเบิกจายเงินรายไดสวนกลาง มก. ท่ีจัดสรรงบประมาณใหกับคณาจารยของคณะฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ
สําหรับการนําเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ จํานวน 7 คน คิดเปนเงินสนบัสนุน 24,360 บาท

 ดานการบริการวิชาการ : อาจารยประจําของคณะฯ มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังนําความรูและประสบการณในการบริการวิชาการมาใชในการเรียน
การสอน และการวิจัย โดยในปการศึกษา 2556 บุคลากรของคณะฯ มีการใหบริการวิชาการท้ังสิ้น 17 โครงการ
จําแนกเปนโครงการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายไดท่ีดําเนินการโดยศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จํานวน
9 โครงการ โครงการพัฒนาวิชาการท่ีไดรับเงินอุดหนุนทุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 โครงการ โครงการ
ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินจากรัฐบาล จํานวน 5 โครงการ โดยมีรายรับจากการดําเนินโครงการใหบริการ
วิชาการแกบุคคลและหนวยงานภายนอกท่ีดําเนินการโดยศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เปนเงิน
272,500 บาท มีรายรับคาอํานวยการ 10 เปอรเซ็นตจากโครงการพัฒนาวิชาการ เปนเงิน 20,477 บาท และ
จากโครงการพัฒนาวิชาการท่ีไดรับเงินอุดหนุนทุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 170,475 บาท รวมเปน
รายรับท้ังสิ้น 463,452 บาท

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในสวนท่ี
คณะฯ จัดเอง  และสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรเขารวมโครงการกับกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน รวมท้ังสิ้น 24
โครงการ
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นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะฯ เพ่ือใหสามารถบริหารงานได
สอดคลองกับจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน

ประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบท่ีใช
สําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑ
ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุ เพียง
บรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น

ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 9 องคประกอบ
จํานวน 36 ตัวบงชี้ (สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ สมศ. 13 ตัวบงชี้ ไมรวมตัวบงชี้ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 และ
3.3) มีคะแนนผลการประเมิน 4.75 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขาจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน
4.21 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ จํานวน 18 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต
หรือผลลัพธ จํานวน 14 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยูในระดับดีมาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตาราง ป.2
ตาราง ป.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน รวม 36 ตัวบงช้ี

(คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมินI P O รวม
องคประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 2 3.94 4.75 4.22 4.32 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 - 5.00 4.75 4.95 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้
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ตารางผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 8 ขอ - - 8  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๖.๑

4 ขอ - - 4  4.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๖.๒

4.00 - - 4.26  4.26 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๗

3 ขอ - - 3  3.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 2.1 5 ขอ - - 6  4.00

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 60 30.50 45.50 (คารอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก=67.03 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ

60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 5.00)

 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 15 5 45.50 (คารอยละของอาจารยประจาํที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=10.99 เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5= รอยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได

เทากับ 1.83

 1.83

ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.5 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.6 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.7 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ - - 4  4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑

รอยละ 80 163 192 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=
163/จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

=192) เทากับรอยละ 84.90 เมื่อเทียบ
รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้น

คะแนนจึงเทากับ 4.24

 4.24

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๒

4.00 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5) = 4.23

 4.23

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๓

รอยละ 25 2.00 10 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือ
เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทเทากบั 2.00/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

 4.00
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ระดับปริญญาโททั้งหมดเทากับ 10) = รอยละ
20.00 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากบั 5

คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากบั 4.00
ตัวบงชี้

สมศ. ที่ ๔
รอยละ 50 1.00 1 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ

หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเทากบั 1/จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เทากับ =1) = รอยละ 100 เมือเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5.00 คะแนน ดังนั้น

คะแนนเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๔

คาดัชนี
คุณภาพ
เปน 5

211.50 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
เทากับ 211.50 จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดเทากับ 45.50) เทากับ 4.65 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากบั
5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเทากับ 3.87

 3.87

ตัวบงชี้ที่ 3.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 3.2 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 3.3 5 ขอ - - 5  5.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 4.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.2 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.3 80,000
บาท/คน

11,766,059.05 41.50 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรือ
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน = 11,766,059.05/จํานวน
อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํ=

41.50)=283,519.50 บาท เมื่อเทียบคา
คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ 5.00)

 5.00

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

รอยละ 10 10.25 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ

10.25/จํานวนอาจารยและนกัวจิัยประจํา
ทั้งหมดเทากับ 45.50) = รอยละ22.50

เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๖

รอยละ 10 12 45.50 (ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน=12/
จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัย

ประจํา=45.50)= รอยละ 26.37 เมื่อ
เทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน

จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๗

รอยละ 15 6.25 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่
ไดรับรองคุณภาพ = 6.25/จํานวน

อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด
= 45.50)= รอยละ 13.74 เมื่อเทียบคา

รอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.1 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๘

รอยละ 30 13 30 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ที่นํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย=
13/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =30)=มีคาเทากับ รอย

ละ 43.33 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ
5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๙

5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 6.1 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๐

4 ขอ - - 4  4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๑

5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๘.๑

4 ขอ - - 4  5.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๘.๒

4 ขอ - - ไมมีการดําเนินงาน  0.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.2 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.3 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.4 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๓

4.00 - - 4.75  4.75

ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 9.1 9 ขอ - - 9  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๕

4.51 - - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.78/

จํานวนป =1ป)=4.78

 4.78 ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมา
ประเมินท้ัง 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2
หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 4 หรือ 5
ขอ

มีการดําเนินการ 6 หรือ
7 ขอ

มีการดําเนินการ
8 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปน
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)

คณะฯ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธทุกรอบ
5 ป เพื่อกาํหนดทิศทางการดําเนินงานของ
คณะฯ ใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยกําหนดใหอาจารยและบุคลากรในคณะฯ
มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เพื่อสะทอนหาปจจยัภาวะที่เปนจุดแข็งและ
จุดออนของคณะฯ และสภาพแวดลอม
ภายนอก เพือ่พิจารณาถึงโอกาสและภาวะ
คุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น (1.1-1-1) โดยเฉพาะ
ในปจจัยแวดลอมภายนอกนี้ ไดประมวลรวม
ขอมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
และยุทธศาสตรชาติในเร่ืองตางๆ รวมทั้ง
ภาพอนาคตที่คณะมุงจะเปน เพื่อนํามา
สังเคราะหเปนรางแผนพัฒนาตามนโยบายการ
พัฒนาคณะในระยะ 10 ป  พ.ศ. 2556- 2565
(1.1-1-2) และนําเสนอเขาสูกระบวนการ
พิจารณาใหขอเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (1.1-1-3)
เพื่อจัดทําเปนแผนกลยุทธฉบับสมบูรณตอไป

1.1-1-1 รายงานผลการทาํ SWOT
Analysis คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
1.1-1-2 แผนยุทธศาสตรระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2556-2565)
1.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 14 สิงหาคม 2556 (วาระที่ 4.8),
วาระพิเศษ เมื่อวันพธุที่ 18 ธันวาคม
2556 (วาระที่ 1.3)

2
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
สถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน

คณะฯ มีแผนกลยุทธที่ผานการพิจารณาและ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะ
เรียบรอยแลว ไดถายทอดไปยังบุคลากร

1.1-2-1 รายงานโครงการสัมมาทิฐิ
ประจําป พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ภายในคณะฯ ผานการประชุมใหญประจําป
ของคณะฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
และโครงการสัมมนาบุคลากร ประจาํป 2557
ระหวางวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557
(1.1-2-1) รวมทั้งขึ้นเว็บไซตคณะที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/ (1.1-2-2)
เพื่อเปนการแจงใหบุคลากรทุกคนภายใน
คณะฯ ไดรับทราบทิศทางการดําเนินงานที่
มุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการ
แปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ

2556 และรางานการสัมมนาบุคลากร
คณะฯ ระหวางวันที่ 27-30 พฤษภาคม
2557
1.1-2-2 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/

3

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจาํปครบ 4 พันธกจิ
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

รองคณบดีฝายตางๆ ไดนําแผนกลยุทธ
ไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ไดแก
แผนปฏิบัติการดานวิชาการ แผนปฏิบัติการ
ดานวิจยั แผนปฏิบัติการดานการบริการ
วิชาการ แผนปฏิบัติการดานบริหารจัดการ
และแผนปฏบิัติการดานทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงในแตละสวนจะแตก
รายละเอียดไวอยางชัดเจนใหเห็นถึงแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป ซ่ึงยืนยันความเปนระบบ
และความสอดคลองเชิงการถายโอนภารกิจ
ลงสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน (1.1-3-1)

1.1-3-1 แผนปฏบิัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4

มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจาํ ป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจาํป

คณะฯ มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแบงเปน 3 ระดับ คือ
1) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับปฏิบัติการ เพื่อ
กํากับตรวจสอบดูความลุลวงในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ
2) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับกลยุทธ เพื่อ
กํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกล
ยุทธ
3) ตัวบงชี้และเปาหมายระดับเปาประสงค
เพื่อกํากบัติดตามความสําเร็จของการบรรลุ
วิสัยทัศนที่มุงไป (1.1-4-1)
โดยมีการนาํตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายใน และภายนอกถายทอดลงไปในแตละ
แผนดวย เพือ่ใหรับประกันคุณภาพได
ผสมผสานไปกับการทํางานปกติ

1.1-4-1 ตัวบงชี้และเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

5

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ

รองคณบดีที่กํากับการดําเนินงานในแตละ
ภารกิจ เปนผูติดตามและใหขอเสนอแนะ
หัวหนาภาควิชาใหสามารถดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมีการ

1.1-5-1 นโยบายการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

กํากับติดตามกันเปนลําดับชั้นอยางเปนระบบ
เพื่อใหแนใจวาทุกภาคสวนไดดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการครบถวนสมบูรณ

6

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมีผูแทนจาก
ทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานกุาร
มีการประชุมรวมกันทุกเดือน เพือ่สรุปผลการ
ดําเนินงานรวมถึงปญหาอปุสรรคและหาแนว
ทางการแกไขรวมกัน (1.1-6-1) และ
เมื่อใกลครบรอบการบริหารงานของคณบดี
คณบดีและรองคณบดีทุกฝายรวมกันประชุม
เพื่อพิจารณาเสนอผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป พรอมทั้ง
พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะฯ และให
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
แลวนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
เพื่อพิจารณา ตามลําดับ  (1.1-6-2)

1.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 6/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 12 มิถุนายน 2556 (วาระที ่3.2)
1.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 5/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 4 ธันวาคม 2556 (วาระที ่3.3),
วาระพิเศษ เมื่อวันพธุที่ 18 ธันวาคม
2556 (วาระที่ 1.3) และ คร้ังที่ 5/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
(วาระที่ 4.11)

7

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ
1 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

ในรอบไตรมาสที่ 4 ของการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมีวาระการพจิารณา
เร่ือง การประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของคณะฯ เพื่อให
ทีมผูบริหารระดับนโยบายไดใหขอคิดเห็น
ตอการดําเนินงานในรอบ 1 ป และเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในปตอไป
(1.1-7-1)

1.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 (วาระ
ที่ 4.11)

8

มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจาํป

คณบดีและรองคณบดีทุกฝาย รวมกันนาํ
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการประจําคณะไป
ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจาํป พรอมทั้งนําเสนอใหที่ประชุม
ใหญประจําปของคณะฯ ทราบ เกีย่วกับการ
ดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา และกาวตอไป
ของคณะฯ (1.1-8-1)

1.1-8-1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ คร้ังที่ 4/2556 วาระที่
3.1 และคร้ังที่ 3/2556 วาระที่ 4.1
และ 4.2
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2556 วาระที่
3.1
- แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๑๖.๑ (สมศ.) ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบนั (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน

คณะฯ มีการกําหนดกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน (16.1-1-1)

16.1-1-1 แผนยุทธศาสตรระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2556-2565) คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

2

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธทีก่ําหนดอยางครบถวนสมบูรณ

คณะฯ  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนด โดยใหบุคลากรและนิสิตรวมประเมิน
การบริหารงานของผูบริหารคณะฯ อยาง
ตอเนื่อง (16.1-2-1) และยังจัดใหมีการ
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินกจิกรรม
ตามวงจรคุณภาพสําหรับนิสิต โดยรองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เพือ่ให
นิสิตสามารถจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกตอง
(16.1-2-2)

16.1-2-1 ระบบประเมินออนไลน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
16.1-2-2 เอกสารและภาพกิจกรรม
ประกอบการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ
สําหรับนิสิต

3

ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากร
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไมตํ่ากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ในปการศึกษา 2556 นิสิตและบุคลากรของ
คณะฯ รวมประเมินความพึงพอใจตอการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตให
มีคุณธรรมนําความรู สอดคลองอัตลักษณ
เฉพาะที่คณะฯ กาํหนดเพิ่มเติม (16.1-3-1)
โดยผลการประเมินจากนิสิต 567 คน และ
บุคลากร 6 คน พบวา บุคลากรและนิสิตมี
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของคณะฯ

16.1-3-1 ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณเฉพาะของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
16.1-3-2 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาตอการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ในระดับดีมีคาเฉล่ีย 4.16 จากคะแนนเต็ม 5
(16.1-3-2)

4

ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่
เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอ
สังคม

คณะฯ มีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานที่กําหนด โดยการดําเนินงานโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสูชุมชน
ซ่ึงสะทอนผลตามกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการวามีผลกระทบที่เกิดประโยชน
ตอชุมชน กลาวคือ ทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลง
และสรางความเขมแข็งตามผลการดําเนินการ
ที่เห็นไดชัด คือ เปนแหลงส่ังสมองคความรู
โดยเฉพาะดานการเกษตรไดทําหนาที่ตามพันธ
กิจอยางสมบูรณในการจัดการเรียนรูใหกับ
สังคม ทั้งนี้ชุมชนเองไดเกิดการเรียนรูที่มาจาก
การดําเนินโครงการฯ เปนการสราง
ความสัมพันธใกลชิดในครอบครัวทําให
สามารถแกปญหาของชุมชนไดทั้งชุมชนและ
คณะฯ จึงยังทําหนาที่ส่ังสม สืบทอด ถายทอด
อุดมการณเพื่อสรางประโยชนและคุณคาตอ
สังคมตอไป (16.1-4-1)

16.1-4-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน

5

ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เกี่ยวกบัอัตลักษณ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๖.๒ (สมศ.) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน คาเฉลี่ย
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 16.62 - -
2 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 14 43 49
3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 63 130 163
4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.16 4.26 4.26

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 4.26 4.26 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4.00 4.26 4.26 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 4.26 4.26 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

16.2-1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับ ตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามอัตลักษณ ประจําป พ.ศ. 2556

ตัวบงชี้ท่ี ๑๗ (สมศ.) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
(ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

หมายเหตุ
เกณฑมาตรฐาน ขอ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดย
ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

คณะฯ มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (17-1-1) เชน การพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู ในสาขาขาดแคลน ไดแก
สาขาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษศึกษา
และวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา
รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  สงเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนํา
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาสังคม  รวมถึง
การพัฒนาและสรางเครือขายแหลงเรียนรูฝก
ประสบการณวิชาชีพทุกสาขา (17-1-2)

17-1-1 แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
17-1-2 เอกสารแสดงเอกลักษณ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

2

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธทีก่ําหนดอยางครบถวนสมบูรณ

คณะฯ มีการสรางการมีสวนรวมของผูเรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ที่กําหนด เชน โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจําป  โครงการผูบริหารพบผูปกครอง
นิสิต และบุคลากร โครงการสัมมาทิฐิ เปนตน
การสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและ
บุคลากร จัดวาเปนจุดเดนของการบริหาร
จัดการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ดังไดคัดสรรไวเปนแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ
(17-2-1) และมีการเผยแพรไปยังหนวยงาน
ภายนอกและหนวยงานยอยภายในคณะฯ
ใหนําไปปฏิบิตใชตามหลักการของ TQM
(Total Quality Management) ที่คณะฯ
ใชในระบบการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

17-2-1 แนวปฏิบัติที่ดี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3

ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ในรอบปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการดําเนิน
โครงการตางๆ ที่แสดงถึงการมีสวนรวมของ
บุคลากรและนิสิต พรอมทั้งดําเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยางเปนรูปธรรม  แตยังมิได
ดําเนินการ  ใหมกีารประเมินผลความพงึพอใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนนและจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคณะฯ ในภาพรวม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

4

ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม คือ การดําเนินโครงการ
บริการวิชาการของคณะฯ ที่มีสวนเขาไปชวย
พัฒนาโรงเรียนและชุมชนอยางตอเนื่อง
เชน โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห็ด
สูชุมชน ประจําป 2556 เปนตน (17-4-1)

17-4-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน ประจําป   2556

5

ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มี
เอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาํหนด และ
ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 3 3.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

3 ขอ 3 3.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

3 ขอ 3 3.00 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต

ตามตัวบงชี้ สกอ. 8 ตัวบงชี้ และ สมศ. 5 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ 2
ขอ ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ 3 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 ขอ ตามเกณฑ

ทั่วไป

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม

หมายเหตุ

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบยีนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการ
ประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับ อนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับ
นักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภา สถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหวันักศึกษาในป การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอ
ปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไป ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนมุัติ ซ่ึงอาจ
เปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กาํหนด

คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกการ
เปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวปฏบิัติ ที่สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยกาํหนด
ขั้นตอนไวอยางชัดเจน (2.1-1-1)   โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
การเปดหลักสูตร
1) หลักสูตรที่จะเปดตองไดรับการบรรจุไว
ในแผนของมหาวิทยาลัย
2) กระบวนการเปดหลักสูตร จะตองเสนอ
หลักคิดและความพรอม โดยสาระสําคัญ
หลักแสดงถึงความพรอมของอาจารยประจํา
หลักสูตรความพรอมดานทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
เปาหมายการผลิตบัณฑิต
และความตองการของสังคม

2.1-1-1  Flow Chart ขั้นตอนการเปด
ปรับปรุง และปดหลักสูตร
2.1-1-2 ตารางหลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร



40 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3) ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิต
บัณฑิต  โดยผานการวิเคราะหในเบื้องตน
จากกองแผนงานและกองบริการการศึกษา
กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเปน
ผูพิจารณาอนุมัติการเปดหลักสูตร
กอนจัดทําเลมหลักสูตรเสนอ สกอ.
รับทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
การปรับปรุงหลักสูตร
ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ยังไมมีการ
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากยังไมมี
หลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุง ทั้งนี้มีรอบการปรับปรุงหลักสูตร
ตามอายขุองหลักสูตร ดังนี้ (2.1-1-2)

หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษา) ปการศึกษา 2558

หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู)
ปการศึกษา 2559

หลักสูตร ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
ปการศึกษา 2558

หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน) ปการศึกษา 2560

หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน) ปการศึกษา 2559

2

มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏบิัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ไมมีการเสนอ
ขออนุมัติปดหลักสูตร ทั้งนี้ ที่ผานมาในการ
ปดหลักสูตร คณะฯ มีการดําเนินตามระบบ
และกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กาํหนดโดย คณะฯ จะดําเนินการ
เสนอขออนุมัติปดหลักสูตรไปยัง
มหาวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ กอนเสนอสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ ซ่ึงในปการศึกษา 2556 คณะฯ ไมมี
การขออนุมัติปดหลักสูตร

2.1-2-1 Flow Chart ขั้นตอนการเปด
ปรับปรุง และปดหลักสูตร

3

ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา เนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี

คณะฯ มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกหลักสูตร (2.1-3-1) โดยแตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาของคณะ ทําหนาที่
ในการกํากับดูแลและบริหารหลักสูตรให

2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร
2.1-3-2
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่ 233/2556 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ลงวันที่ 5
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒิุ
สาขาหรือสาขาวิชา เพือ่การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กาํหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกีย่วของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 )

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.1-3-2)

กันยายน 2556
- คํารับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา เพื่อประกอบวิชาชีพ

4

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากบัให
มีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อยางนอยตามกรอบเวลาที่กาํหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแต
ละป ทุกหลักสูตร

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1-4-1)
และทุกหลักสูตร มกีารดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผานเกณฑ
การประเมิน 5 ขอแรก ทุกหลักสูตร
(2.1-3-1)

2.1-4-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร

5

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากบัให
มีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และ
ทุกหลักสูตร

คณะฯ มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบ
ทุกหลักสูตร และทกุหลักสูตรมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบ
ทุกตัวบงชี้ (2.1-3-1)

2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

7

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวจิัย
ที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มจีํานวนมากกวารอยละ 50
ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา

คณะฯ มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา
2556 จํานวน 5 หลักสูตร จาํแนกเปน
ระดับปริญญาโท แผน ก และ แผน ข
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร ศศ.ม.
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน)
และ หลักสูตร ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 1
หลักสูตร ไดแก หลักสูตร ปร.ด. (การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน) ซ่ึงจํานวน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละ
60 ของหลักสูตรทั้งหมดที่คณะฯ เปดสอน
(2.1-7-1)

2.1-7-1 ตารางแสดงหลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

8

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวจิัย
ที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มจีํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู
ในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ปการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิตทั้งหมด
จํานวน 1,220 คน จําแนกเปน ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 1,102 คน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 118 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ
10.70 ของนิสิตทั้งหมด

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 41.50 คน ลาศึกษาตอ
4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 15 คน และปริญญาเอก 30.50 คน โดยอาจารยท่ีปฎิบัติงานจริงคุณวุฒิปริญาเอก 1 คน เปนผูท่ีมีอายุ
ราชการเกิน 6 เดือนแตไมถึง 9 เดือน

สําหรับในปการศกึษา 2555 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 36 คน ลาศึกษา
ตอ 8 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 18 คน และปริญญาเอก 26 คน

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก = 30.50 100
41.50 4




=  67.03

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก

x 5
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได = 67.03 5
60

 = 5.58 = 5.00 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 59.09 4.92 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 67.03 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 67.03 5.00 บรรลเุปาหมาย



44 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2-1 ฐานขอมูลบุคลากรของกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 41.50 คน ลาศึกษาตอ
4 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 14 คน รองศาสตราจารย 5 คน และไมมีผูดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารย

สําหรับในปการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 36 คน ลาศึกษา
ตอ 8 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 14 คน รองศาสตราจารย 5 คน และไมมีผูดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารย

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไป
x 100

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
5 100

41.50 4



= 10.99

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไป

x 5
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไปท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได = 10.99 5
30

 = 1.83 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 11.36 1.89 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 15 10.99 1.83 ไมบรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 15 10.99 1.83 ไมบรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.3-1 ฐานขอมูลบุคลากรของกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
ทั้งดานวิชาการเทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ

คณะฯ มีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดง
รายละเอียดในเอกสารแผนการอัตรากาํลัง
4 ป พ.ศ. 2557 - 2560 (2.4-1-1)
และแผนพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Plan)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (2.4-1-2)
โดยใชขอมูลสรุปผลการสํารวจขอมูล
สมรรถนะและความตองการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน (2.4-1-3) และขอมูล
โครงการวิจัย เร่ือง การศึกษาความตองการ
เพื่อจัดหลักสูตรอบรมสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน (2.4-1-4)

2.4-1-1 แผนการอัตรากําลัง 4 ป
พ.ศ. 2557-2560
2.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Plan)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.4-1-3 สรุปผลการสํารวจขอมูล
สมรรถนะและความตองการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
2.4-1-4 โครงการวิจัย เร่ือง การศึกษา
ความตองการเพื่อจัดหลักสูตรอบรม
สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน

2

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด

คณะฯ มีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่เปนการพัฒนา
และสงเสริมสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดเชนการสรรหา/
คัดเลือกบุคลากร (2.4-2-1) การกําหนด
เสนทางเดินของตําแหนงชํานาญการ
โดยบุคลากรมีการเตรียมความพรอมดวย

2.4-2-1 เอกสารการสรรหา/คัดเลือก
บุคลากร
2.4-2-2 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนวจิยั
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปงบประมาณ  2556
2.4-2-3 แบบเก็บขอมูลการพัฒนา
บุคลากร
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

การทํางานวจิัยเพือ่เตรียมขอตําแหนง
ชํานาญการ และมกีารจัดวางคนลงตําแหนง
งานที่เหมาะสม (2.4-2-2)  การสนับสนนุ
เขารวมประชุมฝกอบรม (2.4-2-3)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับ
หนวยงาน (2.4-2-4)

2.4-2-4 แบบฟอรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

3

มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสราง
ขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธภิาพ

คณะฯ มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพทีดี่
และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ
โดยการสนับสนุนทุนลาศึกษาตอสําหรับ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
(2.4-3-1) และกําหนดใหบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนไดรับเงินเดือน
คาจางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (2.4-3-2)  อีกทั้ง
มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี
โดยมีหอง fitness ไวใหบริการ และสราง
บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรสามารถทาํงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยาง
มีความสุข โดยการจัดสรรคอมพิวเตอร 1
เคร่ืองตอผูปฏิบัติงาน 1 คน และจัดส่ิง
อํานวยความสะดวก เชน ตูเย็น กาแฟ/
เคร่ืองด่ืมไวบริการ  เปนตน (2.4-3-3)
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอชื่อบุคลากรเขารับ
รางวัลประเภทตางๆ เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่ปฏบิัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี (2.4-3-4)

2.4-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร คร้ังที่ 1/2557
2.4-3-2
- เอกสารงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
2557
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ัง 1/2556 วาระที่ 1.10
- เอกสารการสมัครเขาเปนสมาชกิ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.4-3-3
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรม ณ หอง
กิจกรรมพลศึกษา และหองสรางเสริม
สมรรถภาพ
ทางกาย  อาคารปฏบิัติการคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในป
การศึกษา 2556
- ภาพถายส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน สํานกังานเลขานุการ
2.4-3-4
- สรุปผูไดรับการเสนอชื่อบุคลากรดีเดน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- รูปภาพผูไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4

มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนาํความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ

คณะฯ มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน นําความรูและทกัษะ
ที่ไดจากการพัฒนา มาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนสิิต
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
(2.4-4-1) โดยจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมทักษะวิชาชพีตามโปรแกรมการ
อบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน อกีทั้งยังมีการพัฒนาระบบ

2.4-4-1 แบบติดตามการนําความรูที่ได
จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน ไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นิสิต และ/หรือ นาํไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
2.4-4-2
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังที่ 3/2556 วาระที่ 1.16
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ติดตามการพัฒนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร เพือ่ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อส้ิน
ปงบประมาณ (2.4-4-2)

- ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร
http://www.edu.kps.ku.ac.th/traini
ng/

5

มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ

ผูบริหารของคณะฯ มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนและดูแลควบคุมใหถือปฏิบัติ
ทั้งทางตรงและทางออมทั้งเผยแพร
จรรยาบรรณฯ สูบุคลากรผานทางเว็บไซต
คณะฯ (2.4-5-1) และมอบหมาย
คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย ของคณะฯ ติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ ของบุคลากรใหเกิดความ
เรียบรอยในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
(2.4-5-2)

2.4-5-1 เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/cond
uct.html
2.4-5-2 รายงานการดําเนินงาน ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยฯ
ปการศึกษา 2556

6

มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากร โดยการติดตามผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาบุคลากรในแตละปการศึกษา (2.4-6-
1) แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ อยางตอเนื่อง (2.4-1-3)

2.4-6-1 ผลการประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว  คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน

คณะฯ มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ปงบประมาณ 2556 ไปปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากร ปงบประมาณ 2557 โดยมีแนว
ทางการปรับปรุงตามนโยบายของคณะฯ
(2.4-1-2)

2.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Plan) คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 (สกอ.) หองสมุดอุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา8
FTES ตอเคร่ือง

คณะฯ มีการจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร
ใหนิสิตไดใชประโยชนในการเรียน
โดยจัดบริการไวในหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร
ของคณะฯ และสวนตางๆรวมทั้งส้ิน 141
เคร่ือง จําแนกเปนหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร
60 เคร่ือง  หองปฏิบัติการทางภาษา 61
เคร่ือง และศูนยการเรียนรู 20 เคร่ือง
โดยในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีคา FTES
ของนิสิตทุกระดับชั้น เทากบั 1,029.94
คิดเปน 7.30 (1,029.94/141 = 7.30) FTES
ตอเคร่ือง (2.5-1-1) และหากคิดจํานวน
FTES ของนิสิตแตละระดับการศึกษารวมเขา
ดวยกัน โดยไมตองเทียบเปน FTES ของระดับ
ปริญญาตรี จะมกีารจัดบริการคอมพิวเตอร
นับรวม notebook และ mobile device
ตาง ๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช wifi
กับมหาวิทยาลัย (ขอมูลจากการสํารวจของ
กองแผนงาน ในปการศึกษา 2556) คิดเปน
0.37 FTES ตอเคร่ือง (2.5-1-2)

2.5.1-1 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES – Full Time Equivalent
Student) และขอมูลจาํนวน
คอมพิวเตอรคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่จัดใหบริการสําหรับนิสิต
2.5-1-2 ขอมูลประกอบตัวบงชี้ สกอ.
ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษาและ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
โดยกองแผนงาน มก. ที่

http://www.planning.ku.ac.th/plan
ning/downloads/cm_data_55/Ftes
_per_MacAddress_2555.pdf

2

มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆผาน
ระบบเครือขายคอมพวิเตอรและมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา
(ขอมูลจากกองแผนงาน)

คณะฯ มีการสงเสริมใหนิสิตของคณะเขาใช
บริการกับสวนกลางวิทยาเขตกาํแพงแสน
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มีการใหบริการหองสมุดและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมกีารฝกอบรมการใชงานแก
นิสิตทุกปการศึกษา (2.5-2-1)

2.5-2-1 การบริการหองสมุดและแหลง
เรียนรูอื่นๆผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (ขอมูลจากสํานักหอสมุดที่
http://www.lib.ku.ac.th/)
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
อยางนอยในดานหองเรียนหองปฏิบัติการ
อุปกรณการศึกษาและจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต

คณะฯ มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
ทั้งในดานหองเรียนหองปฏิบัติการภาษา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองเรียนปฏิบัติ
แบบจุลภาคอุปกรณการศึกษา และอื่นๆ
เปนตน (2.5-3-1)

2.5-3-1 ภาพถายอาคารสถานที่และส่ิง
อํานวยความสะดวกทีจ่ัดใหบริการดาน
กายภาพของคณะฯ

4

มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ
อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรการบริการ
อนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา

วิทยาเขตมส่ิีงอํานวยความสะดวกที่จําเปน เชน
ดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬาวิทยาเขต
คณะฯ มีการจัดใหบริการเพิ่มเติมเพื่ออาํนวย
ความสะดวกแกนิสิต และผูใชบริการทัว่ไป
โดยใหบุคคลภายนอกเชาที่ราชพัสดุบริเวณ
ดานขางคณะฯ เพื่อใหบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และใหบริการถายเอกสาร (2.5-3-1)

2.5-3-1 ภาพถายอาคารสถานที่และส่ิง
อํานวยความสะดวกทีจ่ัดใหบริการ
ดานกายภาพของคณะฯ

5

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอยางนอยในเร่ืองประปาไฟฟา
ระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้ง
มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภยัใน
บริเวณอาคารตางๆโดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ

คณะฯ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตาง ๆโดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ (2.5-5-1) นอกจาก
ยังมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
คณะฯ โดยการจางพนกังานรักษาความ
ปลอดภัยคอยดูแลความเรียบรอยนอกเวลา
ราชการปกติ ทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ
และมีการประกาศมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่มกีารมอบหมายผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน (2.5-5-2) ผานการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหนวยงานแลว
และมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดย
ทั่วกัน

2.5-5-1 ภาพถายแสดงระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยั
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.5-5-2 เอกสารแสดงมาตรการรักษา
ความปลอดภยั คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

6

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ
2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5

คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน
ขอ 2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5 โดยในปการศึกษา 2556 นิสิตประเมินผล
การดําเนินการจัดบริการดานกายภาพทีส่นอง
ความตองการของผูรับบริการในระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของคณะฯ
มีผลการประเมิน เทากับ 3.97 (2.5-6-1)

2.5.6-1 ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการหองสมุด อปุกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรู ประจําป
การศึกษา 2556
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7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนองความตองการของ
ผูรับบริการ

คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ
6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่ สนองความตองการของ
ผูรับบริการ ดังนี้
1) ปรับปรุงหองเรียน หองที่ 209 อาคาร
ปฏิบัติการ ไดนําเคร่ืองโปรเจคเตอร ขนาด
3,600 มาติดต้ังเพิ่มเติม (2.5-7-1)
2) กอสรางหองน้ําในฟารมศึกษาศาสตร
(2.5-7-2)

2.5-7-1
- รายงานการประชุมสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ คร้ังที่ 1/2557 วาระที่
3.2
- แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือ/จัด
จาง ปงบประมาณ 2557 คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.5-7-2 ภาพหองน้ําในฟารม
ศึกษาศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร

คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุก
หลักสูตร (2.6-1-1) เพื่อใหนิสิตมีทักษะใน
การแสวงหาความรู การคิดวิเคราะห
และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เชน การจัด
สัมมนา อภปิรายกลุมโครงงาน

2.6-1-1 เลมหลักสูตรและ แผน CD
บันทึกขอมูล มคอ.3 ประจําปการศึกษา
2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

2

ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาตามทีก่ําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ในทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชา
ปรากฏในประมวลการสอน ซ่ึงมีการจัดทํา
กอนเปดการสอนในแตละภาคการศึกษา
และแจกใหกับนิสิตทุกคน เพือ่ทําความเขาใจ
เนื้อหาของรายวิชา ในคาบแรกของการเรียน
(2.6-2-1)

2.6-2-1 แผน CD บันทึกขอมูล มคอ.3
และ มคอ.5 ประจาํปการศึกษา 2556

3

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทาํวิจยั

ทุกหลักสูตรมีการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและส่ิงแวดลอม
ศึกษา) มีการฝกงานทั้งในฟารมศึกษาศาสตร
และฝกงานภายนอก (2.6-3-1)
2) หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู)
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยใน
รายวิชาสัมมนา 02198497 ไดมีการสงเสริม
ใหนิสิตอานบทความวิชาการ งานวิจยั ทั้งใน
และตางประเทศ จากนั้นสรุปองคความรูเขียน
บทความวิชาการ 1 เร่ือง พรอมนําเสนอและ
จัดสัมมนาโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายนอก
เขาฟง และสงเสริมการมีสวนรวมจากบคุคล
ภายนอกโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให
ความรู และใหบุคคลภายนอกรวมประเมินผล
บทความวิชาการของนิสิตดวย (2.6-3-2)
และเมื่อนิสิตตองออกไปฝกประสบการณ
วิชาชีพ นิสิตตองทําวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางปฏบิัติการเรียน
การสอน ดังรายละเอียดตัวอยางงานวิจยัในชั้น
เรียนของนิสิต (2.6-3-3) และมีการจัดสัมมนา
เพื่อแสดงผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
3) หลักสูตร ศศ.ม. (การสงเสริมสุขภาพ)
สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยใน
รายวิชา 02195541 นิสิตตองทําการคนควา
วิจัย และทาํรายงานในเร่ืองที่ศึกษา (2.6-3-4)
4) หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)   ในรายวิชา 02190597
มีการอภปิราย และปฏิบัติการคนควานอก
หองเรียน (2.6-3-5)
5) หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน) ในรายวิชา 02190695
มีการฝกปฏิบัติการวิจยัเชิงปฏิบัติการในชุมชน
(2.6-3-6)

2.6-3-1 มคอ.3 รายวิชา 02181361
2.6-3-2 มคอ.3 รายวิชา 02198497
สัมมนา
2.6-3-3 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาควิชาครุ
ศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
2.6-3-4 มคอ.3 รายวิชา 02195541
2.6-3-5 มคอ.3 รายวิชา 02190597
2.6-3-6 มคอ.3 รายวิชา 02190695
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4

มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร

คณะฯ มีการเสริมประสบการณใหกับผูเรียน
ดวยการสงนิสิตไปฝกงานภายนอก (2.6-4-1)
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-4-2) และเชิญ
ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขามาบรรยายพิเศษ
(2.6-4-3) และการจัดการเรียนการสอนยังมี
การใหชุมชนเขามามีสวนรวม โดยใหนิสิต
ลงมือจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีผูเรียนจริงใน
โรงเรียนวัดทุงกระพังโหมเปนผูประเมินผล
ทั้งนี้เวลานิสิตฝกปฏิบัติงานสอน จะมีอาจารย
ในโรงเรียนและอาจารยผูสอนรายวิชาสังเกต
การสอนและใหคําแนะนําแกนิสิต โดยนสิิต
จะรายงานผลการดําเนินงานเปนรายงานการ
วิจัยในชั้นเรียน (2.6-4-4) นอกจากนีย้ังมีการ
เชิญผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมผูตัดสินกีฬา
ฟุตบอล วอลเลยบอล และบาสเกตบอล
ใหกับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(2.6-4-5)

2.6-4-1 หนังสือขอความอนุเคราะห
ฝกงานภายนอกระดับปริญญาตรี
2.6-4-2 เอกสารโครงการศึกษาดูงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
ในมิติสังคมวิทยา ระดับปริญญาโทและ
เอก
2.6.4-3 จดหมายเชิญวิทยากรภายนอก
มาบรรยาย
2.6-4-4
- ผลงานการวิจันในชั้นเรียนของนิสิตชั้น
ปที่ 4 ที่สอนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
- สรุปผลการถอดบทเรียนผลการ
ดําเนินงานบูรณาการงานดานการเรียน
การสอนการวิจยัและบริการวิชาการ
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารยทานที่ 1
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารยทานที่ 2
2.6-4-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเปนเจาหนาที่และผูตัดสินกีฬา
ฟุตบอล วอลเลยบอล และบาสเกตบอล

5

มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจยั
หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

คณะฯ มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการ
วิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
มีจัดการเรียนรูรายวิชา 02198496 เร่ือง
เฉพาะทางการจัดการเรียนรู  ซ่ึงไดนํา
ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย เร่ือง “การ
พัฒนาโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรู
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาโดยใชสวนเปน
ฐาน” มาตอยอดจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนวัดทุงกระพังโหม โดยการเรียนรวม
ชั้น (2.6-5-1) คณาจารยภาควิชาครุศึกษา
มกีารจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจยั โดน
คณาจารยภาควิชาครุศึกษาบูรณาการงานดาน
การเรียนการสอน การวิจยัและบริการวชิาการ
ซ่ึงมีนิสิตชั้นปที่ 4 ของภาควิชาทาํวจิัยควบคู
ดวยกัน (2.6-5-2)
มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจยัโดย
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนิสิตชั้นปที่ 5
โดยมีการทาํวิจยั เร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการวัดประเมินผลการศึกษา

2.6-5-1
- โครงการวจิัย เร่ือง “การพัฒนา
โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูเกษตร
และส่ิงแวดลอมศึกษาโดยใชสวนเปน
ฐาน
- มคอ.3 รายวิชา 02198496 เร่ือง
เฉพาะทางการจัดการเรียนรู
2.6-5-2
- ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตชั้น
ปที่ 4 ที่สอนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
- สรุปผลการถอดบทเรียนผลการ
ดําเนินงานบูรณาการงานดานการเรียน
การสอนการวิจยัและบริการวิชาการ
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารยทานที่ 1
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารยทานที่ 2
(ภาควิชาครุศึกษา)
2.6-5-3 รายงานการวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาความสามารถในการวัด
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการเรียนการสอนการบริการ
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ของนิสิตดวยการบูรณาการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย จากนั้น
ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให
ความรูและฝกปฏิบัติการดานทักษะทางการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตลอดปการศึกษา
2556 และหลังเสร็จส้ินการดําเนินโครงการมี
การประเมินผลโครงการ พบวา ในภาพรวม
นิสิตมีความรู ทักษะ และเจตคติทางการวัด
และประเมินผลสูงขึ้น (2.6-5-3 ) และภาควิชา
พลศึกษาและกีฬามีการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู และนาํความรูที่ไดจากงานวิจยัมา
พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
(2.6-5-4)

วิชาการและการวิจยั
2.6-5-4 กิจกรรมการจัดการเรียนรูใน
เว็บไซตของภาควิชาเพิ่มเติม ที่
www.pe.edu.kps.ku.ac.th/
และ มคอ.3 รายวิชา 01172491
ระเบียบวธิีวิจยัพื้นฐานทางพลศึกษา

6

มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษาโดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

คณะฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดใหมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียน โดยทุกรายวิชามีผลการ
ประเมินไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(2.6-6-1)

2.6.6-1 แบบสรุปผลการประเมินการ
สอน ประจาํปการศึกษา 2556

7

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาตามผล
การประเมินรายวิชา

คณะฯ มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชาในภาคการศึกษา
ตอไป (2.6-2-1)

2.6-2-1 แผน CD บันทึกขอมูล มคอ.5
ประจําปการศึกษา 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไปและครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทกุหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี (2.7-1-1)
โดยมีการดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ตามรอบระยะเวลา โดยในรอบปที่
ผานมาไดดําเนินการผานการวิจยัสถาบนั ดังนี้
1. รายงานการวิจยั เร่ือง การศึกษาเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ภาควิชาครุศึกษาตามความตองการของผูใช
บัณฑิต
2. รายงายวิจัยสถาบัน เร่ือง ศักยภาพและ
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา (ภาควิชาการพัฒนาฯ)
3. รายงานวิจยัสถาบัน เร่ือง คุณภาพบณัฑิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2556 (2.7-1-2)

2.7-1-1
- ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2566 คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่ 233/2556 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ลงวันที่ 5
กันยายน 2556
2.7-1-2
- รายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษาเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตภาควิชาครุศึกษาตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
- รายงายวจิัยสถาบัน เร่ือง ศักยภาพ
และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
เกษตรศึกษา (ภาควิชาการพัฒนาฯ)
- รายงานวิจยัสถาบัน เร่ือง คุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํป
พ.ศ. 2556

2

มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต

คณะกรรมการการศึกษาคณะฯ และภาควิชา
ตางๆ มีการนําขอมูลจากขอ 1 มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงคตามความตองการของผูใชบณัฑิต
ดังนี้ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรียนรู มีการนาํผลจากการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณิตมารวมวิพากษและ

2.7-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนรู
2.7-2-2 รายงานการประชุมภาควิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คร้ังที่
1/2557
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วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรการจัดการเรียนรู (2.7-2-1)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
และส่ิงแวดลอมศึกษา  มกีารนําผลการวิจัย
จากรายงานวจิัยสถาบัน เร่ือง ศักยภาพและ
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา มาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ในหลักสูตร เชน การปรับจํานวนหนวยกิต
ปรับรายวิชา เปนตน (2.7-2-2)

3

มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต

คณะฯ มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีกองทุนพฒันา
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
การจัดทําเวบ็ไซตของคณะฯ และศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพ (2.7-3-1)
นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนสิิต
และเพื่อใหบริการแกนิสิต เชน หองปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา
หองปฏิบัติการเรียนแบบจุลภาคและศูนย
สงเสริมสมรรถภาพทางกาย (2.7-3-2)

2.7-3-1 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/
2.7-3-2 ภาพถายหองปฏบิัติการ
อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

4

มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาํเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ

คณะฯ มีระบบและกลไกสงเสริมใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงานทาง
วิชาการ โดยการกําหนดเง่ือนไขใหนิสิตเขา
รวมประชุมวิชาการในระดับชาติ ไดแก
งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556
(2.7-4-1) การประชุมวิชาการแหงชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
แหงประเทศไทย (2.7-4-2) เขารวมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st

International conference on Lifelong
Learning : LLL 2013 เมื่อวันที่ 18-19
กรกฎาคม 2556 ณ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
(2.7-4-3)

2.7-4-1
- สูจิบัตร งานเกษตรกําแพงแสน
ประจําป 2556
- มคอ.3 รายวิชา 02181491 แบะราย
วิขา 02190697
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตและศิษยเกา
สาขาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาครุ
ศึกษา งานเกษตรกาํแพงแสน ประจาํป
2556
2.7-4-2 โครงการเขารวมการประชุม
วิชาการแหงชาติ สมาคมสุขศึกษา พล
ศึกษา และสันทนาการแหงประเทศไทย
2.7-4-3 ประมวลภาพการเขารวมการ
ประชุมวิชาการ

5

มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ

คณะฯ มีการจัดต้ังศูนยคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
และจัดทําแผนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและดําเนิน
โครงการกาวแรกสู HCRD โครงการสืบสาน

2.7-5-1
- สรุปผลการดําเนินงานศูนยคุณธรรม
จริยธรรม การใหคําปรึกษาและพัฒนา
ครู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ประเพณีสงกรานต โครงการนิสิตพลศึกษา
ตนแบบ(2.7-5-1) สวนในระดับบัณฑิตศึกษา
ไดดําเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตและรณรงค
ใหนิสิตเขารวมประเพณีสงกรานต
และกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะฯ ดําเนินการ

- โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
- โครงการกาวแรกสู HCRD ระดับ
ปริญญาตรี

6

มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใช
ผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการ
ประเมิน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน

7

มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมง)

หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน) มีการฝกทักษะนิสิตในการจดัทํา
บทความจากวิทยานพินธเพื่อนาํไปตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
โดยกําหนดเปนรายวิชาสัมมนาเชิงปฏบิติัการ
เผยแพรและใชประโยชนงานวจิัยและเพือ่
การพัฒนา (2.7-7-1)

2.7-7-1
- มคอ.3 รายวิชา 02190694
- หนังสือเชิญ ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ
และ รศ.ดร.ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล
- ผลงานของนิสิตระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอกัษร

คณะฯ มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไวเปน
ลายลักษณอกัษรอยางชัดเจน โดยมปีระกาศ
ขอกําหนด พฤติกรรมการดานคุณธรรม
จริยธรรม ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (2.8-1-1)
และแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการใหคําปรึกษาของคณะฯ
ขึ้นมากํากับดูแล (2.8-1-2)
ทั้งในสวนของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชนไดมีการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ใหกับนิสิต โดยจัดโครงการกาวแรก
สู HCRD และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
มโีครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ และมกีาร
ประกาศขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
ไวเปนลายลักษณอกัษร (2.8-1-3)

2.8-1-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร เร่ือง กําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2.8-1-2
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
ที่ 211/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2556
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
ที่ 261/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน
2556
2.8-1-3
- มคอ.3 และโครงการกาวแรกสู HCRD
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
- ประกาศภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
เร่ือง ขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มก. กพส.

2

มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหารคณาจารย
นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
คณะ

คณะฯ มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย
นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
โดยรายงานใน มคอ.3 และถายทอดผานการ
ดําเนินโครงการกาวแรกสู HCRD Facebook
ของหนวยงาน และโครงการนิสิตพลศึกษา
ตนแบบ (2.8-2-1) ทั้งนี้ คณะฯ ไดมีการ
เผยแพรประกาศ เร่ือง กําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ไวบนเว็บไซตของคณะ ฯ
(2.8-2-2)

2.8-2-1
- บอรดประชาสัมพันธของภาควิชา
เกี่ยวกบัพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต
- มคอ.3 และโครงการกาวแรกสู HCRD
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
2.8-2-2 เว็บไซตคณะฯ
http://www.ethics.edu.kps.ku.ac.th
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กาํหนด
ในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวดั
ความสําเร็จ

คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
ที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (2.8-1-2)

2.8-1-2
- มคอ.3 และโครงการกาวแรกสู HCRD
คร้ังที่ 3
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
- แผนปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรม
จริยธรรม การใหคําปรึกษาและพัฒนา
ครู ประจําปการศึกษา 2556

4

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัว
บงชี้และเปาหมายที่กาํหนดในขอ 3 โดยมี
ผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 90 ของตัวบงชี้

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตาม
ตัวบงชี้และเปาหมาย ที่กําหนดในขอ 3
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายไมตํ่ากวา
รอยละ90 ของตัวบงชี้ (2.8-1-3 และ
2.8-4-1)

2.8-1-3
- มคอ.3 และโครงการกาวแรกสู HCRD
คร้ังที่ 3
- โครงการนิสิตพลศึกษาตนแบบ
2.8-4-1 สรุปผลการดําเนินงาน ของศูนย
คุณธรรมจริยธรรม การใหคําปรึกษาและ
พัฒนาครู ประจําปการศึกษา 2556

5

มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกบันิสิตไดรับ
การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ยังไมมีนิสิตที่มี
ผลงานดีเดนและไดรับการยกยองชมเชยดาน
คุณธรรมจริยธรรมโดยองคกรระดับชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 112 154 217
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 130 154 217
3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 104 127 163
4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 15 7 11
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 9
6 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร ลาอุปสมบท 0 0 0
7 จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา 8 13 29
8 จํานวนบัณฑิตที่ไมประสงคทํางาน N/A N/A 5

8
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปนั้นที่ตอบแบบสํารวจ
(ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ และลา
อุปสมบท)

97 147 217

9 รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 92.86 86.39 84.90

10 คะแนนที่ได
92.86 5
100

 = 4.64 86.39 5
100

 = 4.32 84.90 5
100

 = 4.24

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 86.39 4.32 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 84.90 4.24 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 84.90 4.24 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2556 (รุนปการศึกษา 2555)
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ตัวบงชี้ท่ี ๒ (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีทั้งหมด (คน) 130 154 154
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
14 103 124

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5)

4.16 4.21 4.21

4 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

14 43 45

5 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

10.77 41.75 36.29

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโททั้งหมด (คน) - 6 6
7 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
- - 3

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5)

- - 4.32

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

- - 2

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

- - 33.33

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาเอกทั้งหมด (คน) - 3 3
12 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)
- - 3

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5)

- - 4.50

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

- - 2

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

- - 66.67

16 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

- 4.21 4.23

17 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด - 43 49

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 4.21 4.21 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4.00 4.23 4.23 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4.00 4.23 4.23 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2-1 เอกสารสรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2556

ตัวบงชี้ท่ี ๓ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2554 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 ผลงานที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.25 - - 0 0 0 0

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)

0.50 - - 1 0.50 1 0.50

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ

0.75 - - 1 0.75 2 1.50

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ

1.00 - - 0 0 0 0

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

0.125 - - 0 0 0 0

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 - - 0 0 0 0

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ

0.50 - - 0 0 0 0

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0.75 - - 0 0 0 0

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1.00 - - 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร - - 2 1.25 3 2.00
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2554 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด N/A 6 10
12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
N/A 20.83 20.00

13 คะแนนที่ได N/A 20.83 5
25

 = 4.17 20.00 5
25

 = 4.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

25 20.83 4.17 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

25 20.00 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

25 20.00 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3-1 ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย ที่
http://www.grad.ku.ac.th/grad_data/files/57/end_april_04.pdf

3-2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวบงชี้ท่ี ๔ (สมศ.) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI

0.25 - - 0 0 0 0



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 63

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

0.50 - - 0 0 0 0

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศ สมศ.

0.75 - - 3 2.25 0 0

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

1.00 - - 0 0 1 1.00

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

0.125 - - 0 0 0 0

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 - - 0 0 0 0
7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ
0.50 - - 0 0 0 0

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0.75 - - 0 0 0 0

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1.00 - - 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร - 3 2.25 1 1.00
11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด N/A 3 1
12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร
N/A 75.00 100.00

13 คะแนนที่ได N/A
5

75
50

 = 7.50 5
100
50

 = 10.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

50 75 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

50 100 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

50 100 5.00 บรรลเุปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4-1 ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ http://www.grad.ku.ac.th/grad_data/files/57/end_april_04.pdf

4-2 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวบงชี้ท่ี ๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2556 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

1 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ

0 0 0 0 0 0 0

2 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหนง ผศ.

1 0 0 0 0 0 0

3 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหนง รศ.

3 0 0 0 0 0 0

4 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหนง ศ.

6 0 0 0 0 0 0

5 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาโท และ
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ

2 13 26 12 24 10 20

6 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหนง ผศ.

3 6 18 4 12 4 12

7 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหนง รศ.

5 2 10 2 10 1 5

8 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหนง ศ.

8 0 0 0 0 0 0

9 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาเอก
และไมมีตําแหนงทางวิชาการ

5 15 80 13 65 16.5 82.5

10 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนง ผศ.

6 6 30 10 60 10 60

11 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนง รศ.

8 2.5 20 3 24 4 32

12 จํานวนอาจารยประจาํคุณวุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนง ศ.

10 0 0 0 0 0 0

13 ผลรวม 44.5 184 44 195 45.5 211.5
14 การพัฒนาคณาจารย (เต็ม 10) 4.13 4.43 4.65
15 คะแนนที่ได

5
4.13
6

 = 3.45 5
4.43
6

 = 3.69 5
4.65
6

= 3.87
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5.00 4.43 3.69 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5.00 4.65 3.87 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5.00 4.65 3.87 ไมบรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

14-1 ตารางแสดงขอมูลรายชื่ออาจารยจาํแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา

นิสิต ตามตัวบงชี้ สกอ. 2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ มก. 1 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน พบวา มีผลการประเมิน
ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมลูขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นิสิต

คณะฯ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต โดยมี
การแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ซ่ึงมีหนาที่
ในการใหคําปรึกษาแกนิสิต อีกทั้งยังมีการ
แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตทุกชั้นป
(3.1-1-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดเจาหนาที่
บริการการศึกษาซ่ึงเปนขาราชการประจํา

3.1-1-1
- คําส่ังแตงต้ังอาจารยทีป่รึกษานิสิต
ประจําปการศึกษา 2556
- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ประกอบดวย นกัวิชาการศึกษา ที่คอยให
คําปรึกษาแนะนําเกีย่วกับกฎระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการศึกษา ตารางเรียน/
แผนการเรียน และเร่ืองที่มีความสําคัญและ
จําเปนที่นิสิตตองดําเนินการ นกัวิชาการศึกษา
หนวยพัฒนานิสิต ที่ใหคําแนะนําเกีย่วกบั
กิจกรรมพัฒนานิสิต และ นกัวิชาการศึกษา
หนวยพัฒนาหลักสูตร/หนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพนิสิต ทีจ่ะใหคําปรึกษาเกีย่วกับ
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนิสิต โดยนิสิต
สามารถมาติดตอขอรับคําปรึกษาแนะนาํไดทุก
วันทําการ ต้ังแตวันจันทร-วันศุกร ในเวลา
ราชการ ณ งานบริการการศึกษา สํานักงาน
เลขานุการ (3.1-1-3)

3.1-1-3 ใบบอกลักษณะงานสํานักงาน
เลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

2

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนิสิต

คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนิสิตใน 3 ชองทาง คือ
1) ผานทางบอรดประชาสัมพันธหนาอาคารทั้ง
อาคาร 1 และอาคาร 2 (3.1-2-1)
2) ผานชองทางเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (3.1-2-2) และ
3) ผานระบบสังคมเครือขาย (Social
Network) ที่ facebook คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (3.1-2-3)

3.1-2-1 บอรดประชาสัมพันธของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.1-2-2 เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
3.1-2-3 Facebook คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนิสิต

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
เชน โครงการคายคุณลักษณ (3.1-3-1) โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตดานเกษตรและส่ิงแวดลอม
(3.1-3-2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปน
เจาหนาที่และผูตัดสินกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล
วอลเลยบอล (3.1-3-3) เปนตน และยังจัดหา
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
การเกษตรและส่ิงแวดลอมจากหนวยงาน
ภายนอก สําหรับพัฒนาทักษะวิชาชีพใหกับนิสิต
ชั้นปที่ 3 เชนสถานีวิจัยดอยปุย
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ
โดยมีอาจารยเปนผูนิเทศการฝกงานรวมกับ
หนวยงานตางๆ รวมถึงการประเมินผลรวมกัน
(3.1-3-4) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตดานตางๆ ใหครอบคลุมการพัฒนา
นิสิตทั้งในดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
และจิตอาสาควบคูกันไป (3.1-3-5)

3.1-3-1 โครงการคายคุณลักษณ
3.1-3-2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ดานเกษตรและส่ิงแวดลอม
3.1-3-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเปนเจาหนาที่และผูตัดสินกีฬา
ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล
3.1-3-4 แฟมเอกสารฝกประสบการณ
วิชาชีพเกษตรและส่ิงแวดลอมภายนอก
3.1-3-5 สรุปโครงการตางๆฝายพัฒนา
นิสิต
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

4

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกา

คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกาใน 3 ชองทาง คือ
1) ผานชองทางเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
2) ผานระบบสังคมเครือขาย (Social
Network) ที่ facebook คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (3.1-4-1) และ
3) ผานกิจกิจกรรมตางๆ ทีจ่ัดใหบริการ
โดยในปการศึกษา 2556 คณะฯ ได
ประชาสัมพันธใหศิษยเกาไดรับรูเกี่ยวกบั
กิจกรรมทางวิชาการและเขารวมการประชุม
วิชาการงานเกษตรแหงชาติ และเขารวมฟง
การนําเสนอผลงานวิจยั รวมถึงสงเสริมใหศิษย
เกาสงผลงานวิจัยเพื่อนาํเสนอในการประชุม
วิชาการงานเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 10
(3.1-4-2)

3.1-4-1 เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรและ Group
Facebook ของชุมนุมศิษยเกา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.1-4-2
- หนังสือเชิญเขารวมงานประชุม
วิชาการ งานเกษตรกาํแพงแสน
ประจําป 2556
- รายงานผลการดําเนินโครงการ การ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษยเกาสาขา
คณิตศาสตรศึกษาภาควิชาครุศึกษา
งานเกษตรกําแพงแสน ปการศึกษา
2556
- งานวจิัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหา
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียน
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศราชบุรี ที่จัดการเรียนรู
ดวยรูปแบบ SSCS
3.1-4-3 ภาพถายกิจกรรมการให
ขอเสนอแนะของศิษยเกา

5

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา

ปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
มีการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอบรม
ตางๆ ใหศิษยเกาทราบทางเว็บไซตคณะฯ
(3.1-5-1) รวมถึงทําหนังสือเชิญเขารวม
ประชุมวิชาการ งานเกษตรกําแพงแสน
ประจําป 2555 (3.1-5-2)

3.1-5-1 Group Facebook ของชุมนุม
ศิษยเกา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
3.1-5-2 หนังสือเชิญเขารวมโครงการ
สัมมนาและประชุมวิชาการ สาขา
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คร้ังที่ 10

6

มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการ
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิต การจัดบริการขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
(3.1-6-1)

3.1.6-1 สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพการใหบริการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป
การศึกษา 2556

7

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนิสิต

คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต
(3.1-7-1)

3.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนสิิต
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน

คณะฯ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทกุดาน
ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหการส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทกัษะการ
จัดการเรียนรู โดยกิจกรรมที่จัดดําเนินการ
ใหแกนิสิตดานการพัฒนานิสิต มกีิจกรรมที่
ครอบคลุมและพัฒนานิสิตในทุกดาน
(3.2-1-1)

3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ประจําปการศึกษา 2556

2

มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต โดยมี
การจัดกิจกรรมใหความรูและทกัษะการ
ประกันคุณภาพแกนิสิต เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยรองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ และ
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติทีดี่ใน
การนําระบบประกันคุณภาพไปใชในการ

3.2-2-1
- ภาพถายกจิกรรมการใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต
- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการนําระบบประกันคุณภาพไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต
ประจําปการศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

พัฒนาคุณภาพกจิกรรมนิสิต ประจําป
การศึกษา 2556 (3.2-2-1)
อีกทั้งยังบรรจุการใหความรูเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไวในรายวิชาทักษะชวีิต
(3.2-2-2)
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการใหขอมูลเกีย่วกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะของ
เอกสารคูมือประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงจัดไว
ในศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหนิสิตได
เรียนรูดวยตนเอง (3.2-2-3)

3.2-2-2 มคอ.3 02999144 รายวิชา
ทักษะชีวิต
3.2-2-3 คูมือคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3

มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม
ที่ดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรีและ
อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะฯ มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใชในการจัดกจิกรรม
ที่ดําเนินการ โดยจะเห็นไดจากการดําเนิน
โครงการตางๆของนิสิต จะดําเนินการตาม
วงจร PDCA มีการวางแผนการดําเนินงาน
ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของแผนเปนระยะ และมีการประเมินแผน
การดําเนินการของตนเอง ทั้งนี้โครงการและ
กิจกรรมที่นิสิตระดับปริญญาตรีจัดครอบคลุม
กิจกรรมทั้ง 5 ดาน (3.2-3-1) ดังนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจัดครอบคลุมกจิกรรม
ทั้ง 2 ดาน (3.2-3-2) ดังนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3.2-3-1 สรุปผลการดําเนินงานฝาย
กิจการนิสิต ประจําปการศึกษา 2556
(ระดับปริญญาตรี)
3.2-3-2 สรุปผลการดําเนินงานฝาย
กิจการนิสิต ประจําปการศึกษา 2556
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

4

มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
และระหวางมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมรวมกัน

คณะฯ มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและ
ระหวางมหาวิทยาลัย (3.2-4-1) และมี
กิจกรรมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยโดยการ
สงนิสิตเขารวมแสดงในพิธีปดกีฬา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 41
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน (3.2-4-2)

3.2-4-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายการสงเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา ระหวาง ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ม.ศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ม.ราชภัฏ
นครปฐม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และ ม.
ราชภัฎเพชรบุรี
3.2-4-2 ภาพกิจกรรมนิสิตเขารวมแสดง
ในพิธีปดกีฬามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 41
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5

มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต

คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกร  รมพัฒนา
นิสิต ดังแสดงในรายงานสรุปการดําเนิน
โครงการคณะกรรมการฝายกจิการนิสิต
(3.2-5-1)

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต

6

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันา
นิสิต ดังแสดงในรายงานสรุปการดําเนิน
โครงการคณะกรรมการฝายกจิการนิสิต
(3.2-5-1)

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 (มก.) ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (ไมคิดคาคะแนนประเมนิในระดับคณะ)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการแตงต้ังคณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ

ปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา (3.3-1-1)
และคณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ
(3.3-1-2)

3.3-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
ที่ 117/2556 เร่ือง แตงต้ังอาจารยที่
ปรึกษาประจําตัวนิสิต ปการศึกษา
2556 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
3.3-1-2 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่ 233/2556 เร่ือง
แตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ลงวันที่
5 กันยายน 2556

2

มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และ
เคร่ืองมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแก
อาจารยที่ปรึกษา

คณะฯ มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ
และเคร่ืองมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแก
อาจารยที่ปรึกษา เชน คูมือระบบอาจารย
ที่ปรึกษาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(3.3-2-1) คูมือนิสิต ปการศึกษา 2556
(3.3-2-2) และคูมือการบริหารจัดการหลักสูตร
เปนตน

3.3-2-1 คูมือระบบอาจารยทีป่รึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.3-2-2 คูมือนิสิต คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2556
3.3-2-3 คูมือการบริหารจัดการ
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

3

มีการประชุมคณะกรรมการการให
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเพื่อหา
แนวทางการแกปญหาและพัฒนานิสิต
อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง

คณะฯ มีการประสานงานใหความรวมมอืและ
ชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา ดวยการ
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ
จํานวน 4 คร้ัง ในปการศึกษา 2556 (3.3-3-1)
และมีการจัดโครงการประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรและจัดการความรู เร่ือง “การบริหาร
จัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธภิาพ”
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 (3.3-3-2)

3.3-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3.3-3-2 เอกสารโครงการประชุม
อาจารยประจาํหลักสูตรและจัดการ
ความรู เร่ือง “การบริหารจัดการ
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ” ในวันที่
27 พฤษภาคม 2557

4

มีการประเมินผลระบบการให
คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงาน
ของอาจารยที่ปรึกษาทุกป

คณะฯ มีการประเมินผลระบบอาจารย
ที่ปรึกษาทุกป โดยคณะกรรมการดําเนนิงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย

3.3-4-1 รายงานการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยฯ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2556 หนา 9-13

5

มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีการนําผลการประเมินจากการประเมนิระบบ
อาจารยที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย
มาปรับปรุงพัฒนากิจกรรม ปการศึกษา 2557
เพื่อสรางความเขาใจถึงระบบอาจารยที่

3.3-5-1 รายงานการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยฯ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2556 หนา 18-20



72 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ปรึกษาและการติดตามการใหคําปรึกษา
ตลอดจนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนิสิต
และมีการปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา
โดยการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาระดับคณะ
มอบใหคณะกรรมการการศึกษาทาํหนาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาระดับคณะดวย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบงชี้

สกอ. 3 ตัวบงชี้ และ สมศ. 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 73

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของคณะและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของคณะและดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนดโดยมีคณะกรรมการวิจยั (4.1.-1-1)
ทําหนาทีว่างแผน ประสาน กํากบั และติดตาม
งานวิจัยของคณะฯ  โดยกําหนดแผนกลยุทธ
ดานการวจิัยตามประเด็นยุทธศาสตรใน
แผนปฏิบัติการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะฯ  (4.1-1-2)  นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ต้ังแต
การกําหนดหลักเกณฑสนับสนุนทุนวจิัย
การพิจารณาจัดสรรทุน การจัดทาํสัญญา และ
การเบิกจายเงินวิจยั (4.1-1-3)  ตลอดจน
การติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผน (4.1-1-4)  อีกทั้ง
ในระดับภาควิชายังมีการจัดทาํแผนงานวิจัย
ระยะ 4 ป เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน
รวมดวย (4.1-1-5)

4.1-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่ 242/2556 เร่ือง
แตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (พ.ศ.
2555-2558)
4.1-1-3 ระเบียบวาดวยการให
ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ
เผยแพร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ประจําป พ.ศ. 2556
4.1-1-4 รายการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการ คร้ังที่ 1/2556
วาระที่ 4.4
4.1-1-5 คูมือแผนงานวิจยัระยะ 4 ป
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอน

คณะฯ มีการบูรณากระบวนการวิจยักับการ
จัดการเรียนการสอน ภายใตโครงการวจิัย
เร่ือง ความตองการและแนวทางการสงเสริม
ความรูดานการเกษตรยั่งยืนของประชาชน
ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อางทอง (4.1-2-1)
โดยสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีทํา
โครงการวิจัยตามกระบวนการวิจยัจนถงึการ
จัดทําเปนเลมรายงานการวิจยั ในรายวชิา
02181149 วิธีวจิัยทางเกษตรและส่ิงแวดลอม
ศึกษา (4.1-2-2)
และสงเสริมใหนิสิตเขารวมการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ
แหงชาติ สมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและ
นันทนาการ  (4.1-2-3) สงเสริมใหนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการแหงชาติ คร้ังที่ 10 มก.กพส.
(4.1-2-4)  อีกทั้งยังมีการดํานินการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู
ของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ดวยกระบวนการปฏบิัติจริง (4.1-2-5)
การพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผล
การศึกษาของนิสิตดวยการบูรณาการการ
เรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย

4.1-2-1 สรุปผลการบูรณาการ
โครงการวิจัย เร่ือง ความตองการและ
แนวทางการสงเสริมความรูดาน
การเกษตรยั่งยืนของประชาชน ต.ศรี
พราน อ.แสวงหา จ.อางทอง
4.1-2-2 มคอ.3 รายวิชา 02181149
วิธีวจิัยทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา
และเลมรายงานการวิจยัในรายวิชาวิธี
วิจัยทางเกษตรและส่ิงแวดลอม
4.1-2-3 โครงการเขารวมประชุม
วิชาการแหงชาติ สมาคมสุขศึกษาพล
ศึกษาและนันทนาการ
4.1-2-4 บทคัดยองานวจิัย เร่ือง การ
พัฒนากระบวนการสานตอแตรวง
พื้นบานจากพอครูสูเยาวชนบานตะแบก
ไมงาม
4.1-2-5 รายงานการวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการปฏบิัติจริง และ มคอ.3
รายวิชา 01158422 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
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(4.1-2-6) การบูรณาการการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตรศึกษา (4.1-2-7)
การพัฒนาความสามารถทางการวัดและ
ประเมินผลและการวจิัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยกระบวนการให
ขอมูลยอนกลับทางบวก (4.1-2-8) โดยบูรณา
การวิจยักับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการภายในแกนิสิต ในรายวิชาการ
วัดและประเมินผลการศึกษา และรายวชิาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู  (4.1-2-9)

4.1-2-6 รายงานการวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาความสามารถในการวัด
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และมคอ.3
รายวิชา 01153351 หลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
4.1-2-7 รายงานการวิจยั เร่ือง
การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา และ มคอ.
3 รายวิชา 02198497 สัมมนา
4.1-2-8 รายงานการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาความสามารถทางการวัดและ
ประเมินผลและการวจิัยในชั้นเรียนของ
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูดวย
กระบวนการใหขอมูลยอนกลับทางบวก
4.1-2-9
- มคอ.3 รายวิชา 01153351 หลักการ
วัดและประเมินผลการศึกษา
- มคอ.3 รายวิชา 01162421
ประสบการณวิชาชีพ : การสังเกตและ
ฝกปฏิบัติการสอน

3

มีการพัฒนาศักยภาพดานการวจิัยหรือ
งานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารยประจาํ
และนักวจิัยประจํา

คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวจิยัหรือ
งานสรางสรรค และใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารย โดย
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานการวจิัยใหกับ
อาจารยประจาํ โดยการสงเสริมการทํางาน
วิจัยเปนทีมที่ประกอบดวยอาจารย
รุนพี่-รุนนอง และนิสิต ไดแก โครงการวจิัย
สถาบัน เร่ืองศักยภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา (4.1-3-1)
และมีการใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวย
นักวิจยัในโครงการวิจยั (4.1-3-2) นอกจากนี้
ฝายวจิัยและบริการวิชาการของคณะฯ ยังได
ดําเนินโครงการรวมพลคนรักงานวิจยั
(4.1-3-3) เพื่อใหความรูกบันักวจิัยหนาใหม
และเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะฯ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ ยังมีการให
ความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจยัทางเว็บ
ไชตของคณะฯ (4.1-3-4)

4.1-3-1 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง
ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรเกษตรศึกษา
4.1-3-2 รายงานผลการวิเคราะหขอมูล
ของผูชวยวจิัย
4.1-3-3 โครงการรวมพลคนรักงานวิจยั
4.1-3-4 เว็บไชตของคณะฯ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวจิัย ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/conduct.php
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4

มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อ
เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรคใหกับอาจารยประจํา
จากเงินรายไดสวนกลางคณะฯ เพื่อใหนกัวิจยั
รุนใหมมีโอกาสในการทําวจิัย และมกีาร
จัดสรรเงินสนับสนุนการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
(4.1-4-1) นอกจากนี้ ไดจัดใหมีขอมูลของ
แหลงทุนวิจัย  ตาง ๆ เชน สกว. วช.
ในเว็บไซตของคณะฯ (4.1-4-2)

4.1-4-1 ระเบียบการใหทุนอุดหนุนวิจัย
และการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ประจาํป 2556
4.1-4-2 เว็บไซตคณะฯ เกี่ยวกับการ
เผยแพรแหลงทุนวิจยัตางๆ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/money.php

5

มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวจิัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
คณะ ในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหนวยวิจัยฯ
หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจยัฯ
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภยัในการวิจยัฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ
เชนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)
- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยั

คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวจิัย
ตามอัตลักษณของคณะฯ โดยการจัดต้ัง
ศูนยวิจัยฯ (4.1-5-1) และหองปฏิบัติงาน
พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให
นักวิจัยไดทํางานหรือใหคําปรึกษาเร่ืองการวิจัย
เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการภาษา หองปฏบิัติการสอนแบบ
จุลภาค หองศูนยการเรียนรู เปนตน ซ่ึงมีกลอง
วงจรปดและถังดับเพลิงเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยทกุหอง (4.1-5-2) และมีการจดั
กิจกรรมเพื่อสงเสริมงานวิจัย เชน การจดั
ประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ในงานเกษตรกําแพงแสน วันที่ 6 – 7
ธันวาคม 2556 (4.1-5-3) อกีทั้งยังมี
หองสมุดของวิทยาเขตกําแพงแสน
ทีเ่ปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวจิัย
อีกดวย

4.1-5-1 ศูนยวิจยัและบริการวิชาการ ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
index.html
4.1-5-2 ภาพอาคารสถานทีแ่ละส่ิง
สนับสนุนดานการเรียนการสอน ศษพ.
4.1-5-3 เว็บไชตการจัดประชุมวิชาการ
งานเกษตรกําแพงแสน คร้ังที่ 10
http://researchconference.kps.ku.
ac.th/

6

มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น

คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 โดยการประชุม
คณะกรรมการวิจยัฯ เพื่อประเมินผลการให
ทุนวิจัย (4.1-6-1) และมีการประเมินระบบ
สารสนเทศจากผูใชบริการ (4.1-6-2)

4.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ
คร้ังที่ 1/2557
4.1-6-2 ผลการประเมินระบบ
สารสนเทศจากผูใชบริการ

7

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยัหรืองาน
สรางสรรคของคณะ

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั โดยการประชุม
คณะกรรมการวิจยัฯ (4.1-1-4) เพื่อทําการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการของคณะฯ
โดยมีหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบชัดเจน
(4.1-1-2)

4.1-1-4 รายการประชุมคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการ คร้ังที่ 1/2557
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(พ.ศ. 2555-2558)
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมี
การเผยแพรผลงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
และนิสิตเผยแพรผลงานวิจยัในการประชุม
วิชาการและการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ (4.2-1-1) โดยมีคณะกรรมการ
วิจัยเปนผูวางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ
(4.2-1-2)

4.2-1-1 ระเบียบวาดวยการให
ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ
เผยแพร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ประจําป พ.ศ. 2556
4.2-1-2
- คําส่ังคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่ 242/2556 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ
ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
- แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (พ.ศ. 2555-2558)

2

มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจไดและ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกในการรวบรวม
ความรูจากงานวิจยัของอาจารย โดยมกีาร
สังเคราะหงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2555
โดยรองคณบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ
และมีการเผยแพรการสังเคราะหงานวจิยัไวบน

4.2-2-1
- การสังเคราะหผลงานวิจัย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/document/DB_RESEARCH/
Research24.pdf
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เว็บไซตของคณะฯ (4.2-2-1)
นอกจากนี้ยังมีการแจงใหอาจารยเขาไป
รายงานขอมูลงานวิจัยในฐานขอมูลงานวิจัย
และงานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่อง
ตามระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
และเปนการเผยแพรองคความรูสูสาธารณชน
(4.2-2-2)

- ฐานขอมูลวิจยัและบริการวิชาการของ
คณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/db.php
4.2-2-2 ฐานขอมูลงานวิจยั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/l
ogin.aspx

3

มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค
ที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ

คณะฯ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจยัของอาจารยและนิสิต
สูสาธารณชน และผูเกีย่วของผานทางเวบ็ไซต
ของภาควิชาและคณะฯ (4.2.3-1)

4.2-3-1 เว็บไซตฐานขอมูลวิจัยและ
บริการวิชาการของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/db.php

4

มีการนําผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรค
ไปใชใหเกิดประโยชนและมกีารรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีลงานวิจยัและ
งานสรางสรรคของคณะฯ ที่นําไปไปใชใหเกิด
ประโยชน จํานวน 12 เร่ือง จาํแนกเปน
ใชประโยชนเชิงสาธารณะ 3 เร่ือง เชิงนโยบาย
9 เร่ือง (4.2-4-1) โดยมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก จาํนวน
2 เร่ือง ไดแก การพัฒนาแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย สําหับเด็กไทยอายุ 4-6 ป
และ 7- 18 ป (4.2-4-2) และ การพัฒนา
รูปแบบสงเสริมกิจกรรมทางกายในกลุม
ผูสูงอายุไทย (4.2-4-3) อีกทั้งยังมีแบบกรอก
ขอมูลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
จากฐานขอมูลงานวิจยัและบริการวิชาการของ
คณะ โดยผูที่ตองการดาวนโหลดผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนตองกรอกขอมูลกอนทําการ
ดาวนโหลด (4.2-4-4)

4.2-4-1 แบบเก็บขอมูลงานวิจยัหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
4.2-4-2 หนังสือขอความอนุเคราะห
โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และหนังสือขอบคุณจากหนวยงาน
ภายนอก จากงานวิจยั เร่ือง การพัฒนา
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหับ
เด็กไทยอาย ุ4-6 ป และ 7- 18 ป
4.2-4-3 หนังสือขอความอนุเคราะห
โปรแกรม The senior fitness test
จากหนวยงานภายนอก จากงานวจิัย
เร่ือง การพัฒนารูปแบบสงเสริม
กิจกรรมทางกายในกลุมผูสูงอายุไทย
4.2-4-4 แบบกรอกขอมูลการใช
ประโยชนจากผลงานวจิัย บนเว็บไซต
ของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/Estimate.php?id=1

5

มีระบบและกลไกเพือ่ชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกเพือ่ชวยคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชุม
คณะกรรมการวิจยัฯ และกําหนดผูรับผิดชอบ
โดยการใหขอนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
แจงอีเมลกับผูดูแลระบบ และใหการสนบัสนุน
ดานระเบียบที่เกีย่วของในการจดสิทธิบตัรหรือ
อนุสิทธิบัตรผานเว็บไซตของคณะฯ (4.2-5-1)
ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารย (4.2-5-2)

4.2-5-1 เว็บไชตของคณะฯ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวจิัย ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/conduct.php
4.2-5-2 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชน
จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2551ที่
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http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/regulations.php

6

มีระบบและกลไกสงเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตรและมีการยื่น
จดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุมค1และง)

คณะฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
สงเสริมการจดสิทธิบัตรตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด เชน การ
รางคําขอ การยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการวิจยัฯ เปน
ผูรับผิดชอบประสานงาน (4.2.5-1)

4.2-5-2 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชน
จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2551 ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/regulations.php

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน

ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํเปนคะแนนระหวาง0-5 โดยเกณฑ
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุมค1และงจําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท ข้ึนไปตอคน
2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาท ข้ึนไปตอคน

3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท ข้ึนไปตอคน
เกณฑมาตรฐาน จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 439,333.66 บาท

และภายนอกจํานวน 11,284,500 บาท รวมท้ังหมด 11,723,833.66 บาท มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 41.50 คน
(เปนผูท่ีมีอายุราชการเกินกวา 6 เดือน แตไมถึง 9 เดือน จํานวน 1 ราย) ลาศึกษาตอ 4 คน และไมมีนักวิจัยประจําภายในหนวยงาน

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง
= จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)

= 11, 723, 833.66
41.50

= 282,502.02 บาท/คน

คะแนนท่ีได = 5
282,502.02

75,000
 = 18.83 =  5.00 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

75,000 บาท/คน 151,160.67 บาท/คน 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

80,000 บาท/คน 282,502.00 บาท/คน 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

80,000 บาท/คน 283,519.50 บาท/คน 5.00 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.3-1 ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ตัวบงชี้ท่ี ๕ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี
กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10
เกณฑมาตรฐาน รอยละ
ผลการดําเนินงาน (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.)
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)

2554 2555 2556
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก
จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก
1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI

0.25 1 0.25 14 3.50 17 4.25

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

0.50 1 0.50 0 0.00 1 0.50

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอันดับอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4
(Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ สมศ.

0.75 2 1.50 2 1.50 0 0.00

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank:
www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

1.00 5 5 1 1.00 4 4.00

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ
0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 9 7.25 15 6.00 22 8.75
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)
2554 2555 2556

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

จํานวน คาถวง
นํ้าหนัก

11 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํทั้งหมด 44.50 44 45.50
12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 16.29 13.64 19.23

คะแนนที่ได
5

16.29
10

 = 8.15 5
13.64

10
 = 6.82 5

19.23
10

 = 9.62

หมายเหตุ :ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 13.64 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 19.23 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 22.50 5.00 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5-1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  จากฐานขอมูลของ สวพ.มก.
ที่ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=61a

ตัวบงชี้ท่ี ๖ (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
เกณฑมาตรฐาน รอยละ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)

2554 2555 2556
1 งานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน 4 8 12

- เชิงสาธารณะ 3 1 3
- เชิงนโยบาย 0 2 9
- เชิงพาณิชย 0 0 0
- ทางออมของงานสรางสรรค 0 5 0

2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0 0 0
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)
2554 2555 2556

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน

4 8 12

4 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยทั้งหมด
(นับรวมที่ศึกษาตอ)

44.50 44 45.50

5 รอยละของงานวจิัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 8.99 18.18 26.37
6 คะแนนที่ได

5
8.99
20

 = 2.25 5
18.18

20
 = 4.55 5

26.37
20

 = 6.59

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินท่ีระบุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 18.18 4.55 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 26.37 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 26.37 5.00 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6-1 เอกสารแสดงการนําไปใชประโยชน

ตัวบงชี้ท่ี ๗ (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
เกณฑมาตรฐาน รอยละ

ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)

2554 2555 2556
จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก

1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ

0.25 6 1.50 0 0.00 7 1.75

2 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ

0.50 6 3.00 3 1.50 5 2.50
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปปฏทิิน)
2554 2555 2556

จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก จํานวน คาถวงนํ้าหนัก
3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตาม

เกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00

4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจ
อานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

1.00 5 5.00 5 5.00 2 2.00

5 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ 17 9.50 8 6.50 14 6.25
6 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํทั้งหมด

(นับรวมที่ลาศึกษาตอ)
44.50 44 45.5

รอยละ 21.35 14.77 13.74
คะแนนที่ได

5
21.35
10

 = 10.67 5
14.77

10
 = 7.39 5

13.74
10

 = 6.87

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินที่ระบุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 14.77 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 15 13.74 5.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 15 13.74 5.00 ไมบรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

7-1 เอกสารแสดงผลงานวิชาการท่ีไดรบัการรับรองคุณภาพ
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม ตามตัวบงชี้ สกอ. 2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 4 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบงชี้
ไดแก ตัวบงชี้ท่ี 18.1 และ 18.2 พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการแกสังคม
วิชาการ โดยมีคณะกรรมการวจิัยและบริการ
วิชาการ เปนผูวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑของการใหบริการวิชาการดานตางๆ
ที่สัมพันธกับพันธกจิของคณะฯ โดยจัดทําคูมือ
การใหบริการวิชาการ (5.1-1-1)
และมีศูนยวิจยัและบริการวิชาการคณะฯ
เปนหนวยประสานงานการใหคําปรึกษาดาน
วิจัยและบริการวิชาการ และดําเนินกิจกรรม
การใหบริการวิชาการแกหนวยงาน/
บุคคลภายนอก   (5.1-1-2) และมีการติดตาม
โดยใหคณาจารยกรอกขอมูลภาระงานบริการ
วิชาการผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
ซ่ึงตองสงรายงานทุกภาคการศึกษา (5.1-1-3)

5.1-1-1 คูมือการใหบริการวิชาการและ
เว็บไซตศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
5.1-1-2 เว็บไซตศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
index.html
5.1-1-3 ระบบภาระงานของอาจารย

2

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน

คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน โดยกาํหนดให
นิสิตที่เรียนวิชา 02181332 นําความรูทีไ่ด
จากรายวิชาไปจัดทําส่ือสรางสรรคทางเกษตร
และส่ิงแวดลอมเพื่อใหบริการแกชุมชน
(5.1-2-1) มีการนําความรูจากโครงการบูรณา
การงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอน “การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556”
มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวิชา
01172313 การประเมินพลศึกษา (5.1-2-2)
โครงการลีลาศพื้นฐานเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางสุขภาพแกนิสิต บุคลากร

5.1-2-1 โครงการบริการส่ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาแก
ชุมชน จํานวน 12 โครงการและ มคอ.3
รายวิชา 02181332 ส่ือสรางสรรคทาง
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา
5.1-2-2 โครงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
“การทดสอบสมรรถภาพทางกาย งาน
เกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556และ
มคอ.3 รายวิชา 01172313 การ
ประเมินพลศึกษา
5.1-2-3 โครงการลีลาศพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพแกนิสิต
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน บุคคลและผูที่สนใจทั่วไป
มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวิชา
01175143 ลีลาศ (5.1-2-3)
โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
สําหรับนักเรียนรในถิ่นทุรกันดาร
มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนรายวชิา
02198321 กลยุทธการจัดการเรียนรู
(5.1-2-4) นอกจากนี้ยังมีการนําความรูที่ได
จากการจากการวิจยั เร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรดวยกระบวนการฝกปฏิบัติ
จริง มาบูรณาการกับการบริการวิชาการและ
การเรียนการสอน (5.1-2-5)

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน บุคคลและผูที่
สนใจทั่วไป และ มคอ.3 รายวิชา
01175143 ลีลาศ
5.1-2-4 โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรูสําหรับนกัเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร และ มคอ.3 รายวิชา
02198321 กลยุทธการจัดการเรียนรู
5.1-2-5
- โครงการการวจิัย เร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง มาบูรณาการ
กับการบริการวิชาการและการเรียนการ
สอน
- มคอ.3 รายวิชา 02198497 สัมมนา
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มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย

คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการ
แกสังคมกับการวิจัย โดยมกีารจัดโครงการ
บริการส่ือสรางสรรคทางเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน บูรณาการกบั
งานวิจัย เร่ือง โครงการวิจยัเร่ืองแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาในรูปแบบ
โครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน (5.1-3-1)
และมีการจัดบริการวิชาการ เร่ือง ประสาน
การเรียนรูเพื่อพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพสู
ชุมชน โดยการทดสอบสมรรถภาพทางการ
ผูสูงอายุและใหความรูในเร่ืองการออกกาํลัง
กายเพือ่สุขภพผูสูงอายุในชุมชนตําบลกระตีบ
และตําบลทุงขวาง ซ่ึงมีการบูรณาการกบั
งานวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสงเสริม
กิจกรรมทางกายในกลุมผูสูงอายุ (5.1-3-2)
อีกทั้งยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยอีกจาํนวน 4 เร่ือง คือ 1) การพฒันา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตรดวยกระบวนการฝกปฏบิัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั

5.1-3-1 รายงานการบูรณาการการ
เรียนการสอน บริการวิชาการ และวิจัย
ภายใตรายวิชา 02181332 กับโครงการ
บริการส่ือสรางสรรคทางเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน และ
โครงการวิจัย เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบโครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน
5.1-3-2 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง
ประสานการเรียนรูเพื่อพัฒนาและสราง
เสริมสุขภาพสูชุมชน และงานวิจยั เร่ือง
การพัฒนารูปแบบสงเสริมกิจกรรมทาง
กายในกลุมผูสูงอายุ
5.1-3-3 งานวิจัยจํานวน 4 เร่ือง
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
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3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4) การสรางชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุจังหวัดนครปฐม (5.1-3-3)

นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4) การสรางชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัด
นครปฐม

4

มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียน  การสอนและการวจิัยโดยจัดทํา
รายงานการประเมินผลการบูรณาการกบัการ
เรียนการสอนและการวจิัย ภายใตรายวชิา
02181332 กับโครงการบริการส่ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน
และโครงการวิจยั เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ือสรางสรรคทาง
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาในรูปแบบ
โครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน (5.1-4-1)
ประเมินผลสําเร็จฯ โครงการบริการวิชาการ
เร่ือง ประสานการเรียนรูเพื่อพัฒนาและสราง
เสริมสุขภาพสูชุมชน และงานวิจยั เร่ือง การ
พัฒนารูปแบบสงเสริมกิจกรรมทางกายในกลุม
ผูสูงอายุ โดยใหนิสิตประเมินผลในฐานะผู
ใหบริการและผูสูงอายุประเมินในฐานะ
ผูรับบริการ (5.1-4-2) และประเมินผลสําเร็จฯ
ดังปรากฏในรายงานวิจยัจํานวน 4 เร่ือง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4) การสรางชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุจังหวัดนครปฐม (5.1-4-3)

5.1.4-1 รายงานการประเมินผลการ
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ภายใตรายวิชา 02181332
กับโครงการบริการส่ือสรางสรรคทาง
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน
และโครงการวิจยั เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ือสรางสรรค
ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบโครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน
5.1-4-2 ประเมินผลโครงการประสาน
การเรียนรูเพื่อพัฒนาและสรางเสริม
สุขภาพสูชุมชน และการประเมินผล
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดย
การใหคําแนะนาํและการออกกาํลังกาย
5.1.4-3 รายงานวิจยัจํานวน 4 เร่ือง
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4) การสรางชุมชนตนแบบดานการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัด
นครปฐม
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5

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ดังนี้ การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจยั ภายใตรายวิชา 02181332 กบั
โครงการบริการส่ือสรางสรรคทางเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษาแกชุมชน และโครงการวิจัย
เร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูส่ือ
สรางสรรคทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาใน
รูปแบบโครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงโดยนําองค
ความรูที่ไดจากการวิจยัไปบริการวิชาการแก
สังคม และพัฒนาการเรียนการสอน นาํผลการ
ดําเนินงานมาถอดบทเรียนในการสัมมนาเพื่อ
ปรับปรุงแนวทางการบูรณาการการวิจยั การ
บริการวิชาการ และการเรียนการสอน อยางมี
ประสิทธิภาพ (5.1-5-1) โครงการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน “การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556 มกีาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงโดยการประเมิน
งานกลุมของนิสิต ใหลดจํานวนสมาชิกนิสิตใน
กลุมลง ซ่ึงจะทําใหประเมินตามสภาพจริงไดดี
ยิ่งขึ้น (5.1-5-2)  โครงการวิจยั เร่ืองการ
บูรณาการการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ซ่ึง
ปรับปรุงมาจากโครงการวิจยัเร่ือง การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตรศึกษา ดวยการปฏิบัติจริง
มกีารนําผลการประเมินไปปรับปรุงโดยใหนิสิต
ไดลงมือปฏิบัติการสอนจริงควบคูกับการทํา
วิจัย (5.1-5-3)

5.1-5-1 รายงานการสัมมนาภาค
วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน ระหวางวันที่ 29-30 เมษายน
2557
5.1-5-2 มคอ.5 รายวิชา 01172313
การประเมินทางพลศึกษา
5.1-5-3 มคอ.5 02198497 สัมมนา

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการสํารวจความตองการของชุมชน
หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ
หนวยงานวิชาชีพเพือ่ประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ

คณะฯ มีการสํารวจความตองการของชมุชน
เพื่อประกอบการกาํหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะฯ โดยดําเนินโครงการวิจยัเพื่อสํารวจ
ความตองการของชุมชน เพือ่นํามาวางแผน
งานในการบริการวิชาการแกครูและ
บุคคลภายนอก (5.2-1-1) และมีการสํารวจ
ความตองการการใหบริการวิชาการดานพล
ศึกษาและสุขศึกษา สําหรับบุคคลภายนอก
รวมดวย (5.2-1-2)

5.2-1-1 รายงานการวิจยัผลการสํารวจ
ความตองการของชุมชนในการบริการ
วิชาการ
5.2-1-2 ผลการสํารวจความตองการ
การใหบริการภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ

คณะฯ มีความรวมมือดานบริการทางวชิาการ
เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ ภายใตโครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน (5.2-2-1)
มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ คือ
โรงพยาบาลกําแพงแสน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลกระตีบและตําบลทุงขวาง อบต.
กระตีบ ทุงขวาง หวยมวง วังน้ําเขียว และ
ดอนขอย และมีความรวมมือกับสมาคมสุข
ศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหงประเทศ
ไทยโดยการจัดประชุมวิชาการงานเกษตร
กําแพงแสน ประจาํป 2556 (5.2-2-2)
มีความรวมมือกับ อบต.ทุงกระพังโหม โดยมี
การจัดโครงการบริการวิชาการใหกบัโรงเรียน
วัดทุงกระพังโหม เพือ่เปนการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนและชวยโรงเรียนแกไขปญหา
ขาดแคลนครู (5.2-2-3) มีความรวมมอื
ทางวิชาการ ระหวางคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร กับสํานักสงเสริมและ

5.2-2-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน
5.2-2-2
- โครงการประสานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน
- เอกสารแสดงความรวมมือกับสมาคม
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
แหงประเทศไทย ในการประชุมวิชาการ
งานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2556
(สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร)
5.2-2-3 หนังสือขอบคุณของโรงเรียนวดั
ทุงกระพังโหม ในการเปนเครือขาย 9
บวร
5.2-2-4
- บันทึกความรวมมอืทางวิชาการ
ระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร กับสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
- บันทึกความรวมมอืทางวิชาการ
ระหวาง คณะศิลปศาสตรและ
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ฝกอบรม กาํแพงแสน และคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร (5.2-2-4)
มโีครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม) (5.2-2-5)

วิทยาศาสตร กับคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
5.2-2-5 โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร กับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 (จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม)

3

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม

คณะฯ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเหด็
สูชุมชน (5.2-3-1) โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ โดยการใหคําแนะนําและการออก
กําลังกาย (5.1-3-2) และไดมีการทําวิจยั
เพื่อประเมินผลกระทบกับนกัเรียนโรงเรียนวัด
ทุงกระพังโหม ประเมินความพึงพอใจของครู
และนิสิต ดังแสดงในรายงานวิจยั 3 เร่ือง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (5.2-3-3)

5.2-3-1 ผลการประเมินโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสูชุมชน
กิจกรรมเด็กเพาะเห็ด และกิจกรรมคน
ทําเห็ด เห็ดสรางคน
5.2-3-2 ผลการประเมินโครงการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยการให
คําแนะนําและการออกกําลังกาย
5.2-3-3 รายงานวจิัย 3 เร่ือง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4

มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ

จากการประเมินโครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน ประจําปงบประมาณ
2555 ไดนําผลดังกลาวมาจัดโครงการในป
ตอมา โดยไดเสนอรูปแบบของหารใหบริการ
กําหรดคาใชจายและเวลาอยางเปนระบบ
ชัดเจนในรูปของโครงการ เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(5.2-4-1) มีการนาํผลการประเมินโครงการ
สงเสริมสุขภาพสูงอายุ โดยการใหคําแนะนํา
และการออกกาํลังกาย ไปพัฒนาระบบและ
กลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
โดยมีการประชุมสัมมนาในเร่ืองการพัฒนา

5.2-4-1 โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสูชุมชน
5.2-4-2 รายงานการสัมมนาภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา ประจําปการศึกษา
2556
5.2-4-3 รายงานวจิัย เร่ือง การบูรณา
การการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
ศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร



90 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

แผนงานบริการวิชาการ (5.2-4-2) และมีการ
นําผลการประเมิน โดยการดําเนินโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู
ของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง ในเทอมแรกนั้น
ผูอํานวยการโรงเรียนเสนอแนะวา นิสิตที่ฝก
ปฏิบัติการสอนเยอะมาก หองเรียนละ 4-5 คน
ซ่ึงนักเรียนในหองเรียนมีเพียง 4 คนเทานั้น
ดังนั้นในเทอมที่ 2 ผูวิจัยไดปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยใหนิสิตแบงกลุมไปสอนสัปดาห
ละ 2 คนตอหองเรียน สรุปผลโครงการดัง
แสดงในรายงาน (5.2-4-3)

5

มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในคณะและ
เผยแพรสูสาธารณชน

คณะฯ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและมีถายทอดความรู
สูบุคลากรภายในคณะและสาธารณชนทาง
เว็บไซตของคณะ (5.2-5-1) และจากการใช
ฟารมศึกษาศาสตรเปนฐานในการใหบริการ
วิชาการเร่ืองการเพาะเห็ดแกผูสนใจ  ทาํให
เกิดการพัฒนาฐานการเรียนรูเร่ืองเห็ดในฟารม
ที่สมบูรณขึ้น  ซ่ึงไดนําไปสูการเปนแหลง
เรียนรูและถายทอดความรูสูนิสิตที่ฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการเพาะเห็ด  ตลอดจนเปนแหลง
ศึกษาดูงานสําหรับผูสนใจทัว่ไป (5.2-5-2)
และมีการพัฒนาความรูและเผยแพร โดยการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนํา
เพื่อสุขภาพของชุมชนผูสูงอาย ุ(5.2-5-3)
อีกทั้งยังมีการดําเนินโครงการวจิัยจากการ
บริการวิชาการ เร่ือง ผลการพัฒนาทกัษะใน
การจัดการเรียนของนิสิตคณิตศาสตรืดวยการ
ปฏิบัติจริงรวมกับกระบวนการดูแลให
คําปรึกษา และนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการแหงชาติ คร้ังที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน อีกดวย (5.2-5-4)

5.2-5-1 เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/
5.2-5-2 มคอ.3  รายวิชา 02181261
และกิจกรรมการศึกษาดูงานของโรตาร่ี
คันนายาว
5.2-5-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางแกนนําเพื่อสุขภาพของชุมชน
ผูสูงอายุ
5.2-5-4 งานวิจัย เร่ือง วิชาการ เร่ือง
ผลการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียน
ของนิสิตคณิตศาสตรืดวยการปฏิบัติจริง
รวมกับกระบวนการดูแลใหคําปรึกษา

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๘ (สมศ.) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
เกณฑมาตรฐาน รอยละ
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาการเรียนการสอน 8 12 8
2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาการวิจัย 8 2 2
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาทั้งในสวนของการเรียนการสอน

และการวิจัย
8 13 3

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 8 15 30
5 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย
100.00 86.67 43.33

6 คะแนนที่ได 5
100
30



= 16.67

5
86.67

30


= 14.44

5
43.33
30



= 7.22

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 14.44 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 43.33 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 43.33 5.00 บรรลเุปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

8-1 แบบเก็บขอมูลการบริการวิชาการแกสังคม และเอกสารหลักฐานการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ มาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ตัวบงชี้ท่ี ๙ (สมศ.) ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนหรือองคกรภายนอก
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
หรือองคกร

คณะฯ มีการวางแผนการดําเนินงานเพือ่
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตอชมุชน
ซ่ึงในรอบปที่ผานมาคณะฯ รวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
เร่ิมจากการประชุมจัดทําแผนขบัเคล่ือน
โครงการศูนยการเรียนรูเห็ดพอเพยีง (บนัทึก
สนาม 1) หลังจากไดแผนปฏิบัติการประจําป
แลว ไดมีการประชุมคนหาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูดานการเกษตรกบัชมุชน
และไดมีการกําหนดกิจกรรมไว (บันทึก
ภาคสนาม 2) และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากลุมใหสามารถทํากอนเชื้อเห็ดได
(บันทึกภาคสนาม 3) ทั้งนี้หลังจากดําเนนิการ
แลวเสร็จ ไดจัดใหมีการติดตามประเมินผล
โครงการ ทั้งในสวนของการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
และการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ
โครงการ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในคร้ังตอไป (บันทึกภาคสนาม 4)
(9-1-1) และมีการวางแผนเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชนผูสูงอายุ
กําแพงแสน ซ่ึงไดมีการสํารวจตวามตองการ
การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และศึกษา
ขอมูลผลการดําเนินการบริการวิชาการชุมชน
ในปที่ผานมาเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แผน (9-1-2) อีกทั้งยังมีการดําเนินโครงการ
บูรณาการการเรียนการสอน บริการการ
วิชาการและการวิจยั ดังปรากฏในรายงานวิจยั
3 เร่ือง คือ 1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร คณะ

9-1-1 บันทึกสนามโครงการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช
การเกษตรเปนฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน
9-1-3 รายงานวิจยั 3 เร่ือง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ซ่ึงมีสวนรวมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัด
ทุงกระพังโหม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ซ่ึงมีสวนรวมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัดทุง
กระพังโหม (9-1-3)

2

บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวา
รอยละ 80

คณะฯ มีการดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนรอยละ 100 โดยสามารถดําเนนิการ
โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพชุมชน
โดยใชการเกษตรเปนฐาน ไดตามแผนที่วางไว
และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของโครงการ
ทุกตัวบงชี้ (9-1-1)  โครงการประสานการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสู
ชุมชน  มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของโครงการทุกตัวบงชี้ (9-1-2)
จากการวิจยั 3 เร่ือง คือ 1) การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของนิสิต
สาขาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตรดวยกระบวนการฝกปฏบิัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตดวยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ซ่ึงมีสวนรวมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัดทุง
กระพังโหม
ผลการดําเนินโครงการสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นใน
ภาพรวมผลการเรียนสูงขึ้น ครูในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจ และนิสิตมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน

9-1-1 บันทึกสนามโครงการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช
การเกษตรเปนฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชกิที่มี
การเรียนรูและดําเนินกจิกรรมอยาง
ตอเนื่อง

จากผลของการใหบริการวิชาการแกชุมชน
โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพชุมชน
โดยใชการเกษตรเปนฐาน โดยลงพื้นที่เพื่อ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ตาม
แผนที่กําหนดขึ้นรวมกับชุมชน สงผลใหผูนํา
ชุมชนและสมาชิกของชุมชน เกิดการเรียนรู
เทคนิคและวิธีการตางๆ ที่ไดรับจากการฝก
ปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนํา
องคความรูที่ไดรับไปดําเนินกิจกรรมไดเอง
อยางตอเนื่อง โดยมีการขยายโครงการไปสูการ
สงเสริมการเรียนรูเห็ดในโรงเรียน (บันทึก
สนาม 5) (9-1-1) และจากผลของการ
ใหบริการแกชุมชน เพื่อพัฒนาและสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนผูสูงอายกุําแพงแสน สงผล
ใหผูนําชุมชนและสมาชกิของชุมชนเกิดการ
เรียนรูเทคนิค/วิธีการตางๆ ที่ไดรับจากการฝก
ปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนํา
องคความรุที่ไดรับไปดําเนินกิจกรรมไดเอง
อยางตอเนื่อง โดยมีพี่เล้ียงในการดําเนินการ
มีโครงการประสานการเรียนรูเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางสุขภาพสูชุมชน (9-1-2)

9-1-1 บันทึกสนามโครงการวิจยั เร่ือง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช
การเกษตรเปนฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน

4

ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองคกร

ชุมชนไดสรางกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจัดต้ังกลุมผูผลิต
เห็ดพอเพียงขึ้น และคณะฯ มีการผสานความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลสาลี
จังหวัดสุพรรณบุรี ผานการดําเนินโครงการ
“การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนโดย
ใชการวิจยัเปนฐาน” โดยมีการสรางโรงเรือน
เห็ดไวใหผูสนใจมารวมเรียนรู
อีกทั้งจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
แกนนําเพื่อสุขภาพของชุมชนผูสูงอาย ุทําให
ชุมชนผูสูงอายุทุงขวาง ไดสรางกลไกเพือ่
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และยั่งยืน โดย
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมไวอยาง
ชัดเจน เพื่อใหสามารถนาํความรูที่ไดรับจาก
การอบรมไปประยกุตใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของชุมชน และดําเนินการถายทอด
ความรูใหแกชุมชนอื่นๆ (9-4-1)

9-4-1 หนังสือรับรองจากชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกน
นําเพื่อสุขภาพของชุมชนผูสูงอายุ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5

มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคา
ตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง

จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการภายใต
โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู
ของชุมชนโดยการใชวิจัยเปนฐาน ในรอบปที่
ผานมา พบวา ชุมชนเร่ิมพึ่งพาตนเองได และ
สามารถตอยอดองคความรูใหเหมาะสมกับ
อัตลักษณและวัฒนธรรมชุมชน สงผลให
สมาชิกในชุมชนมีรายไดจากการเพาะเหด็
(9-5-1) และจากการดําเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสรางแกนนําเพือ่สุขภาพของ
ชุมชนผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในรอบปที่ผานมา
พบวา ชุมชนทุงขวาง เร่ิมพึ่งพาตนเองได และ
สามารถตอยอดองคความรูใหเหมาะสมกับ
อัตลักษณและวัฒนธรรมชุมชน สงผลให
สมาชิกชุมชนทุงขวาง สามารถจัดกิจกรรม
นันทนาการใหกบัผูสูงอายุเดือนละ 1 คร้ัง
(9-4-1)

9-5-1 ภาพสถานที่เรียนรูการเพาะเห็ด
ในชุมชน
9-4-1 หนังสือรับรองจากชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกน
นําเพื่อสุขภาพของชุมชนผูสูงอายุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๘.๑ (สมศ.) ผลการชี้นํา ปองกนั หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน
ประเด็นดานวิทยาเขตสีเขียว (ไมคิดคาคะแนนประเมนิในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

คณะฯ มีการพัฒนาดานภูมิทัศน โดยการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเกิดความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ เชน การดําเนินโครงการรักษ
ศึกษา สะอาดตา สะอาดใจ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (18.1-1-1) และมีการ
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกบั
ส่ิงแวดลอม (18.1-1-2) ซ่ึงในปการศึกษา
2556 ไดทําการปรับปรุงบริเวณคลองและ
พื้นที่ดานหลังคณะฯ ใหสวยงามยิ่งขึ้น
(18.1-1-3)

18.1-1-1 ภาพถายการพัฒนาดานภูมิ
ทัศน โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให
เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
18.1-1-2 ภาพถายการพัฒนาดานภูมิ
ทัศน โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
18.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 2/2557
วาระที่ 4.2

2

บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมตํ่า
กวารอยละ 80

ปการศึกษา 2556 คณะฯ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหนิสิตและบุคลากรเขารวม
ประเมินผลการดําเนินงานดานสุนทรีภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในสวนของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในระบบ
ประเมินออนไลนที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต 902
คน และบุคลากร 8 คน รวมผูประเมินทัง้ส้ิน
910 คน พบวา นิสิตและบุคลากรมีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานดานสุนทรีภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา
2556 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คิดเปนคาเฉล่ีย 4.16 อยูในระดับดี
จากคะแนนเต็ม 5 (18.1-2-1)

18.1-2-1 ตารางแสดงรายละเอียดผล
การประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปและ
วัฒนธรรม

3

มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน
สถาบัน

คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอการสรางจิต
สํานักดานส่ิงแวดลอมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของนิสิตและบุคลากร จึงมีการดําเนนิ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/สภาพแวดลอม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(18.1-3-1)

18.1-3-1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/
สภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

4
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสถาบัน

คณะฯ มีการดําเนินโครงการปรับปรุงภมูิทัศน/
สภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร และมีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ

18.1-4-1 ภาพกิจกรรมวันปลูกตนไม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 97

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

สรางคุณคาตอชุมชน โดยเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2557 คณะฯจัดใหมีการปลูกตนไม
บริเวณริมคลองหลังดานหลังคณะ จํานวน
100 ตน เพื่อสรางความรมร่ืนในบริเวณคณะฯ
ใหมากยิ่งขึ้น (18.1-4-1)

5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๑๘.๒ (สมศ.) ผลการชี้นํา ปองกนั หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบนั
ประเด็นเพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

- -

2
บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมตํ่า
กวารอยละ 80

- -

3
มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน
ชุมชน

- -

4
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชนหรือสังคม

- -
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

- -

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ ไมมีการดําเนินงาน - -

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ ไมมีการดําเนินงาน - -

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนน
เฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คณะฯ มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องโดยฝายกิจการ
นิสิต งานบริการการศึกษาของคณะฯ มีการ
จัดทําปฏิทินการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏบิัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะฯ ไวอยาง
ชัดเจน (6.1-1-1) และมีการสนับสนุน/สงเสริม

6.1-1-1 แผนดําเนินงานพัฒนานิสิตดาน
การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประจาํป
การศึกษา 2556
6.1-1-2 ภาพกิจกรรมการมีสวนรวม
ของนิสิตดานการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ใหนิสิตเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางคณะฯ
และมหาวิทยาลัยดําเนินการ (6.1-1-2)

2

มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

คณะฯ มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต เชน ฝายกิจการนิสิต
และฝายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ
ไดสอดแทรกเร่ืองการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เขาไปใน
โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผูนํากิจกรรม
นิสิต (6.1-2-1) ภาควิชาตางๆ มกีาร
บูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาจัดโครงการอนุรักษ
สงเสริม สืบสานศิลปะมวยไทย ในรายวชิา
01175153 มวยไทย (6.1-2-2) ภาควิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนจดัทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการคายอาสา
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูในโรงเรียนรวมกับ
สโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต โดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน รายวิชา 02181481
(6.1-2-3) และภาควิชาครุศึกษา มีบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนวิชาตางๆ กับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในงานเกษตร
กําแพงแสน (6.1-2-4)

6.1-2-1 โครงการสัมมนากิจการนิสิต
และผูนํากิจกรรมนิสิต
6.1-2-2 โครงการอนุรักษสงเสริมและ
สืบสานศิลปะมวยไทย และ มคอ.3
รายวิชา 01175153 มวยไทย
6.1-2-3 มคอ.3 รายวิชา 02181481
6.1-2-4 สรุปโครงการ/กิจกรรมของ
คณาจารยและนิสิตในสาขาคณิตศาสตร
ศึกษา งานเกษตรกาํแพงแสน ป 2556

3

มีการเผยแพรกจิกรรมหรือการบริการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน

คณะฯ มีการใหบริการดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอนิสิตและบุคคลทั่วไป
โดยดําเนินกิจกรรมผานศูนยคุณธรรม
จริยธรรม ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ดังรายละเอียดรายงานผลการ
ดําเนินงานของศูนยคุณธรรมคณะฯ (6.1-3-1)
และมีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการผานทาง
เว็บไซตของคณะฯ (6.1-3-2)

6.1-3-1 แฟมรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ศูนยคุณธรรม
จริยธรรม คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
6.1-3-2 เว็บไซตคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/activi
tyimage.html

4

มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในการคณะกรรมการฝายกิจการ
นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(3.2-5-1)

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

5

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในการคณะกรรมการฝายกิจการ
นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(3.2-5-1)

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกจิการนิสิต

6
มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ (สมศ.) การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

คณะฯ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน
ใหมีการดําเนินโครงการตางๆ ภายใตวงจร
คุณภาพ PDCA (10-1)

10-1 แผนปฏิบัติงานดานทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

2

บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมตํ่า
กวารอยละ 80

ในปการศึกษา 2556 คณะฯ มีโครงการที่
สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่บรรลุเปาหมายตามแผนงาน
มากกวารอยละ 80 (10-2)

10-2 สรุปผลการดําเนินโครงการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

มีการดําเนินงานสม่ําเสมอยางตอเนื่อง คณะฯ มีการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
(10-2) และมีการบันทกึภาพกจิกรรมอยาง
สม่ําเสมอ (10-3)

10-3 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ
ดานดานศิลปะและวัฒนธรรม

4

เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
ภายใน/ภายนอก

คณะฯ มีการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม อยางตอเนื่องโดย
รวมกับชุมชนตามโครงการ 9 บวร (10-2)
และมีการบันทกึภาพกจิกรรมอยางสม่ําเสมอ
(10-3)

10-2 สรุปผลการดําเนินโครงการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2556
10-3 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ
ดานดานศิลปะและวัฒนธรรม

5
ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

4 ขอ 4 4.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่
กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี

บุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีสวนรวมกับ
หนวยงาน อันที่จะกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
เชน การรวมโครงการปลูกขาววันแมเกบ็เกี่ยว
วันพอ กิจกรรมรดน้ําดําหัววันสงกรานต
และวันแสดงมุฑิตาจิตตอผูเกษยีณอายุราชการ
เปนตน (11-1-1) โดยในปการศึกษา 2556
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ยังไดรับ
รางวัลชนะเลิศการกอพระเจดียทราย
และรางวัลชนะเลิศการประกวดร้ิวขบวน
ในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2557
ซ่ึงเปนกิจกรรมของ  วิทยาเขตกาํแพงแสน
อีกดวย (11-1-2)

11-1-1 ภาพถายการเขารวมกจิการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิต
และบุคลากรคณะฯ
ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/activi
tyimage.html
11-1-2 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดกอพระเจดียทรายและร้ิวขวน
งานประเพณีสงกรานต ประจําป 2557

2

ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภยัของ
อาคารสถานที่ สะอาดถกูสุขลักษณะ
และตกแตงอยางมีความสุนทรีย

คณะฯ มีการพัฒนาดานภูมิทัศน โดยการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเกิดความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ เชน การดําเนินโครงการรักษ
ศึกษา สะอาดตา สะอาดใจ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (11-2-1)

11-2-1 ภาพถายการพัฒนาดานภูมิทัศน
โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเกิด
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

3

ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม

คณะฯ มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม (11-3-1) ซ่ึงในปการศึกษา
2556 ไดทําการปรับปรุงบริเวณคลองและ
พื้นที่ดานหลังคณะฯ ใหสวยงามยิ่งขึ้น
(11-3-2)

11-3-1 ภาพถายการพัฒนาดานภูมิทัศน
โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
11-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 2/2557
วาระที่ 4.2

4

การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ

คณะฯ มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริม
ตอการจัดกจิกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ เชน ศูนยคุณธรรมและจริยธรรม
และหองสัมมนาในการจัดกิจกรรมทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะฯ (11-4-1)

11-4-1 ภาพถายศูนยคุณธรรมและ
จริยธรรมและการใหคําปรึกษา  และ
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยฯ
ประจําปการศึกษา 2556

5

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น 1-4 ไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  (ใชขอมูล
จากกองแผนงาน)

ปการศึกษา 2556 คณะฯ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหนิสิตและบุคลากรเขารวม
ประเมินผลการดําเนินงานดานสุนทรีภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในสวนของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในระบบ
ประเมินออนไลนที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น

11-5-1 ตารางแสดงรายละเอยีดผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปและ
วัฒนธรรม (สมศ. 11)



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 103

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต 902
คน และบุคลากร 8 คน รวมผูประเมินทัง้ส้ิน
910 คน พบวา นิสิตและบุคลากรมีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานดานสุนทรีภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา
2556 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คิดเปนคาเฉล่ีย 4.16 อยูในระดับดี
จากคะแนนเต็ม 5 (11-5-1)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการ

จัดการ ตามตัวบงชี้ สกอ. 4 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย
4.95 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา

คณะฯ มีคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนาโดยผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในปการศึกษา 2556 ภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก มีคาเฉล่ีย 4.57 จากคะแนนเต็ม
5 โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที ่พบวา มีคาเฉล่ีย 4.69 อยูใน
ระดับดีมาก สวนการประเมินเกี่ยวกับการ
ประชุม พบวา มีคาเฉล่ีย 4.45 อยูในระดับดี
หากพจิารณาดานธรรมา ภิบาลทั้ง 10
ประการ ของคณะกรรมการฯ พบวา
มีคาเฉล่ีย 4.78 อยูในระดับดีมาก (7.1-1-1)

7.1-1-1 รายงานผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2556

2

ผูบริหารมีวิสัยทัศนกาํหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธมีการนาํขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ

ผูบริหารของคณะฯ มีการประชุมเพือ่สรุปผล
การดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา
กอนนําผลที่ไดมาพิจารณาประกอบการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับและยังมีการนําขอมูล
สารสนเทศมาเปนฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมายตาม
ที่กําหนดไว (7.1-2-1)

7.1-2-1
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร
คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 4.8
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร
คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.6
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร
คร้ังที่ 3/2556 วาระที่ 1.8
- โครงการสัมมาทิฐิ คร้ังที่ 1
- การเผยแพรนโยบายและวิสัยทัศนของ
คณบดี บนเว็บไซตของคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/com
mand/Nayoby.pdf
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร และขอมูล
สารสนเทศคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/

3

ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมายรวมทั้งสามารถส่ือสารแผน
และผลการดําเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ

ผูบริหารของคณะฯ มีการกาํกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรใน
หนวยงาน โดยมกีารจัดทาํและจัดสงรายงาน
การควบคุมภายในประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2556 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (9) ขอ 6 ตอมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
โดยมีหนังสือรับรองการควบคุมคุณภาพ
ภายในของผูบริหาร สรุปผลการประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

7.1-3-1 แบบติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียงในงวดกอน และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
7.1-3-2 แผนบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน
และแบบประเมินการควบคุมภายใน 4 ดาน
ไดแก ดานการบริหาร ดานบริหารบุคคล
ดานกิจกรรมการบริหารพัสดุ และดาน
กิจกรรมการเงิน (7.1-3-1) นอกจากนี้ยงัมีการ
นําผลการประเมินฯ มาใชในการวางแผนและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ ดังจะเห็นไดจาก
การจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (7.1-3-2)

4

ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมี
สวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุม
บุคลากร อยางนอย 2 คร้ังตอป
การศึกษา

คณะฯ มีการสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม โดยมกีารจัดโครงการผูบริหาร
พบบุคลากร ระหวางวันที่ 13 พ.ย. 2556
ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2557 (7.1-4-1) และมีการ
สัมมนาบุคลากรประจาํป พ.ศ. 2557 ระหวาง
วันที่ 27–30 พฤษภาคม 2557 (7.1-4-2)

7.1-4-1 โครงการผูบริหารพบบุคลากร
และนิสิต
7.1-4-2 รายงานการสัมมนาบุคลากร
ประจําป พ.ศ. 2557

5

ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม
พัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ

ผูบริหารของคณะฯ มีการบรรยายใหความรู
และสงเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตาม
ศักยภาพโดยดําเนินการบรรยายผานการ
สัมมนาบุคลากรประจาํป พ.ศ. 2557 ระหวาง
วันที่ 27–30 พฤษภาคม 2557 (7.1-4-2)
และโครงการผูบริหารพบบุคลากร ระหวาง
วันที่ 13 พ.ย. 2556-20 มิ.ย. 2557
(7.1-4-1)

7.1-5-1 รายงานการสัมมนาบุคลากร
ประจําป พ.ศ. 2557
7.1-5-2 โครงการผูบริหารพบบุคลากร
และนิสิต

6

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมี
สวนไดสวนเสีย

ผูบริหารของคณะฯ บริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน
ของคณะใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน
ระหวางผูบริหารและคณะกรรมการประจํา
คณะฯ โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอ
การเปล่ียนแปลงของโลก ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะฯ
มีการบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของกลยุทธของคณะฯ (7.1-6-1)
2) หลักประสิทธภิาพ (Efficience) คณะฯ
มกีารบริหารราชการตามแนวทางการกาํกับ
ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการกาํหนดน โยบายตาง ๆ

7.1-6-1 ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/
ตัวบงชี้ที่ดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ปงบประมาณ พ.ศ.2556
7.1-6-2 แบบรายงานการนาํเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศนของคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/com
mand/Nayoby.pdf
7.1-6-3 ระบบติดตามการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/traini
ng/
7.1-6-4 ระบบแจงซอมผาน Web site
เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
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ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ (7.1-6-2) และมี
เคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทําให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน
แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพือ่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ  (7.1-6-3) และการจัดทําระบบแจง
ซอมผาน Web site (7.1-6-4)
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
คณะฯ มีการใหบริการที่สามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความ
เชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มคีวาม
หลากหลายและมีความแตกตาง เชน
การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการของงานคลังและพัสดุ (7.1-6-5)
การดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2555 (7.1-6-6)
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
คณะฯ มีการแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาทีแ่ละผลงานตอเปาหมายทีก่าํหนด
ไวดังรายงานประเมินตนเองตามองคประกอบ
คุณภาพทั้ง 9 ดาน (7.1-6-7)
5) หลักความโปรงใส (Transparency)
คณะฯมีกระบวนการปฏิบัติที่เปดเผยอยาง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย และ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหาม
ตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบ
ไดทาง website ของคณะฯ  (7.1-6-8) และ
website CHEQA online (7.1-6-9) มีการจัด
โครงการสัมมาทิฐิเพื่อสรางความเขาใจที่
ถูกตองตรงกัน (7.1-6-10) และมขีั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (7.1-6-11)
6) หลักการมีสวนรวม (Participation)
คณะฯมีกระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม มีโอกาสไดเขา
รวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ การ

7.1-6-5 เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/offic
e/Process_performance.php
7.1-6-6 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
ประจําปการศึกษา 2555 (สปค.02)
7.1-6-7 รายงานการประเมินตนเอง
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2556
7.1-6-8 เว็บไซตคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th
7.1-6-9 เว็บไซตมหาวิทยาลัย (CHEQA
online) ที่
http://www.cheqa3.ku.ac.th/
7.1-6-10 โครงการสัมมาทิฐิคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
7.1-6-11 ขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
7.1-6-12 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
7.1-6-13 โครงการผูบริหารพบ
บุคลากรและนิสิต
7.1-6-14 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
เปนอาจารยพิเศษ
7.1-6-15 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
7.1-6-16 ผลการประเมินการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร
7.1-6-17 ประกาศแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายใน ประจําป
การศึกษา 2556
7.1-6-18 เอกสารจัดจางบริษัทรักษา
ความสะอาดบริเวณคณะฯ
7.1-6-19 เอกสารจัดจางบริษัทรักษา
ความปลอดภยัดูแลบริเวณรอบคณะฯ
7.1-6-20 เอกสารการประกันภยั
คุมครองอาคารและทรัพยสินทั่วทั้ง
คณะฯ กับบริษัทประกันภัย
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แสดงทัศนะ การเสนอปญหาหรือประเด็นที่
สําคัญ ที่เกี่ยวของ การคิดหาแนวทางการ
แกไขปญหา กระบวนการตัดสินใจ
และเขารวมกระบวนการพัฒนา  ในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา เชน การเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกรวมเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
(7.1-6-12) โครงการผูบริหารพบบุคลากรและ
นิสิต (7.1-6-13) การเชิญผูทรงคุณวุฒิเปน
อาจารยพิเศษ (7.1-6-14) การประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต (7.1-6-15) การ
ประเมินการบริหารงานของคณะผูบริหาร
(7.1-6-16) และการประเมินคุณภาพภายใน
โดยมีบุคคลภายนอกคณะฯ เปคณะกรรมการ
(7.1-6-17)
7)  หลักการกระจายอํานาจ
(Decentralization) คณะฯ มีการถายโอน
อํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ
ใหแกภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร มีการมอบอาํนาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนนิการ
ใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความ
พึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนงาน
และเพิ่มผลิตภาพเพือ่ผลการดําเนินงานที่ดี
ของสวนราชการ เชน จัดจางบริษัทรักษา
ความสะอาดจากภายนอกเขามาดําเนินการ
แทนการจางบุคลากรประจาํ (7.1-6-18)
จัดจางบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณ
โดยรอบคณะฯ (7.1-6-19) การประกันภัย
คุมครองอาคารและทรัพยสินทั่วทั้งคณะฯ
กับบริษัทประกันภัยที่ไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ (7.1-6-20) มีการแตงต้ังรองคณบดี
ฝายตาง ๆ (7.1-6-21) และแตงต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานฝายตาง ๆ
ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานใหครอบคลุมตามพนัธกิจ
ของหนวยงานตามความเหมาะสม (7.1-6-22)
8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law)
คณะฯ มีการใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการบริหารราชการดวย
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานงึถึง
สิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน

7.1-6-21 คําส่ังแตงต้ังรองคณบดีฝาย
ตาง ๆ
7.1-6-22 เอกสารการแตงต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานฝายตาง
ๆ
7.1-6-23 การกําหนดระเบียบการใช
อาคาร การใชรถ และมาตรการตางๆ
ของคณะฯ
7.1-6-24 แบบสรุปการรับนิสิตเขา
ศึกษาในโครงการตาง ๆ ปการศึกษา
2556
7.1-6-25 โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 27-30
พฤษภาคม 2557



108 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

การกําหนดระเบียบการใชอาคาร การใชรถ
และมาตรการ หลักเกณฑ และขอปฏิบติัตางๆ
ที่ใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันทั้งคณะฯ
โดยไมเลือกปฏิบัติ (7.1-6-23) เปนตน
9)  หลักความเสมอภาค (Equity)
คณะฯ มกีารปฏิบัติตอผูรับบริการอยางเทา
เทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือ
หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรมและอื่น ๆ เชน การรับนิสิตเขา
ศึกษาตามโควตาในโครงการตาง ๆ (7.1-6-24)
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus
Oriented) คณะฯ มีการหาขอตกลงทั่วไป
ภายในกลุมผูมีสวนได  สวนเสียที่เกี่ยวของ
ซ่ึงเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการ
เพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาระกลุม
ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมี่ขอ
คัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ  โดย
ฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปน
ความเห็นพองโดยเอกฉันท เชน การจัด
โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรประจําป พ.ศ. 2557 ระหวาง
วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557 เพื่อประเมิน
และปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(7.1-6-25) และการจัดโครงการสัมมาทฐิิ
(7.1-6-10)

7

คณะกรรมการประจําคณะประเมินผล
การบริหารงานของคณะ และผูบริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม

คณะกรรมการประจําคณะฯ มกีารประเมินผล
การบริหารงานของคณะฯ และผูบริหารมีการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ขึ้นมาใชประกอบการดําเนินงานและการ
ตัดสินใจของผูบริหารคณะฯ (7.1-7-1)

7.1-7-1
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/
- ระบบประเมิน online เชน ระบบ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ
สํานักงานเลขานุการ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate/
- ระบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_Board/
-ระบบประเมินความพึงพอใจการใช
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ระบบสารสนเทศคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_ICT/
- ระบบแจงซอม ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
- ระบบฐานขอมูลฝายวิจยัและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/ฯลฯ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
อยางนอยครอบคลุมพันธกจิดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวจิัย

คณะฯ มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะและครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจยั
และดานการบริหาร (7.2-1-1) และดําเนิน
ตามแผนเพื่อพัฒนาทกัษะความสามารถของ
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

7.2.1-1แผนการจัดการความรู
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2556
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุงสูองคการ
แหงการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป

2

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรูและทกัษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ1

คณะฯ มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่
จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบติังาน
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูทีก่ําหนดใน
ขอ 1 ดังรายละเอียดในแผนการจัดการความรู
(7.2-1-1)

7.2.1-1 แผนการจัดการความรู
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2556

3

มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจาก
ความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูทีก่ําหนด
ในขอ1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กาํหนด

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการการจดัการ
ความรูของคณะฯ โดยมีหนาที่ในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู
ดานการผลิตบัณฑิต เชน โครงการประชุม
อาจารยประจาํหลักสูตรและจัดการความรู
เร่ือง “การบริหารจัดการหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ” (7.2-3-1)  การจัดทําคูมอื
ระบบอาจารยที่ปรึกษา (7.2-3-2) ดานการ
วิจัย เชน โครงการรวมผลคนรักวจิัย
เพื่อกระตุนใหคณาจารยจัดทําขอเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และยัง
เปนการสนับสนุนกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (7.2-3-3)
ดานบริหารจัดการ เชน การใหความรูดาน
ประกันคุณภาพ ในโครงการผูบริหารพบ
บุคลากร เปนตน (7.2-3-4)

7.2-3-1 โครงการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรและจัดการความรู เร่ือง
“การบริหารจัดการหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ”
7.2-3-2 คูมือระบบอาจารยทีป่รึกษา
7.2-3-3 โครงการรวมผลคนรักวิจัย
7.2-3-4 เอกสารประกอบการบรรยาย
ใหความรูดานประกันคุณภาพ โครงการ
ผูบริหารพบบุคลากร

4

มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็อยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge)

มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบและเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร ดานการผลิต
บัณฑิต โดยการจัดทําคูมือการบริหารจดัการ
หลักสูตรการผลิตครูอยางมีประสิทธภิาพ
(7.2-4-1) ดานการวิจัย โดยการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกบัการขอทุนวจิัยและการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารวิชาการ (7.2-4-2) ดานการ
บริหารจัดการโดยการจัดทําคูมือการสรรหา
บุคลากร (7.2-4-3)

7.2-4-1 เว็บไซตเผยแพรคูมือการ
บริหารจัดการหลักสูตรการผลิตครูอยาง
มีประสิทธิภาพ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/KM-
Student.html#
7.2-4-2 เว็บไซตการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกบังานวิจยั
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
counsult.html
7.2-4-3 คูมือการสรรหาบุคลากร

5

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูในปการศึกษาปจจบุันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และ

มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูใน
ปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอกัษรและจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง ที่เปนแนวปฏบิัติที่ดี

7.2-5-1 คูมือระบบอาจารยทีป่รึกษา
7.2-5-2 คูมือการบริหารจัดการ
หลักสูตรการผลิตครูอยางมี
ประสิทธิภาพ
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จากความรูทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง

มาปรับใชในการปฏบิัติงานจริง โดยการจัดทํา
คูมือระบบอาจารยที่ปรึกษา (7.2-5-1) จัดทํา
คูมือการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิตครู
อยางมีประสิทธภิาพ (7.2-5-2) จัดทําโครง
รางรูปเลมรายงาน SAR (7.2-5-3) และแบบ
ติดตามการใชประโยชนจากการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานฯ (7.2-5-4) สําหรับ
หนวยงานและบุคลากรภายในคณะฯ
จัดสงใหภาควิชาและผูเกี่ยวของใชเปนขอมูล
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา และปงบประมาณปจจุบัน

7.2-5-3 โครงรางรูปเลมรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําป
การศึกษา 2556 สําหรับภาควิชา
7.2-5-4 แบบติดตามการนําความรูที่ได
จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน ไปใชประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของ
นิสิต และ/หรือ นาํไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information
System Plan)

คณะฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน โดยกาํหนด
แผนงานระยะเวลาดําเนินการ และผูชอบผิด
ชอบไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเรงรัดพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหเปน
เคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารในระดับคณะ

7.3-1-1 แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
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และระดับหนวยงานอยางมีประสิทธภิาพ
(7.3-1-1)

2

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดย
อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนการวิจยัการบริหาร
จัดการและการเงินและสามารถนาํไปใช
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของหนวยงาน และ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกนั
คุณภาพได ดังตัวอยางระบบฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศคณะฯ ที่พัฒนาขึน้เพื่อ
ใชในการบริหารจัดการตามพันธกิจของ
หนวยงาน ในรอบปการศึกษา 2556
(7.3-2-1)

7.3-2-1 ตัวอยางระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานที่คณะฯ พัฒนาขึ้นดังนี้
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/
- ระบบประเมิน online เชน ระบบ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการของ
สํานักงานเลขานุการ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate/ ระบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_Board/
ระบบประเมินความพึงพอใจการใช
ระบบสารสนเทศคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_ICT/
- ระบบแจงซอม ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
- ระบบฐานขอมูลฝายวิจยัและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/
- ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการ

วิชาการคณะฯ ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
task.html
- ระบบจองหองเรียน ที่

http://www.edu.kps.ku.ac.th/roo
m_conference/index.php
- ระบบจองรถ ที่

http://www.edu.kps.ku.ac.th/cars/
index.php ฯลฯ

3

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ โดยมอบหมายนักวิเคราะห
นโยบายและแผนคณะฯ เปนผูรับผิดชอบใน
การออกแบบประเมิน และประสานงานกับ
นักวิชาการคอมพวิเตอรใหพัฒนาเปน
แบบประเมินออนไลน เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูใชบริการสามารถเขาประเมิน

7.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
การใชระบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา 2556
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ระบบสารสนเทศของหนวยงานไดอยาง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคณะฯ
มีการประชาสัมพันธใหผูใชบริการเขาไป
ประเมินระบบสารสนเทศของหนวยงานอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง  ดังรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใชระบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (7.3-3-1)

4

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ

คณะฯ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ โดยนําผลการประเมินจากขอ 3
มาประชุมหารือรวมกัน แลวนาํขอเสนอแนะที่
ไดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติงานประจาํป
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัย
และสามารถใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการ
บริหารงานและการตัดสินใจของผูบริหาร
คณะฯ ตอไป (7.3-4-1)

7.3-4-1 แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

5

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานภายนอกที่เกีย่วของตามที่
กําหนด

คณะฯ มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัยเชน การรายงานขอมูลการใช
พลังงานของหนวยงาน การจัดทาํคําขอ
งบประมาณผานระบบบัญช ี3 มิติ
การรายงานขอมูลงานวิจยัและงานสรางสรรค
การสงเกรดออนไลน การประเมินผลการสอน
การรายงานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย
การรายงานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาผานระบบ CHE QA online
เปนตน (7.3-5-1)

7.3-5-1 ตัวอยางระบบสารสนเทศที่มี
การรายงานขอมูลของหนวยงานผาน
ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเส่ียงโดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกจิหลักของคณะรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคณะฯโดยผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
หนวยงานรวมเปนคณะกรรมการในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงของคณะฯ (7.4-1-1)

7.4-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่ 5/2555 ลงวันที่ 16
มกราคม2555 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

2

มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงและ
ปจจัยทีก่อใหเกิดความเส่ียงอยางนอย3
ดานตามบริบทของคณะตัวอยางเชน
- ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธของคณะ
- ความเส่ียงดานนโยบายกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ
- ความเส่ียงดานการปฏิบัติงานเชน
ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจยัระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเส่ียงดานบุคลากรและความ
เส่ียงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ

คณะฯ มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่
สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเส่ียง (7.4-2-1)

7.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ประจําปการศึกษา 2556

3

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ2

คณะฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเส่ียงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2.
(7.4-2-1) ดังปรากฏในแผนการบริหารความ
เส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
และรายงานการควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (7.4-3-1)

7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความ
เส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการบริหารความเส่ียงประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงาน
การควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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4

มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มี
ระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการตาม
แผน

คณะฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง
โดยแผนดังกลาวมีการกําหนดมาตรการใน
การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
ทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและ
การดําเนินการแกไขลดหรือปองกันความเส่ียง
ที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (7.4-4-1)
โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการใน
มาตรการตางๆ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในแผนฯ แลวรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงตอผูบริหารระดับสูงของ
คณะฯ เพื่อทราบ (7.4-4-2)

7.4-4-1 แผนการบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
7.4-4-2 แบบติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียง คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

5

มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ1คร้ัง

คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  เพื่อสงขอมูล
ดังกลาวตอมหาวิทยาลัยตอไป (7.4-4-1)

7.4-4-1 แผนการบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

6

มีการนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเส่ียงในรอบปถัดไป

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะฯ
มีการประชุมวางแผน กาํหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เส่ียง ดังปรากฏในแผนบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ 2557 และรายงานการ
ควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (7.4-3-1)

7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความ
เส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการบริหารความเส่ียงประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงาน
การควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๓ (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบรหิารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั (คะแนนเตม็ 5)
เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)
2554 2555 2556

1 คะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลยั

3.94 4.96 4.75

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 3.51 4.96 4.96 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.00 4.75 4.75 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.00 4.75 4.75 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

13-1 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0513.10102/6903 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เร่ือง ผลประเมินตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหาร จากกองกลาง มก.
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและ

งบประมาณ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)
กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะ

คณะฯ มีแผนกลยุทธดานการเงินที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของคณะฯ (8.1-1-1)
โดยมีการบริหารจัดการดานการเงินตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และมีการจัดทาํแผนคําของบประมาณ
ประจําปตามภารกิจของคณะฯ จาํแนกตาม
หนวยงาน ใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธทางการบริหารของคณะฯ (8.1-1-2)

8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
8.1-1-2 แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร พ.ศ. 2555-2558

2

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสตรวจสอบได

คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน (8.1-2-1) มีแผนการจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส
ตรวจสอบได ดังปรากฏในประกาศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการจัดสรรเงินรายไดฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองการ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะฯ (8.1-2-2) และ (8.1-2-3)

8.1-2-1 คําของบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ 2556 - 2557
8.1-2-2
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายไดสําหรับ
โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548
- ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร เร่ือง ระเบียบวาดวยการจัดสรร
รายได สําหรับโครงการระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน ภาคพิเศษ คณะฯ
8.1-2-3
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 1.4
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

คณะฯ คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 1.7
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ คร้ังที่ 3/2557 วาระที่ 1.4

3

มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและบุคลากร

คณะฯ มีการจัดทําขอมูลทางการเงินและ
จัดเก็บไวในรูปของโปรแกรม Microsoft
Excel ที่สามารถคํานวณรายละเอียดของการ
ใชเงินไดอยางเที่ยงตรงแมนยํา (8.1-3-1)
และมีการรายงานขอมูลผานระบบ ERP
ซ่ึงเปนระบบงบประมาณที่เชื่อมโยงขอมลูทาง
การเงินดานตางๆ เขาดวยกัน ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร นํามาใชสําหรับใหทกุหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยใชในการบันทึกและรายงาน
ขอมูลทางการเงินและงบประมาณ ที่ผูบริหาร
ของหนวยงานสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูล
ทางการเงินของหนวยงานไดตลอดเวลา
ทําใหสามารถนาํขอมูลไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงินของคณะฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (8.1-3-2)

8.1-3-1
- ฐานขอมูลทางการเงินที่งานคลังและพัสดุ
สํานักงานเลขานุการ
- รายงานยอดคงเหลือเงินรายได
ประจําเดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
- รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณ
เงินรายไดรายไตรมาส ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
8.1-3-2 ระบบฐานขอมูล ERP
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบและรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะอยางนอยปละ 2คร้ัง

คณะฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน  อยางนอยปละ 2 คร้ัง
โดยจัดทํารายงานสถานะทางการเงินแจง
ใหหนวยงานภายในคณะฯ ทราบ เปนประจํา
ทุกเดือน (8.1-4-1)  และมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินรายไตรมาส (8.1-4-2)  เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนขอมูล
อยางสม่ําเสมอ เพือ่ใหเกิดกลไกการติดตาม
และวิเคราะหคาใชจายใหเปนไปตามเปาหมาย
อยางโปรงใส ตอเนื่อง

8.1-4-1 รายงานยอดคงเหลือเงินรายได
ประจําเดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
8.1-4-2 รายงานผลการดําเนินงาน
งบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

5

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของคณะ
อยางตอเนื่อง

คณะฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงอยางตอเนื่องในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ (8.1-5-1)

8.1-5-1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.10
- แผนกลยุทธทางการเงิน
- รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงิน
รายไดรายไตรมาส ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

6

มหีนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาํหนาที่ตรวจติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

คณะฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด
โดยดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการ

8.1-6-1 มาตรการและแนวทางการเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

เรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(8.1-6-1)  และหนวยงานตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยจะเปนพี่เล้ียงในการทําหนาที่
ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินของคณะฯ
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1-6-2)

8.1-6-2 รายงานการตรวจสอบภายใน
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของการ
ตรวจสอบภายใน

7

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตามเปาหมายและนาํ
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการตัดสินใจ

ผูบริหารของคณะฯ มีการติดตามผลการใชเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมาย เมื่อถึงรอบระยะเวลา
การติดตามและเมื่อส้ินปงบประมาณ
(8.1-7-1) และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในการพิจารณาผานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ (8.1-7-2)

8.1-7-1 รายงานขอมูลงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.10

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 5.00 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 1 ตัวบงชี้ ซึ่งไมนําคะแนนมาประเมิน พบวา
มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการ
ของคณะต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

คณะฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใตระบบการประกันคุณภาพ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน คือ
การผลิตบัณฑิต การวจิัย การบริการวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยใชตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายในสําหรับคณะวิชา 9 องคประกอบ 24
ตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2556

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่นํามาใช ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการที่ไดดําเนินการเปนประจาํอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษา ประกอบดวย
กระบวนการวางแผนการติดตามตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ
ทั้งในระดับคณะและภาควิชา ในสวนของ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวจิัยและพัฒนา
การศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา
มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแยกไป
ดําเนินการตางหากตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบใน

9.1-1-1
- คําส่ังคณะฯ ที่ 215/2556 เร่ือง
แตงต้ังคณะกรรมการกํากับ
องคประกอบและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงวันที ่22
สิงหาคม 2556
- คําส่ังคณะฯ ที่ 216/2556 เร่ือง

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
- คําส่ังคณะฯ ที่ 216/2556 เร่ือง

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ 2557
- แผนปฏิบัติงานฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2557
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 2
ชุดประกอบดวย
1) คณะกรรมการกํากับองคประกอบและตัว
บงชี้ มีหนาที่ควบคุมคุณภาพไดตามมาตรฐาน
ตัวบงชี้ ทําหนาที่โดยรองคณบดีที่รับผิดชอบ
งานฝายนั้นๆ
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและหนวยงาน
เทียบเทารวมเปนคณะกรรมการทําหนาที่
ประสานงานและบริหารจัดการใหระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการอยาง
มีคุณภาพและตอเนื่อง (9.1-1-1)

2

มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
คณะ

คณะฯ ไดใหความสําคัญกับระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดไวใน
โครงสรางการบริหารจัดการคณะฯ 1 ใน
5 ฝาย คือ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
มีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กํากับดูแลงานตามการมอบหมายของคณบดี
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ไวเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใชเปนกรอบการปฏิบัติการ
(9.1-2-1) มีกลไกติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพในระดับหนวยงานยอย
ถึงระดับคณะวิชา เพื่อกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง (9.1-2-2)

9.1-2-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มก. กพส. เร่ือง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
9.1-2-2 แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสายวิชาและสํานกังาน
เลขานุการ   คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ประจาํปการศึกษา
2556

3

มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

คณะฯ มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณเฉพาะที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย คือ “คุณธรรม ความรู ทกัษะ
ภาวะผูนํา” และสอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ “สํานึกดี
มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี”

ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณเฉพาะของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนตัว
บงชี้ประเภทผลลัพธเกณฑมาตรฐาน 9 ขอ
กําหนดเปนตัวบงชี้ที่ 9.2 เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณเฉพาะของคณะฯ ที่เนนใหนิสิตมี
คุณธรรมนําความรู และมภีาวะผูนําเพื่อการ
ประกอบสัมมาชพีในอนาคต ถาหากพจิารณา
ตามคําจํากัดความหรือคําอธิบายความหมาย
ของอัตลักษณมหาวิทยาลัยแลว จะพบวามี
ความสอดคลองกัน กลาวคือ “คุณธรรม”
สอดคลองกับ “สํานึกดี (Integrity)” คือ
มีจิตใจที่ดีงาม มีความซ่ือสัตยสุจริต

9.1-3-1 ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
เฉพาะของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร



122 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

มีคุณธรรม จริยธรรม “ความรูและทักษะ”
สอดคลองกับ “สรางสรรค (Knowledge
Creation)” เปนผูใฝรู ขวนขวายหาความรู
มีความสามารถในการเสริมสรางมูลคา และ
คุณคาจากความรู มกีารสรางนวัตกรรม
“ภาวะผูนํา” สอดคลองกับ “มุงมั่น
(Determination) และ สามัคคี (Unity)”
คือ มีความต้ังใจ ความอดทน วิริยะ อุตสาหะ
รวมมือ รวมใจ แบงปน ประนีประนอม
สามารถทํางานเปนทีม(9.1-3-1)

4

มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย1) การควบคุมติดตามการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพ เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ และจัดสง
สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา
โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online
และ3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ

คณะฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดวยระบบคุณภาพ
TQM (Total Quality Management)
สนับสนุนใหบุคลากรใชวงจรคุณภาพ PDCA
ในทุกกิจกรรม มอีงคประกอบตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน คือ
การควบคุม ผูทําหนาที่คือรองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
กํากับองคประกอบของตัวบงชี้ ไดแก
รองคณบดีผูรับผิดชอบภารกิจแตละฝายของ
คณะฯ (9.1-4-1) การติดตามการดําเนินงาน
ทําหนาที่ มแีบบติดตามผลการดําเนินงานที่
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาสรางขึ้น ติดตาม
ปละ 2 คร้ัง (9.1-4-2) การประเมินคุณภาพ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยมีเอกสารและผลการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของดังที่แนบ (9.1-4-3) มีการนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-4)
ในระดับภาควิชาก็มีการดําเนินการในลักษณะ
เดียวกัน ต้ังแตการควบคุมคุณภาพ ดําเนินการ
โดยหัวหนาภาควิชา และหัวหนางานภายใน
ภาควิชา การติดตามผลการดําเนินงานอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาภาควิชาทีจ่ะมอบหมายให
ใครดําเนินการ โดยคณะฯ ไดจัดทําแบบ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการใหใช
รวมกัน (9.1-4-5) การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชา คณะฯ ไดกําหนดวัน เวลา และมี
ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในหนวยงานยอย และมีผลการดําเนินงาน
ตามเอกสารที่นําเสนอ (9.1-4-6)

9.1-4-1 คําส่ังคณะฯ ที่ 215/2556
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับ
องคประกอบและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงวันที ่22
สิงหาคม 2556
9.1-4-2 แบบติดตามผลตามแผนการ
สรางคุณภาพในกระบวนการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
9.1-4-3 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา
2556
9.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่
2/2556 วาระที่ 4.5
9.1-4-5 แบบติดตามผลตามแผนการ
สรางคุณภาพในกระบวนการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
9.1-4-6 รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับภาควิชา
ปการศึกษา 2555
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5

มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงชี้

ปการศึกษา 2556 คณะฯ มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 46
ตัวบงชี้ จากทั้งหมด 46 ตัวบงชี้
ดังรายละเอียดตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/
ตัวบงชี้ที่ดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ.2556 (9.1-5-1)

9.1-5-1 ตารางสรุปแผนงาน/
โครงการ/ตัวบงชี้ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2556

6

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ

คณะฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
ครบทั้ง 9 องคประกอบ ไดแก ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน การผลิต
บัณฑิต การพัฒนานิสิต การวจิัย การบริการ
วิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงิน
และงบประมาณ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดแก ฐานขอมูลศิษยเกา
ฐานขอมูลบุคลากร ระบบประเมินผูบริหาร
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
เปนตน (9.1-6-1)

9.1-6-1 ตัวอยางระบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา 2556

7

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
นิสิต ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตาม
พันธกิจของคณะ

คณะฯ สงเสริมใหนิสิต คณาจารย บุคลากร
และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการตามพันธกจิดังนี้
- โครงการสัมมาทิฐิ
- โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ
- โครงการผูบริหารพบนิสิตและบุคลากรทุก
ภาควิชา
- โครงการผูบริหารพบผูปกครอง (จัดทําโดย
วิทยาเขตกําแพงแสน)

นิสิตปจจุบัน ศิษยเกา คณาจารย
ผูใชบัณฑิต ใหขอมูลยอนกลับตอคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะฯ (9.1-7-1)

9.1-7-1
- โครงการสัมมาทิฐิ
- โครงการสัมมนาบุคลากร เพือ่

ประเมินและปรับปรุงพัฒนาแผนกล
ยุทธ
- โครงการผูบริหารพบนิสิตและ

บุคลากรทุกภาควิชา
- โครงการผูบริหารพบผูปกครอง

(จัดทําโดยวิทยาเขตกําแพงแสน)
- ขอมูลการสัมภาษณในรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2555

8

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยและมีกจิกรรม
รวมกัน

คณะฯ มีเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพตามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือเครือขายระหวางคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับคณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

9.1-8-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน
9.1.8-2 บันทึกความรวมมือทาง
วิชาการกับคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
9.1-8-3 บันทึกความรวมมือทาง
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คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร คณะอกัษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม
(9.1-8-1)

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ รวมกับคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร (9.1-8-2)  และสํานกั
สงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน (9.1-8-3) อีกทั้งยังมีความรวมมือ
ทางดานการศึกษา รวมกับวิทยาลัยครู
Dongkhamxang Teacher Training
College แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีกิจกรรมรวมกันคือ
ประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ
ทั้งในดานการพัฒนานิสิต ดานวิจยั ดาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการใหแกครูผูสอนวิทยาศาสตร ใน
เร่ือง “การเรียนรูวิทยาศาสตรเชิงรุก (Active
teaching  and Learning in Science)”
เพื่อสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการ
เบื้องตนระหวางสองหนวยงาน (9.1-8-4)

ในปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โรงเรียนนายรอยตํารวจ วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จกัรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยมหามกฎุราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

วิชาการกับสํานกัสงเสริมและฝกอบรม
9.1-8-4 บันทึกความรวมมือดาน
การศึกษากับวิทยาลัยครู
Dongkhamxang Teacher Training
College แหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาพ
กิจกรรม
9.1-8-5 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันการศึกษา ภูมภิาค
ตะวันตก (20 สถาบัน) และภาพ
กิจกรรม
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ราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง
ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันการศึกษา ในภูมิภาคตะวนั
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู กําหนดกรอบการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน การวิจัยตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมถึงสงเสริม
การจัดกิจกรรมนอมนํานิสิต ฯลฯ ซ่ึงไดทําพิธี
ลงนามในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซ่ึงในวัน
ดังกลาวไดมีกิจกรรมแลกเปล่ียน (Good
Practice) ระหวางสถาบันอีกดวย (9.1-8-5)

9

มีแนวปฏบิัติที่ดีหรืองานวจิัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
พัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน

คณะฯ ไดพัฒนาแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ที่ใชรายงานผลการประเมนิ
ตนเองของหนวยงานยอยภายในคณะฯ และ
แบบติดตามการนําความรู จากการฝกอบรมฯ
ไปใชประโยชน เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนทั้งคณะฯ นําไปใชในการ
ติดตามรายงานขอมูลการพัฒนาตนเองอยาง
เปนระบบ (9.1-9-1) จัดทําคูมือคุณภาพ
ใหบุคลากรไดศึกษาทําความเขาใจ มีสวนรวม
ในการสรางสรรคกระบวนการทํางานอนัเปน
วัฒนธรรมคุณภาพขององคกรอกีประการหนึ่ง
ดวย (9.1-9-2) อีกทั้งยังมีการจัดทํา
โครงการวิจัย เร่ือง การวิเคราะหความ
สอดคลองของผลการประกันคุณภาพภายใน
ระหวางการประเมินตนเองและคณะกรรมการ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร (9.1-9-3) และมีการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยเร่ือง การประเมินความตองการ
จําเปนการประกันคุณภาพภายใน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ในวาสารการประชุมวิชาการ
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน คร้ังที่ 10 (9.1-9-4)

9.1-9-1 (ราง) รายงานการประเมิน
ตนเองระดับภาควิชา และแบบติดตาม
การนําความรูจากการฝกอบรมฯ ไป
ใชประโยชน คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
9.1.9-2 คูมือคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
9.1-9-3  รานงานการวิจยั เร่ือง การ
วิเคราะหความสอดคลองของผลการ
ประกันคุณภาพภายในระหวางการ
ประเมินตนเองและคณะกรรมการ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
9.1-9-4 ผลงานวิจัยเร่ือง การประเมิน
ความตองการจาํเปนการประกัน
คุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ในวาสารการประชุม
วิชาการแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน คร้ังที่ 10

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

9 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

9 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

9 ขอ 9 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงชี้ท่ี 9.2 (ศษพ.) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและการสรางคุณธรรม ความรู ทักษะ ภาวะผูนํา
และการไดงานทําตามเปาหมาย

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 หรือ 10 ขอ

เกณฑมาตรฐาน ขอ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)

กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

1

มีการดําเนินการตามพันธกิจการผลิต
บัณฑิตทั้งในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร
ตามนโยบายของรัฐบาล  คือหลักสูตร
ครู 5 หรือ 6 ป และหลักสูตร 4 ปอื่นๆ
ที่ไมใชครู รวมถึงบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก

คณะฯ มีการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพครู ศษ.บ. (การ
จัดการเรียนรู) เปนหลักสูตร 5 ป เพือ่เตรียม
บุคคลที่จะออกไปประกอบอาชีพครู ตาม
มาตรฐาน สกอ. และครุสภา อีกหนึ่งหลักสูตร
คือ หลักสูตร วท.บ. เกษตรและส่ิงแวดลอม
ศึกษาซ่ึงเปนหลักสูตร 4 ป ไมใชวิชาชพีครู
รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน   (9.2-1-1)

9.2-1-1 เลมหลักสูตร ศษ.บ.(การ
จัดการเรียนรู) และ หลักสูตร วท.บ.
(เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา)

2

มีกระบวนการรับนิสิตที่เปนการเพิ่ม
โอกาสสําหรับนักเรียนผูกระทําคุณงาม
ความดี

คณะฯ มีกระบวนการรับนิสิตหลากหลาย
ชองทาง โดยเฉพาะชองทางที่เปนการเพิ่ม
โอกาสสําหรับนักเรียนผูกระทําความดี เชน
โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เปนโครงการ
ที่รวมมือกับเขตพื้นทีก่ารศึกษาในพื้นทีภ่าค
กลางตะวันตก รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเดน
ดานคุณธรรมจริยธรรมเขาเรียนในทุกหลักสูตร
และทุกสาขาวิชาของคณะฯ (9.2-2-1)

9.2-2-1 โครงการรับนิสิต “เด็กดีมี
คุณธรรม”
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

3

มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง

คณะฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานยิมที่พึง
ประสงคอยางตอเนื่อง โดยมกีารกาํหนดการ
พัฒนาเรียนรูของนิสิต ดานคุณธรรมจริยธรรม
ที่ตองพัฒนาไวในทุกรายวิชา (9.2-3-1)

9.2-3-1 มคอ.3 ของทุกรายวิชา

4

มีหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยรายวิชา
และกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่
ผสมผสานแนวคิดทางการศึกษากับ
แนวคิดทางการพัฒนา รวมถึงการมี
กลไกในการสรางภาวะผูนําใหแก
บัณฑิต

5

มีระบบกลไกเสริมสรางศักยภาพทาง
วิชาการ วิชาชีพและการไดงานทําใหแก
นิสิต

คณะฯ มีระบบกลไกการเสริมสรางศักยภาพ
ทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิต เชน
โครงการเสริมหลักสูตรของภาควิชาตางๆ
การใชแหลงเรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพแกนิสิต
เชน ฟารมคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
หองสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการการสอนแบบ
จุลภาค รวมถึงการจางชาวตางชาติมาสอน
นิสิตใหมีความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อันเปนการ
เตรียมความพรอมสูสมาคมอาเซียนอีก
ประการหนึ่งดวย (9.2-5-1)

9.2-5-1 แผนปฏิบัติการประจาํปและ
แหลงเรียนรูภายในหนวยงาน

6

มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการ มีแผนการดําเนินการ
มีการดําเนินการตามแผน การ
ประเมินผลรวมถึงการพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยใชวงจร
คุณภาพ PDCA

คณะฯ มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พึงประสงค
ภายใตศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ใหคําปรึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ซ่ึงมีพันธกิจ 5 ขอ (9.2-6-1) คือ
1) สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นิสิต
คณาจารยและบุคลากรของคณะฯ
2) สงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม สูสังคม
3) ใหบริการทางวิชาการดานคุณธรรม
จริยธรรม และการใหคําปรึกษา
4) สรางสรรคงานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
5) กําหนดคุณธรรมที่สําคัญจําเปนสําหรับนิสิต

9.2-6-1 รายงานประจาํปศูนยสงเสริม
คุณธรรมและการใหคําปรึกษาฯ
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กก ตน ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

7

มีแหลงเรียนรู ฝกทักษะ ฝกงานหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกครอบคลุมทุกสาขา/หลักสูตร

คณะฯ มีแหลงเรียนรูใชฝกทักษะ ฝกงานและ
ฝกประสบการณวิชาชีพนิสิตทั้งภายในและ
ภายนอก ไดแก โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ฟารมคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
สถานีวิจัยดอยปุย พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
โครงการหลวงหวยลึก เปนตน (9.2-7-1)

9.2-7-1 สรุปผลการดําเนินงานฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ประจาํป
การศึกษา 2556

8

มีการสรางเครือขายการฝก
ประสบการณวิชาชีพภายนอก
หนวยงาน เพื่อสรางความรวมมือในการ
พัฒนานิสิตและแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพใหมีคุณภาพ และเปนทางเลือกที่
หลากหลายแกนิสิต

คณะฯ มีการสรางเครือขายการฝก
ประสบการณวิชาชีพภายนอกหนวยงาน
เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพ
ใหแกนิสิต และพัฒนาแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพ รวมถึงการเปนทางเลือกในการฝก
ประสบการณวิชาชีพใหแกนิสิต (9.2-8-1)

9.2-8-1 ขอมูลเครือขายความรวมมือ

9

นิสิตระดับปริญญาตรีไดงานทํา
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป ไดไมตํ่ากวารอยละ 80

นิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจาก
คณะฯ รุนปการศึกษา 2555 มีจํานวน 217
คน มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 75.12
(9.2-9-1)

9.2-9-1 ขอมูลตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(รุนปการศึกษา 2555)
จากกองแผนงาน

10

10. บัณฑิตหรือศิษยเกาไดรับการยก
ยองหรือไดรับรางวัลที่เปนเกียรติคุณ
แหงความดีงาม ความสําเร็จในหนาที่
การงานจากหนวยงานหรือสถาบันของ
รัฐหรือเอกชนทั้งในหรือตางประเทศ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 4.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 7 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

8 ขอ 7 4.00 ไมบรรลเุปาหมาย
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ตัวบงชี้ท่ี ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
เกณฑการประเมิน ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคณุภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนเตม็ 5)
เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา)

2554 2555 2556
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสงักัด 4.54 4.69 4.82

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2555
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.51 4.69 4.69 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.51 4.82 4.82 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2556
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเปาหมาย

คาคะแนน 4.51 4.78 4.78 บรรลเุปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

15-2 รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจาํปการศึกษา 2556
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน
การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก

มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร
จัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชืท่ี้กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
24 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1
ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย
และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. 23 ตัวบงชี้
และ สมศ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 36 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 131

ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2)
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 2 3.94 4.75 4.22 4.32 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.75 4.95 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกองคประกอบ

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน สามารถ
สะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวจิัย พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมี
ผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2

ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

มาตรฐานท่ี 1 - - 4.29 4.29 การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.86 4.75 4.97 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 2 ข 4.21 4.89 4.57 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมาตรฐาน

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของมาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.29 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.79
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง
ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย
5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนน
เฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3

ตารางท่ี 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4)
มุมมองดานการบริหาร

จัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1.ดานนักศึกษาและผูมสีวน
ไดสวนเสีย

- 5.00 4.50 4.73 การดําเนินงานระดับดีมาก

2.ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.58 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก

3.ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4.ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม

3.42 5.00 4.72 4.46 การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมุมมอง

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการ
แตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก

3. ดานการเงิน พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
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4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดี

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4

ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5)
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจดั
การศึกษา
(1)ดานกายภาพ 5.00 - - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(2)ดานวิชาการ 3.42 4.67 3.87 4.12 การดําเนินงานระดับดี
(3)ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
(4)ดานการบริหารจัดการ - 5.00 4.75 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ
มาตรฐานท่ี 1

3.94 4.90 4.31 4.63 การดําเนินงานระดับดีมาก

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1)ดานการผลติบัณฑิต - 5.00 4.29 4.56 การดําเนินงานระดับดี

(2)ดานการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

(3)ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

(4)ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ
มาตรฐานท่ี 2

5.00 5.00 4.62 4.78 การดําเนินงานระดับดีมาก
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง

เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของ
ทุกมาตรฐาน

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
- ดานกายภาพ พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
- ดานวิชาการ พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.12 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี
- ดานการเงิน พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ

ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
- ดานการบริหารจัดการ พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินไดคุณภาพระดบัดีมาก
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
- ดานการผลิตบัณฑิต พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.56 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.56 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
- ดานการวิจัย พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ

ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา คณะฯ ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ
การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง

คณะฯ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีครบถวนตามกระบวนการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง

ควรกําหนดใหหนวยงานระดับภาควิชาหรือเทียบเทารายงานผลสําเร็จการดําเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ โดยใหสรุปตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะฯ ไวใหชัดเจน

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง

1. มีแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาตอของคณาจารย
2. มีการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีขาดแคลน และมีความเชี่ยวชาญ

จุดท่ีควรพัฒนา
อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวชิาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไป จํานวนนอย

ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมใหอาจารยประจําขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง

มีกระบวนการใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพในการจัดทําแผนกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของนิสิต

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการสัมมนาเพ่ือทบทวนติดตามแผนการดําเนินการกิจกรรมของนิสิตทุกภาคการศึกษา

ขอเสนอแนะ
ควรมีสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตและชุมนุม ใหเหมาะสมตอความตองการของนิสิต

แนวปฏิบัติท่ีดี
1. มีการสรุปผลการดําเนินงานประจําปของสโมสรและชุมนุมอยางตอเนื่อง
2. มีรูปแบบการถายทอดงานสโมสรนิสิตและชุมนุมจากรุนสูรุน

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
จุดแข็ง

1. คณาจารยมีคุณวุฒิและศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุนวิจัย
2. คณะฯ มีการสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยและตีพิมพเผยแพร
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. เพ่ิมจํานวนคณาจารยท่ีทําวิจัยและตีพิมพเผยแพรเพ่ิมข้ึน
2. เพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพร

จุดท่ีควรพัฒนา
คณาจารยควรทําวิจัยและตีพิมพเผยแพรใหมากข้ึน

ขอเสนอแนะ
ควรนําผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําป

แนวปฏิบัติท่ีดี
มีการจัดการความรูดานการวิจัย

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

จุดแข็ง
คณาจายมีคุณวุฒิและความสามารถในการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

จุดท่ีควรพัฒนา

การแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการใหเพ่ิมข้ึน

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง

คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะ

ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
แนวปฏิบัติท่ีดี

บุคลากรและนิสิตใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง

ผูบริหารมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีการจัดโครงการกิจกรรมผูบริหารพบบุคลากรและนิสิต ทุกหนวยงาน
2. มีการจัดโครงการสัมมาทิฐิและสัมมนาบุคลากรเปนประจําทุกป
3. มีระบบและกลไกการสนับสนุนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทาง

คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ขอเสนอแนะ

ควรมีการบริหารจัดการโดยใชระบบสํานักงานอัตโนมัติ (AMS e-office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
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แนวปฏิบัติท่ีดี
มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ
ขอเสนอแนะ

ควรหาแหลงทุนงบประมาณท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดท่ีควรพัฒนา

ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ จัดสงคณะฯ ตามกําหนด เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป

แนวปฏิบัติท่ีดี
1. มีผลงานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
2. คณะฯ มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการบูรณาการงานประกันคุณภาพเขากับงานประจํา เชน มีการ

มอบหมายผูรับผิดชอบในการเขียน SAR ในตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับงานประจําของตนเอง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ
ในการติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานรายองคประกอบ เปนตน

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับภาควิชา และ

หนวยงานยอยตางๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้
หนวยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5)

องค
1

องค
2

องค
3

องค
4

องค
5

องค
6

องค
7

องค
8

องค
9

รวม ระดับ
คุณภาพ

สํานักงานเลขานุการคณะฯ 5.00 4.24 4.84 5.00 5.00 4.68 ดีมาก
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน

4.41 4.00 2.90 5.00 5.00 4.18 ดี

ภาควิชาครุศึกษา 4.14 5.00 4.67 5.00 4.00 4.48 ดี
ภาควิชาพลศึกษา 4.22 5.00 4.15 4.50 5.00 4.42 ดี
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บทที่ 4
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556

1) รองศาสตราจารย ดร.วิสาข จัติวัตร (ประธานกรรมการ)
หนวยงาน : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พราม  อินพรม (รองประธานกรรมการ)
หนวยงาน : คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

3) รองศาสตราจารย ดร.คนึงนิตย  เหรียญวรากร (กรรมการ)
หนวยงาน : คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตรี  เรืองไทย (กรรมการเสริม)
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

5) นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร (กรรมการและเลขานุการ)
หนวยงาน : สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

6) นางสาวพิชากรณ เพงพิศ (ผูชวยเลขานุการ)
หนวยงาน : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556
- ระหวางวันท่ี 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา

2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ระหวางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556
- 31 พฤษภาคม 2557) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ ศิษยเกาจํานวน 2 คน นิสิตจํานวน 4 คน
อาจารยจํานวน 3 คน และบุคลากรจํานวน 4 คน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง
9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย
4.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ รวม 37 ตัวบงชี้
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

องคประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 2 3.94 4.75 4.22 4.32 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 - 5.00 4.75 4.95 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้
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จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีแผนยุทธศาสตรเชิงรุก มีการพัฒนาคณะเขาสูความเปนนานาชาติ เชน พัฒนาหลักสูตรเปน

ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ
2. มีระบบสารสนเทศในการติดตามการพัฒนาคณาจารย และบุคลากร และประเมินการทํางานของ

บุคลากร มีศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสงเสริมคุณลักษณะเดนของนิสิต
3. ศิษยเกาและนิสิตปจจุบัน มีความรัก มีความผูกพันตอคณะฯ และมีความศรัทธาเชื่อม่ันในคุณภาพการเรียน

การสอน

ขอเสนอแนะ
1. ควรทบทวน การดําเนินการรับนิสิตในหลักสูตร การจัดการเรียนรูสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

อยางตอเนื่อง โดยจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบถวนเนื่องจากเปนจุดเดนของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

2. เม่ือคณะมีความพรอมควรมีการดําเนินการผลิตวารสารวิชาการของคณะเพ่ือรองรับการผลิตผลงาน
วิชาการของคณาจารย และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา

3. ในการรับสมัครอาจารยใหม หรือการศึกษาตอของคณาจารยในคณะควรคํานึงถึงสาขาวิชาท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาหลักสูตรของคณะ

4. ควรพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีและวัสดุอุปกรณตางๆ เชน เพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมนอกเวลาเรียน
เพ่ิม Learning space ปรับปรุงคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการภาษา และโปรแกรมสําเร็จรูปในการประกอบการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีทันสมัยพรอมใชงาน จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอตอการเรียนการสอน เปนตน

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย
ควรจัดจํานวนนิสิตในหอพักของมหาวิทยาลัย ใหมีความเหมาะสมกับขนาดของหองพัก

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี
คณะฯ พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร และการนําทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชประโยชนท่ี

ผูบริหารสามารถติดตามตรวจสอบไดตลอดเวลา

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน
1. ดานการเรียนการสอน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาเปนอยางดี
มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูง มีการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับภาวการณความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท้ังทางดานวิชาการ
คุณธรรมและจริยธรรม การฝกประสบการณจริงครอบคลุมหลักสูตรท่ีเปดสอน มีการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานชาติ
นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมหลักสูตรท่ีเปดสอนใหกับนิสิต อาทิ หองฝก
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ปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา ฟารมฝกงานดานการเกษตร หองปฏิบัติการดานพลศึกษา เปนตน
ซึ่งผลการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับดานการเรียนการสอนอยูในระดับดีและดีมาก

2. ดานการวิจัย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกดานการวิจัยท่ีชัดเจน มีการพัฒนา

ศักยภาพดานการวิจัยโดยการสงเสริมการทํางานงานวิจัยแบบทีม การจัดสรรทุนวิจัย ทุนสําหรับตีพิมพและเผยแพร
รวมท้ังพัฒนาชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตและบุคลากร โดยรวมเปนเจาภาพในการจัดประชุม
วิชาการ การจัดทําฐานขอมูลวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยบนเว็บไซตของคณะ โดยมีศูนยวิจัย
และบริการวิชาการ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและเปนหนวยประสานงานดานการวิจัย ซึ่งผลการดําเนินงานดานการ
วิจัยของคณะอยูในระดับดีมาก

3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกดานการบริการวิชาการท่ีชัดเจน

โดยมีศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและเปนหนวยประสานงานดานการบริการวิชาการ มีการ
สํารวจความตองการของชุมชน เพ่ือจะไดจัดบริการวิชาการท่ีสอดคลองและตรงตามความตองการของชุมชน
นอกจากนี้ไดมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการภายใตความรวมมือกับชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการแกสังคมของคณะอยูในระดับดีมาก

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการสอดแทรก

ไปกับการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดตั้งศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พรอมท้ังพัฒนาสมรรถนะดานคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพใหกับนิสิต ซึ่งผลการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคมของคณะอยูในระดับดีมาก

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2556 พบวา คณะฯ มีการ

พัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
จํานวน 10 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 10 กิจกรรม
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ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยมาแลว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ

ครั้งท่ี 3 ในรอบปการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2550) ระหวางวันท่ี 3-4 กันยายน
2550 พบวา มีผลการดําเนินงาน 43 ดัชนี จาก 47 ดัชนี ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 3.59 อยูในเกณฑ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน
ใหคะแนน 3.30 อยูในเกณฑ ปานกลาง

ครั้งท่ี 4 ในรอบปการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2551) ระหวางวันท่ี 5-7 สิงหาคม
2551 พบวา มีผลการดําเนินงาน 45 ตัวบงชี้ จาก 45 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 3.21 อยูในเกณฑ ปานกลาง เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 3.31 อยูในเกณฑ ปานกลาง

ครั้งท่ี 5 ในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันท่ี 21-22 กรกฎาคม
2552 พบวา มีผลการดําเนินงาน 41 ตัวบงชี้ จาก 41 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 3.73 อยูในเกณฑ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน
ใหคะแนน 3.71 อยูในเกณฑ ดี

ครั้งท่ี 6 ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันท่ี 5-6 กรกฎาคม
2553 พบวา มีผลการดําเนินงาน 50 ตัวบงชี้ จาก 50 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 2.41 อยูในเกณฑ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน
ใหคะแนน 2.35 อยูในเกณฑ ดี

ครั้งท่ี 7 ในรอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) ระหวางวันท่ี 4-5 กรกฎาคม
2554 พบวา มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบงชี้ จาก 24 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 4.68 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 4.68 อยูในเกณฑ ดีมาก

ครั้งท่ี 8 ในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันท่ี 5-6 กรกฎาคม
2555 พบวา มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบงชี้ จาก 24 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 4.75 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 4.54 อยูในเกณฑ ดีมาก

ครั้งท่ี 9 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันท่ี 24-25 มิถุนายน
2556 พบวา มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบงชี้ จาก 24 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 4.74 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
ซึ่งประเมิน ใหคะแนน 4.70 อยูในเกณฑ ดีมาก
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แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน
วัตถุประสงค
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของ
หนวยงาน

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีผานมา

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ

กําหนดการประเมินฯ
วันอังคารท่ี 15 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประขุมพิจารณากําหนดประเด็นการ

ประเมิน ณ หองประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เวลา 09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหารคณะฯ

ณ หองประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556

เวลา 09.30 – 10.00 น. ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษา 2556

เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการฯ ซักถามเพ่ิมเติม
เวลา 10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารท่ีคณะฯ จัดเตรียมไวให
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารคณะฯ

กลุมท่ี 1 กลุมอาจารย (ท่ีไมใชผูบริหาร) ของแตละภาควิชา จํานวน 3  คน
กลุมท่ี 2 กลุมนิสิตทุกระดับคละชั้นป จํานวน 4 คน



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 145

กลุมท่ี 3 กลุมบุคลากร ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง จํานวน 4 คน
กลุมท่ี 4 กลุมศิษยเกา จํานวน 2  คน

เวลา 15.00 – 15.10 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 15.10 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)

วันพุธท่ี 16 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาสรุปผลการประเมินฯ
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากรของคณะฯ รับทราบ ณ หองประชุม 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

วิธีการดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง
31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง

เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเพ่ือให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9

องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 36 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

องคประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 2 3.94 4.75 4.22 4.32 การดําเนินงานระดับดี
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 7 - 5.00 4.75 4.95 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา 2556
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพได ดังนี้
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 1.1 8 ขอ - - 8  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๖.๑

4 ขอ - - 4  4.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๖.๒

4.00 - - 4.26  4.26 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๗

3 ขอ - - 3  3.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 2.1 5 ขอ - - 6  4.00

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 60 30.50 45.50 (คารอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก=67.03 เมื่อเทียบคารอยละ
ของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ

60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ไดเทากับ 5.00)

 5.00
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 2.3 15 5 45.50 (คารอยละของอาจารยประจาํที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ=10.99 เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5= รอยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได

เทากับ 1.83

 1.83

ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.5 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.6 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.7 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8 4 ขอ - - 4  4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑

รอยละ 80 163 192 (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=
163/จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

=192) เทากับรอยละ 84.90 เมื่อเทียบ
รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ดังนั้น

คะแนนจึงเทากับ 4.24

 4.24

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๒

4.00 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย
(คะแนนเต็ม 5) = 4.23

 4.23

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๓

รอยละ 25 2.00 10 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือ
เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทเทากบั 2.00/จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโททั้งหมดเทากับ 10) = รอยละ
20.00 เมื่อเทียบคารอยละ 25 เทากบั 5

คะแนน ดังนั้นคะแนนเทากบั 4.00

 4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๔

รอยละ 50 1.00 1 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเทากบั 1/จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เทากับ =1) = รอยละ 100 เมือเทียบคา
รอยละ 50 เทากับ 5.00 คะแนน ดังนั้น

คะแนนเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๔

คาดัชนี
คุณภาพ
เปน 5

211.50 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
เทากับ 211.50 จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดเทากับ 45.50) เทากับ 4.65 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากบั
5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเทากับ 3.87

 3.87
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้ที่ 3.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 3.2 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 3.3 5 ขอ - - 5  5.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 4.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.2 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้ที่ 4.3 80,000
บาท/คน

11,766,059.05 41.50 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรือ
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน = 11,766,059.05/จํานวน
อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํ=

41.50)=283,519.50 บาท เมื่อเทียบคา
คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท ดังนั้น

คะแนนที่ไดเทากับ 5.00)

 5.00

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

รอยละ 10 10.25 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ

10.25/จํานวนอาจารยและนกัวจิัยประจํา
ทั้งหมดเทากับ 45.50) = รอยละ22.50

เมื่อเทียบคารอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๖

รอยละ 10 12 45.50 (ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน=12/
จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัย

ประจํา=45.50)= รอยละ 26.37 เมื่อ
เทียบคารอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน

จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๗

รอยละ 15 6.25 45.50 (ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่
ไดรับรองคุณภาพ = 6.25/จํานวน

อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด
= 45.50)= รอยละ 13.74 เมื่อเทียบคา

รอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.1 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๘

รอยละ 30 13 30 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ที่นํามาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย=
13/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =30)=มีคาเทากับ รอย

ละ 43.33 เมื่อเทียบคารอยละ 30 เทากับ
5 คะแนน จึงมีคาเทากับ 5.00

 5.00
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ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

( = บรรลุ
,  = ไมบรรลุ)

(เกณฑ สกอ.)

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๙

5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 6.1 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๐

4 ขอ - - 4  4.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๑

5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๘.๑

4 ขอ - - 4  5.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๘.๒

4 ขอ - - ไมมีการดําเนินงาน  0.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 7.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.2 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.3 5 ขอ - - 5  5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.4 6 ขอ - - 6  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๓

4.00 - - 4.75  4.75

ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ - - 7  5.00

ตัวบงชี้ที่ 9.1 9 ขอ - - 9  5.00

ตัวบงชี้
สมศ. ที่ ๑๕

4.51 - - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยตนสังกัด=4.78/

จํานวนป =1ป)=4.78

 4.78 ไมประเมิน

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. มีกระบวนการทําแผนยุทธศาสตรท่ีครบถวน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย บุคลากร

มีสวนรวมในการกําหนดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของคณะ
2. มีพันธกิจในการพัฒนาโรงเรียนสาธิต ใหเปนโรงเรียนตนแบบ
3. พัฒนาแผนในเชิงรุก มีนโยบายท่ีจะพัฒนาคณะเขาสูการเปนนานาชาติมากข้ึนกวาแผนเดิม
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แนวทางเสริม
ควรสนับสนุนใหภาควิชามีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของภาควิชา เพ่ือเสริมจุดแข็งของภาควิชา

และคณะวิชา และมีการประเมินแผนของภาควิชาในการประกันคุณภาพภายใน

ขอเสนอแนะ
ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และรายงานผลแผนปฏิบัติการแยกกันใหชัดเจน

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบงชี้ พบวา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ไดคุณภาพระดับดี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน
2. มีการจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

แนวทางเสริม
1. ควรมีคณะกรรมการกํากับดูแลแผนพัฒนาบุคลากร ใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนด
2. ควรมีการขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการในตางประเทศในวงกวาง เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ

ท่ีเนนความเปนนานาชาติ

จุดท่ีควรพัฒนา
1. จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
2. จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.

ขอเสนอแนะ
1. คณะฯ ควรหามาตรการเพ่ิมจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. คณะฯ ควรสนับสนุน และกระตุนการขอตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน

แนวปฏิบัติท่ีดี
คณะฯ พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร และการนําทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชประโยชนท่ี

ผูบริหารสามารถติดตามตรวจสอบไดตลอดเวลา
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 2 ตัวบงชี้

พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. คณะฯ มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังมีชองทางท่ีหลากหลายในการติดตอสื่อสารกับ

อาจารยท่ีปรึกษา
2. คณะฯ มีกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย และครอบคลุมทุกดาน

ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมใหนิสิตมีการใชกระบวนการ PDCA ใหครบถวน ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะการ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ

แนวปฏิบัติท่ีดี
คณะฯ มีการจัดทําคูมือนิสิต เพ่ือเปนแนวทางสนับสนุนระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีดี

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
คณาจารยมีศักยภาพในการหาเงินทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก

จุดท่ีควรพัฒนา
ควรเพ่ิมการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

ขอเสนอแนะ
1. คณะฯ ควรกระตุน และสงเสริมการตีพิมพในวารสารระดับนานาขาติ
2. รายวิชาท่ีมีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน ควรระบุใหชัดเจนถึงเนื้อหาท่ีมีการบูรณาการ

โดยใหมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการใน มคอ.3 และเชื่อมโยงถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไวใน มคอ.5
ใหชัดเจน
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3. ควรเปดโอกาสใหอาจารยขอทุนวิจัยของคณะไดตลอดป

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 4

ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการอยางหลากหลาย

แนวทางเสริม
คณะควรเพ่ิมบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับคณะ

ขอเสนอแนะ
รายวิชาท่ีมีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย ควรระบุใหชัดเจนถึงเนื้อหาท่ีมี

การบูรณาการ โดยใหมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการใน มคอ.3 และเชื่อมโยงถึงการประเมินผลสัมฤทธไว
ใน มคอ.5 ใหชัดเจน

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3

ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
คณะมีศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะเดนของนิสิตดานคุณธรรมและ

จริยธรรม

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้

พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังนี้
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จุดแข็ง
1. ผูบริหารคณะมีการถายทอดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการผานชองทางสื่อสารท่ีหลากหลาย
2. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดยใชการประเมินความพึงพอใจ และการ

ปฏิบัติงานระบบประเมิน online และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

แนวทางเสริม
โครงการผูบริหารพบบุคลากรและนิสิต อาจแบงกลุมยอย เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

มากข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. กําหนดมาตรการและงบประมาณ เพ่ือผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายมากข้ึน  เชน การสรางสรรค

ผลงานวิจัย และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับภาควิชา

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้

พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ และมีการวิเคราะหคาใชจาย และสถาน

ทางการเงิน เพ่ือการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร เชน  การจัดสรรเงินและงบประมาณเพ่ือการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน
การนําเสนอผลงาน และทุนวิจัย

แนวทางเสริม
ควรมีนโยบายในการเพ่ิมเงินรายไดของคณะโดยการพัฒนาหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ เชน หลักสูตร

อังกฤษศึกษา และระดมเงินทุนจากโครงการบริการวิชาการ เพ่ือนํามาพัฒนาบุคลากร

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน

1 ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้
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จุดแข็ง
1. มีแผนการสรางคุณภาพโดยนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาแผนการสรางคุณภาพ ซึ่งเปนคูมือ

สําหรับผูบริหารในระดับตางๆ ในการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนมีการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน
2. มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพในหลายกลุมท้ังในและนอกประเทศ

แนวปฏิบัติท่ีดี
มีแผนการสรางคุณภาพท่ีชวยสงเสริมในการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพ ใหเปนวัฒนธรรม

องคกรในวงกวาง

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

แลว พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.72 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

มาตรฐานที่ 1 - - 4.29 4.29 การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ 2 4.21 4.88 4.60 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.86 4.75 4.97 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข 4.21 4.89 4.57 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน

4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถสะทอน
ผลการดําเนินงานไดดังนี้

- มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.29 ไดคุณภาพระดับดี
สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบและกลไกในการพัฒนานิสิตท้ังระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับภาวการณความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม
รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท้ังทางดานวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม การฝกประสบการณจริงครอบคลุม
หลักสูตรท่ีเปดสอน มีการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานชาติ โดยในปการศึกษา 2556 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ
ในระดับชาติและนานาชาติอยูในระดับดีและดีมาก สงผลใหบัณฑิตของคณะมีคุณภาพผูใชบัณฑิตและนายจางมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตในระดับท่ีดี

- มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.72
ไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ย 4.97 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.65
ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคณบดี และคณะผูบริหารท่ีให
ความสําคัญในการผลักดันใหคณะดําเนินงานเพ่ือรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน โดยมีกระบวนการ
ในการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนท้ังทางดานการวิจัย การบริการวิชาการสูชุมชน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการทุนจากคณะใหศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนท้ังในสวนของการบริหารและการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง อันสงผลใหการดําเนินการในทุกดานดังกลาวอยูในระดับดมีาก

- มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวาจากความตั้งใจ และมุงม่ันของผูบริหารในการ
พัฒนาระบบและกลไกในการดําเนินการตาง ๆ ตามพันธกิจของคณะอยางดีมาโดยตลอด ทําใหคณาจารยของคณะฯ
สามารถพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาชองทางในการเผยแพรงานวิจัย
มีการสรางความรวมมือในการเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานงานวิจัยและงานดานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร แลวพบวา

มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวน
ไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง
เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

1. ดานนิสิตและผูมีสวนได
สวนเสีย

- 5.00 4.50 4.73 การดําเนินงานระดับดีมาก

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.58 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4. ดานบุคลากร 3.42 5.00 4.72 4.46 การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานไดดังนี้

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.73 ไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบและกลไกในการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการของคณะเปนอยางดี โดยในดานของการเรียนการสอนมีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะท้ังทางดานวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม การฝกประสบการณจริงครอบคลุมหลักสูตรท่ีเปด
สอน มีการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการท้ังในระดับชาติและนานชาติ มีระบบการใหคําปรึกษาท้ังทางดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต
ดานการบริการวิชาการแกสังคมคณะไดสรางความรวมมือและจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือสรางความ
เขมแข็งและแกปญหาของชุมชนไดเปนอยางดี

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.83 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบการวางแผนพัฒนาคณะในดานตางๆ อยางครอบคลุม
ทุกพันธกิจ โดยเฉพาะมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน อีกท้ังมีงบประมาณและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมหลักสูตรท่ีเปดสอน
ใหกับนิสิต อาทิ หองฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา ฟารมฝกงานดานการเกษตร หองปฏิบัติการ
ดานพลศึกษา เปนตน นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ เพ่ือสนับสนุนท้ังในสวนของการบริหารและ
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการดําเนินการดานตางๆ ผลักดันหอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการของการประกัน
คุณภาพ ซึง่สงผลใหการดําเนินงานในดานตางๆ อยูในระดับดีมาก
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- ดานการเงิน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สะทอนใหเห็น
วาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกดานการเงินและงบประมาณเปนอยางดี รวมท้ังมี
การแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายในและภายนอก รวมท้ังมีความพยายามในการหางบประมาณมาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะในรูปแบบตางๆ เชน การจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.46
ไดคุณภาพระดับดี สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูง แตยังอยูระหวาง
การสรางผลงานวิชาการเพ่ือกาวสูตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากยังมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารยข้ึนไปมีจํานวนนอย แตท้ังนี้คณะผูบริหารไดมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคณาจารยเพ่ือให
กาวสูตําแหนงทางวิชาการตอไปในอนาคตอยางชัดเจน แตถึงอยางไรก็ตามพบวาคณะไดสรางผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําไปใชประโยชนอยูในระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรแลว พบวา

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.72 ไดคุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

ดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศึกษา

3.94 4.90 4.31 4.63 การดําเนินงานระดับดี

1) ดานกายภาพ 5.00 - - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

2) ดานวิชาการ 3.42 4.67 3.87 4.12 การดําเนินงานระดับดี

3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4) ดานการบริหารจัดการ - 5.00 4.75 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก

ดานการดาํเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.62 4.78 การดําเนินงานระดับดีมาก

1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.29 4.56 การดําเนินงานระดับดีมาก

2) ดานการวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก

3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4) ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 4.21 4.94 4.58 4.72 การดําเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้
- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.63

มีคุณภาพระดับดีมาก ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
4.96 สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษาเปนอยาง
ดี มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูง มีการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาคณะอยางชัดเจน พรอมท้ังมีงบประมาณสนับสนุนและมีการแสวงหางบประมาณเพ่ือการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคะแนนเฉลี่ย
4.78 มีคุณภาพระดับดีมาก ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.56 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะทอนใหเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เปนหนวยงานท่ีสามารถดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนสงผลใหสามารถผิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูสังคมไดเปนอยางดี มีระบบการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย สงผล
ใหมีงานวิจัยไดรับการติพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ มีพัฒนาการบริการวิชาการรวมถึงการสราง
ความรวมมือกับชุมชนทําใหงานบริการวิชาการสามารถตอบสนองความตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชนไดเปนอยาง
ดี และไดใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการสอดแทรกไปกับการเรียนการสอน รวมไปถึงการ
จัดตั้งศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พรอมท้ังพัฒนาสมรรถนะดาน
คุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพใหกับนิสิต
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน

ภาคผนวก 2 : ขอมูลการสัมภาษณ

ภาคผนวก 3 : ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก 1

 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน
ลําดับ

ที่
ลําดับที่

บน
ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏบิัติงานประจาํปงบประมาณทั้งหมด 46.00 46.00

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏบิัติงานประจาํปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 45.00 45.00

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 5.00 5.00

4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 0.00 0.00

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0.00 0.00

9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน

2.00 2.00

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1.00 1.00

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1.00 1.00

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0.00 0.00

15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0.00 0.00

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0.00 0.00

18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

0.00 0.00

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0.00 0.00
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ลําดับ
ที่

ลําดับที่
บน

ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 5.00 5.00

30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2.00 2.00

34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน

5.00 5.00

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2.00 2.00

41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 1.00 1.00

44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1.00 1.00

46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร
วิชาชีพทั้งหมด

1.00 1.00

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1.00 1.00
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ลําดับ
ที่

ลําดับที่
บน

ระบบ
CHE

CdsID ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

0.00 0.00

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0.00 0.00

60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว
บงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป)

5.00 5.00

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2.00 2.00

69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้

5.00 5.00

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2.00 2.00

74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2.00 2.00

76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1.00 1.00

78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มคีวามรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกีย่วของกบัวิชาชีพของหลักสูตร

0.00 0.00

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00
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80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0.00 0.00

81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0.00 0.00

83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0.00 0.00

85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,220.00 1,220.00

86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,102 .00 1,102.00

88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 75.00 75.00

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 61.00 61.00

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 14.00 14.00

92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 43.00 43.00

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 45.50 45.50

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 41.50 41.50

96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 4.00 4.00

97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเทา

45.50 45.50

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

0.00 0.00

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา

15.00 15.00

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา

30.50 30.50

101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึน้ของรอยละฯ)

7.94 7.94

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 26.50 26.50

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

0.00 0.00

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

10.00 10.00

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

16.50 16.50
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106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 14.00 14.00

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

0.00 0.00

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

4.00 4.00

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

10.00 10.00

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 5.00 5.00

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา

0.00 0.00

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา

1.00 1.00

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

4.00 4.00

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0.00 0.00

115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0.00 0.00

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 0.00 0.00

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

0.00 0.00

118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 11.36 11.36

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,029.94 1,029.94

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 998.77 998.77

122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16.67 16.67

124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 14.50 14.50

126 124 130 (สกอ.) จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 141.00 141.00

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน

2,714.00 2,714.00

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.12 4.12

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานกัศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5)

3.90 3.90
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130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพวิเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จาก
คะแนนเต็ม 5)

3.94 3.94

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ (จากคะแนนเต็ม 5)

4.15 4.15

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร

4.57 4.57

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00

134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.55 4.55

135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00

136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4.47 4.47

137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0.00 0.00

138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 4.69 4.69

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 217.00 217.00

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา 217.00 217.00

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ)

163.00 163.00

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 6.00 6.00

143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 9.00 9.00

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0.00 0.00
145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 11.00 11.00

146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0.00 0.00

147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0.00 0.00

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชพีอิสระ (คาเฉล่ีย)

13,286.46 13,286.46

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 154.00 154.00

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 6.00 6.00

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 3.00 3.00

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

124.00 124.00

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0.00 0.00
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154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.21 4.21

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3.00 3.00

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0.00 0.00

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.32 4.32

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3.00 3.00

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

0.00 0.00

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.50 4.50

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.23 4.23

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 49.00 49.00

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

4.23 4.23

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานพินธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนพินธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ผานการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย]

3.00 3.00

165 163 672 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง

0.00 0.00

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)

1.00 1.00

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

2.00 2.00

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0.00 0.00

169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท)

0.00 0.00

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

0.00 0.00

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.00 0.00

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

0.00 0.00

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

0.00 0.00
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174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

0.00 0.00

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

10.00 10.00

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

1.00 1.00

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนักอื่นๆ)

0.00 0.00

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

0.00 0.00

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อ
ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่
นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)

0.00 0.00

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนกัอื่นๆ)

1.00 1.00

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

0.00 0.00

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด

0.00 0.00

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.00 0.00

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

0.00 0.00

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

0.00 0.00

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 0.00 0.00

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน)

1.00 1.00

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.44 4.44

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.05 4.05

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชพีแกนกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.95 3.95

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนาํความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตามประเภท
กิจกรรม

45.00 45.00
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- จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 45.00 45.00

- จํานวนนิสิตที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 45.00 45.00

- จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 3.00 3.00

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 3.00 3.00

- จํานวนกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 5.00 5.00

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 5.00 5.00

- จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 17.00 17.00

- จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 17.00 17.00

องคประกอบที่ 4 การวิจยั

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

45.50 45.50

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจยั 45.50 45.50

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบยีนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

0.00 0.00

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 439,333.66 344,333.33

196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 439,333.66 344,333.33

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 11,284,500.00 11,421,725.72

200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11,284,500.00 11,421,725.72

203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏบิัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 41.50 41.50

204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 41.50 41.50

207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจยัประจาํที่ปฏบิัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 0.00 0.00

208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ 4.00 4.00
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212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.00 4.00

215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ 0.00 0.00

216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนัก
อื่นๆ)

17.00 18.00

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 17.00 18.00

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา
น้ําหนักอื่นๆ)

1.00 2.00

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1.00 2.00

227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎ
อยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนกันี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับใน
คาน้ําหนักอื่นๆ)

0.00 1.00

228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 1.00

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวจิัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฎในฐานขอมูลการ
จัดอันดัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ
Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับที่นับในคาน้ําหนกัอื่นๆ)

4.00 4.00

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.00 4.00

235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารยประจาํและนกัวิจยัประจํา)

0.00 0.00
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236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนกัวจิัยประจํา)

0.00 0.00

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจาํและนักวิจยัประจํา)

0.00 0.00

244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน
ของอาจารยประจาํและนกัวิจยัประจํา)

0.00 0.00

248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจาํและนกัวิจยัประจาํ)

0.00 0.00

252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0.00 0.00

253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.00 0.00

254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0.00 0.00

255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน 12.00 12.00

256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0.00 0.00

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ 14.00 14.00

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 7.00 7.00

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 5.00 5.00

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

0.00 0.00

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอาน
ตามเกณฑขอตําแหนงทางวชิาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

2.00 2.00
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 30.00 30.00

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน

8.00 8.00

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวจิัย 2.00 2.00

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียน
การสอนและการวจิัย

3.00 3.00

องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไมตํ่า
กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

4.16 4.16

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) N/A N/A

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง
(คะแนนเต็ม ๕)

4.75 4.75

269 จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนทั้งหมด 23.00 23.00

270 จํานวนอาจารยประจาํที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

46.00 46.00

- จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ

44.00 44.00

- จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอก
ประเทศ

2.00 2.00

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทกัษะวิชาชีพทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

23.00 23.00

- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศ

23.00 23.00

-จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพตางประเทศ 0.00 0.00

272 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพ
ระดับชาติ

0.00 0.00

- ดานการวิจัย 0.00 0.00

- ดานศิลปวัฒนธรรม 0.00 0.00

- ดานอื่นๆ 0.00 0.00
273 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพ

ระดับนานาชาติ
0.00 0.00

- ดานการวิจัย 0.00 0.00

- ดานศิลปวัฒนธรรม 0.00 0.00

- ดานอื่นๆ 0.00 0.00
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

284 รายรับทั้งหมดของคณะ (ปงบประมาณ) 45,113,487.00 45,113,487.00

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี 272,500.00 272,500.00

286 คาใชจายทั้งหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานที่และที่ดิน 42,161,963.00 42,161,963.00

- ปงบประมาณ 42,161,963.00 42,161,963.00

- ปการศึกษา - -

287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) 1,226,140.00 1,226,140.00

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - -

289 คาใชจายเพื่อพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 719,370.00 0.00

290 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) - -

291 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) - -

292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) - -

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอตัลักษณ

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถาบนัที่
สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.20 4.20

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 45.00 45.00

276 268 580 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.24 4.24

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 2.00 2.00

278 270 582 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.39 4.39

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 2.00 2.00

280 272 584 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

4.50 4.50

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 4.26 4.26
282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมนิคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 49.00 49.00

283 275 668 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน
เต็ม ๕)

4.26 4.26

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)

4.07 4.07

องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน กพร.

293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด 0.00 0.00

294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี 0.00 0.00
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295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร 0.00 0.00

296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง 0.00 0.00

297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญี่ปุน 0.00 0.00

298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ 0.00 0.00

299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา 0.00 0.00

300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน 0.00 0.00

301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู 0.00 0.00

302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย 0.00 0.00

303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว 0.00 0.00

304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม 0.00 0.00

305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ 0.00 0.00

306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย 0.00 0.00

307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ 0.00 0.00
308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)

0.00 0.00

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เกาหลีที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เขมรที่กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาจีนกลางที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาญี่ปุนที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ทมิฬที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
พมาที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟ
ลิปโนที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มาเลยที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มลายูที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00
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318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ลาวที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เวียดนามที่กาํหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
อินโดนีเซียที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

0.00 0.00

องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"

323 307 608 (สกอ.) จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย N/A N/A

324 308 609 (สกอ.) จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย

N/A N/A

325 309 610 (สกอ.) จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกนัภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด

N/A N/A

ภาคผนวก 2
ขอมูลการสัมภาษณ

ศิษยเกา
1. คณะมีการนําเทคโนโลยีใหมมาเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับศิษยเกา อาทิ Facebook Line

เปนตน
2. ศิษยเกามีความรัก และผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีความคาดหวังท่ีตองการศึกษาตอ

หากคณะมีการเปดสอนในหลักสูตรท่ีตรงกับสาขาท่ีจบการศึกษา
3. ศิษยเกามีการติดตามขาวสารของคณะ และมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีการเขารวมในกิจกรรมตาง

ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย เชน การนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมในงานเกษตรกําแพงแสน
4. ศิษยเกามีความประทับใจเก่ียวกับคานิยมการปลูกฝงเรื่องการแตงกายท่ีสุภาพและเหมาะสมกับ

โอกาสและกาลเทศะ รวมท้ังระบบอาจารยท่ีปรึกษาของคณะ
5. ศิษยเกามีความประทับใจในการพัฒนาดานตาง ๆ ของคณะซึ่งสงผลใหเกิดภาพลักษณท่ีดี

มีนักเรียนสนใจท่ีจะเขาศึกษาตอมากยิ่งข้ึน
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6. ศิษยเกาขอใหมีการเปดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร/สาขาเดียวกับในระดับ
ปริญญาตรี  และตองการใหคณะจัดกิจกรรมสงเสริมประสบการณวิชาชีพครูในลักษณะการถายทอดประสบการณ
ตรงจากบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพครู

7. การเรียนการสอนของคณะสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงได โดยเฉพาะการเรียนการสอน
เก่ียวกับวิชาชีพครู การออกคายตาง ๆ การสังเกตการณสอน และการฝกสอน

นิสิตปจจุบัน
1. ควรปรับปรุงคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการภาษา และโปรแกรมสําเร็จรูปในการประกอบการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีทันสมัย พรอมใชงาน
2. ตองการใหมีหองสําหรับใชเรียนภาคบรรยายท่ีฟารมนิสิตของคณะ
3. ควรมีการจัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอตอการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
4. ควรมีสถานท่ีสาธารณะสําหรับใหนิสิตไดใชพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมนอกเวลาเรียน เนื่องจาก

ปจจุบันตองใชพ้ืนท่ีชั้นลางของอาคารศูนยเรียนรวม และควรมีหองขนาดใหญท่ีสามารถใหนิสิตจัดกิจกรรมมากกวา
1 หอง เนื่องจากบางครั้งมีความตองการใชหองซอนกันทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนแผนในการทํากิจกรรมทําใหเกิด
ความยุงยาก

5. นิสิตมีความพอใจตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาของคณะ รวมท้ังมีชองทางท่ีหลากหลายในการ
ติดตอสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษา

6. คณะมีการสงเสริมใหนิสิตรวมทํากิจกรรมกับชุมชน อาทิ การออกคายตาง ๆ
7. การเรียนการสอนหลักสูตรตาง ๆ ของคณะมีท้ังภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการศึกษาจากสถานท่ี

จริง ซึ่งเปนระบบท่ีดีและเปนประโยชนกับนิสิตเปนอยางมาก

กลุมอาจารยและบุคลากร
1. คณะมีระบบการใหทุนสนับสนุนดานการศึกษาตอกับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน

แตไมควรกําหนดระยะเวลาในการขอทุน ควรเปดโอกาสใหสามารถขอไดตลอดป
2. คณะมีนโยบายในการสงเสริม และสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหเขารับการพัฒนา

ตนเองในดานตาง ๆ
3. ควรมีการเพ่ิมทุนสนับสนุนในสวนของการทําวิทยานิพนธ ทุนสําหรับการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการใหกับบัณฑิตและอาจารยท่ีลาศึกษาตอ
4. อาจารยใหความเอาใจใส ดูแล และใหคําปรึกษาแกนิสิต และชวยแกปญหาใหกับนิสิต ท้ังในเรื่อง

ของการเรียนการสอน และเรื่องท่ัวไป เปนอยางดี
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5. อาจารยมีความกังวลในเรื่องของการลาออกของอาจารย ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากทําเลท่ีตั้งท่ี
ไมเอ้ือตอการเดินทาง จึงขอใหคณะกําหนดแนวทางหรือนโยบายในการรักษาไวซึ่งบุคลากรคุณภาพ

6. อาจารยขอใหมีการทบทวนการรับนิสิตในหลักสูตรการผลิตครูเกษตร
7. คณะควรรับอาจารยท่ีตรงกับหลักสูตรท่ีเปดสอนเพ่ือใหสออดรับกับระเบียบ/หลักเกณฑในการ

จัดทําหลักสูตรตาง ๆ
8. คณะควรสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานระหวางสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ทุกระดับเพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน
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ภาคผนวก 3
ภาพกิจกรรม
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 สรุปจํานวนขอมูลนิสิตทั้งหมด
 จํานวนนิสิตท้ังหมด

 ภาษาไทย (ภาคปกติ)
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ท้ังหมดป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ตกคาง แผน ก แผน ข
หลักสตูร ศษ.บ.
(การจัดการเรียนรู)

200 143 154 150 22 5 674 - - - - 674

หลักสตูร วท.บ.
(เกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา)

75 63 69 4 - 13 224 - - - - 224

หลักสตูร ศศ.ม.
(การสงเสริมสุขภาพ)

- - - - - - - 12 - - 12 12

หลักสตูร ปร.ด.
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)

- - - - - - - - - 43 43 43

รวมท้ังหมด 275 206 223 154 22 18 224 12 - 43 55 953
หมายเหตุ : ขอมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และกองแผนงาน มก.

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ท้ังหมดป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 แผน ก แผน ข
หลักสตูร ศศ.ม.
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)

- - - - - - 61 14 - 75 75

รวมท้ังหมด - - - - - - 61 14 - 75 75
หมายเหตุ : ขอมูลจากกองแผนงาน มก.

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2556 แยกตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา (ใชขอมูลกองแผนงาน)

ภาควิชา/สาขาวิชา

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) จํานวน
อาจารย
เทียบเทา
(FTET)

FTES : FTETภาคตน ภาคปลาย FTES
เฉลี่ย

1. ภาควิชาครุศึกษา 150.92 154.55 152.73 15 10.18 : 1
2. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 659.45 480.87 570.19 14.5 39.32 : 1
3. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 247.79 397.47 322.63 16 20.16 : 1

ภาพรวมของคณะ 1,058.15 1,032.89 1,045.52 45.5 22.98 : 1
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 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ใชขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล)
 ภาษาไทย (ภาคปกติ)

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม
ท้ังหมดแผน ก แผน ข

หลักสตูร ศศ.บ.(การจัดการเรียนรู) 87 - - - 87 87
หลักสตูร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดลอม) 104 - - - 104 104
หลักสตูร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน)

- - - 1 1 1

รวมท้ังหมด 191 - - 1 192 192
หมายเหตุ : ขอมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 ภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ท้ังหมดแผน ก แผน ข
หลักสตูร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน)

- 4 6 - 10 10

รวมท้ังหมด - 4 6 - 10 10
หมายเหตุ : ขอมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 สรุปจํานวนขอมูลอาจารยประจํา (FTET) และบุคลากรสายสนับสนุน
 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมลาศึกษาตอ

ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ศาสตราจารย รวม

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน

- 2 8.5 11 - - 2 2 - - 2 2 - 2 12.5 14.5

ภาควิชาครุศึกษา - 3 6 9 - 2 3 5 - 1 - 1 - 6 9 15
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา - 5 2 7 - 2 5 7 - - 2 2 - 7 9 16
รวมทั้งหมด - 10 16.5 227 - 4 10 14 - 1 4 5 - 15 30.5 45.5

หมายเหตุ: *จํานวนนับอาจารยท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี
 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ขาราชการ - 3 2 - 5
ลูกจางประจํา 3 1 - - 4
พนักงานงบประมาณ - 5 2 - 7
พนักงานขาราชการ - - - - -
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ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
พนักงานเงินรายได 1 6 2 9
ลูกจางช่ัวคราว - - - - -
รวม 4 15 6 - 25
หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี

 ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได

 สรุปผลงานดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ
 จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน
โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
R1 การพัฒนากระบวนการสานตอ

แตรวงพื้นบานจากพอครูสู
เยาวชน บานตะแบกไมงาม

2555 ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
รศ.ประสงค ตันพิชัย
นิสิตปริญาเอก สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

10,000 10,000

R2 ศักยภาพและแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา

2556-2557 อ.สุภาสิณี นุมเนียม
อ.จุฑาทิพย ถาวรรัตน
ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
ผศ.อภิชาติ ใจอารีย
อ.อารีรัตน ภาคพิธเจริญ
อ.นิรันดร ยิ่งยวด

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

10,000 10,000

R3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอคุณภาพการใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลบาง
หลวง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ประจําป
งบประมาณ 2556

2556 รศ.สุมิตร สุวรรณ กรมการปกครอง
สวนทองถิ่น

7,500 7,500

R4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอคุณภาพการใหบริการ
เทศบาลตําบลดอนเจดีย
อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรีประจําป
งบประมาณ 2556

2556 รศ.สุมิตร สุวรรณ กรมการปกครอง
สวนทองถิ่น

7,500 7,500

R5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอคุณภาพการใหบริการ
เทศบาลตําบลบางเลน
อําเภอบางเลน จังหวัด
กาญจนบุรีประจําป
งบประมาณ 2556

2556 รศ.สุมิตร สุวรรณ กรมการปกครอง
สวนทองถิ่น

7,500 7,500
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
R6 ผลการะทบจากการเปดปด

ภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย

2/2556-
9/2556

รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
รศ.สุมิตร สุวรรณ
อ.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ
อ.พินดา วราสุนันท
อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
อ.ชูวิทย รัตนพลแสนย

มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร 150,000 150,000

R7 บูรณาการการผลิตพริกระบบ
ปลอดภัยบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

2556 อ.สุภาภรณ สงคประชา
อ.สิรีรัตน เชษฐสมุน

ทุนอุดหนุนวิจยั
มก.

86,667 86,667

R8 ความตองการและแนวทางการ
สงเสริมความรูดานการเกษตร
ยั่งยืนของประชาชน ตําบลศรี
พราน อาํเภอแสวงหา จังหวัด
อางทอง

7/2556-
10/2556

อ.สุภาสิณี นุมเนียม
อ.จุฑาทิพย ถาวรรัตน
อ.อารีรัตน ภาคพิธเจริญ

ทุนสวนตัว 5,000 5,000

ภาควิชาครุศึกษา
R9 โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษา

ความเขมแข็งและความ
ตองการในการพัฒนาอาชีพ
ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม

7/2556-
3/2557

ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.กุลธิดา นุกูลธรรม

มูลนิธิชัยพัฒนา 50,000 50,000

R10 การศึกษาและประเมินความพึง
พอใจตอสถานโีทรทัศนและ
สถานีวิทยขุอง อสมท.
ประจําป 2556

5/2556-
1/2557

ผศ.พัทธนันท
หรรษาภิรมยโชค
ผศ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ
อ.จิราภรณ กาแกว

อสมท.
10,500,000 10,500,000

R11 การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรูของนิสิตสาขา
คณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษา
ศาสตรและพัฒนศาสตรดวย
กระบวนการฝกปฏิบัติจริง

7/2556-
5/2557

อ.พินดา วราสุนันท
อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

6,667 6,667

R12 การพัฒนาความสามารถ
ทางการวัดและประเมินผลและ
การทําวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพครูดวย
กระบวนการใหขอมูลยอนกลับ
ทางบวก

7/2556-
5/2557

อ.พินดา วราสุนันท คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

10,000 10,000

R13 การศึกษาความพรอมในการ
เปดหลักสูตรและความตองการ
การศึกษาตอในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู

10/2555-
10/2556

ผศ.พัทธนันท
หรรษาภิรมยโชค
ผศ.แสงเดือน เจริญฉิม
อ.จิราภรณ กาแกว
ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.กุลธิดา นุกูลธรรม
รศ.บรรจบ ภิรมยคํา

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

20,000 20,000
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
R14 การพัฒนาตัวบงชี้สําหรับ

องคกรแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2556 ผศ.พัทธนันท
หรรษาภิรมยโชค
ผศ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ
ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
ผศ.มยุรี เทศผล

อุดหนุนวิจยั มก. 96,000 96,000

R15 การศึกษาความคิดเชิง
คณิตศาสตรของนิสิตครูสาขา
คณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษา
ศาสตรและพัฒนศาสตร

11/2555-
12/2556

อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล ทุนสวนตัว 10,000 10,000

R16 การพัฒนาความรูคณิตศาสตร
และศักยภาพตนเองของนิสิต
ตามกรอบแนวคิดทีแพค-เอส

6/2556-
9/2556

อ.วรงคศรี แสงบรรจง ทุนสวนตัว 20,000 20,000

R17 การศึกษาและพัฒนาเจตคติ
ของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะศึกษา
ศาสตรและพัฒนศาสตร

6/2556-
9/2556

อ.วรงคศรี แสงบรรจง
ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย

ณ อยุธยา

ทุนสวนตัว 20,000 20,000

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

R18 โครงการประเมินผลระบบการ
สอบคัดเลือกนิสิตที่มีตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
ชั้นปที่ 5 ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนา
ศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง
แสน

10/2555-
12/2556

ผศ.มยุรี ถนอมสุข
อ.กุลธิดา เหมาเพชร
อ.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

30,000 30,000

R19 ความตองการศึกษาตอหลัก
สูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา และหลัก
สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพลศึกษา ภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง
แสน

5/2556-
12/2556

อ.สมบุญ ศิลปรุงธรรม
อ.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย
ผศ.มยุรี ถนอมสุข
ผศ.คมกริช เชาวพานิช
อ.กุลธิดา เหมาเพชร

คณะ
ศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

20,000 20,000

R20 การเปรียบเทียบรูปแบบ
กิจกรรมทางกายระหวางผูสูง
อายุไทยและโปรตุเกส

10/2555-
10/2556

ผศ.อัจฉรา ปุราคม
Joanna Carvallho
Faculty of Sport, University
of Porto, Portugal
ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข

Erasmus
Mundus and
Thai health
Pormotion
foundation

285,000 285,000
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โครงการ ชวงระยะเวลา
ของโครงการ
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม
โครงการ

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ไดรับ (บาท)

ภายใน ภายนอก รวม
R21 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง

กายสําหรับผูสูงอายุไทย
10/2555-
9/2556

ผศ.อัจฉรา ปุราคม
ผศ.มยุรี ถนอมสุข
อ.สุพรทิพย พูพะเนียด
ผศ.ดร.เกษม นครเขตต
(ที่ปรึกษาโครงการ)

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ

357,000 357,000

R22 ผลการสํารวจการใชบริการ
สนามกอลฟของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวิทยาเขตกาํแพง
แสน

5/2556-
5/2557

รศ.สบสันต์ิ มหานิยม ทุนสวนตัว 5,000 5,000

R23 ผลของการกําหนดความหนกั
และอุปกรณการออกกําลังกาย
ตอความสามารถในการจับ
ออกซิเจนสูงสุดของนิสิตชั้นป
ที่ 4 ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร วิทยาเขต
กําแพงแสน

6/2556-
6/2557

รศ.สบสันต์ิ มหานิยม ทุนสวนตัว 10,000 10,000

รวมทั้งสิ้น 439,334 11,284,500 11,723,834

 จํานวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร
โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

1. รายงานการวิจัย - - -
2. บทความทางวิชาการ 16 6 22

2.1 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 3 4 7
2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 13 2 15

รวม 16 6 22

 จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ
อาจารย/บุคลากร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

นับซ้ํา ไมนับซ้ํา
1. จํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการ 45.50 3 45.50 45.50
2. จํานวนผูเสนอผลงานวิชาการ 12 3 25 15

รวม 57.50 6 70.5 60.5
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 ผลงานจากงานวิจัย
ผลจากงานวิจัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

1. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 16 6 22
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดสรางนวัตกรรมใหม - - -
3. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร - - -

3.1 สิทธิบัตร - - -
3.2 อนุสิทธิบัตร - - -

4. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดลขิสิทธ์ิ - - -
รวม 16 6 22

 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัย
เครือขาย
หนวยงาน

ชื่อโครงการ ลักษณะความรวมมือ
และกิจกรรมท่ีดําเนินการ

งบประมาณ

ภายในประเทศ 1.โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม)

วิชาการ -

2. โครงการความรวมมือเครือขายการบูรณาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
อําเภอกําแพงแสน

การบูรณาการเพ่ือพัฒนา -

3. โครงการความรวมมือระหวางคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะ
เกษตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย
งานประกันคุณภาพ
และงานกิจการนิสิต

-

ภายในประเทศ 4. โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางโครงการโทรทัศนครู คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษากับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

วิชาการ -

5. บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน กับเทศบาลนคร นครปฐม วาดวยความรวมมือทางวิชาการ

วิชาการ -

6. ความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันการศึกษา ระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกันคุณภาพ -

7. ความรวมมือเครือขายการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ

ประกันคุณภาพ -
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เครือขาย
หนวยงาน

ชื่อโครงการ ลักษณะความรวมมือ
และกิจกรรมท่ีดําเนินการ

งบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ความรวมมือทางวิชาการ ระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
กับสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

วิชาการ -

9. ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
กับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน

วิชาการ -

10. บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบันการศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก

ประกันคุณภาพ -

ภายนอกประเทศ 1. โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ Faculty of Sport,
Universidade do Porto

วิชาการ -

2. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานกงสุลญี่ปุนใน
ประเทศไทย กับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

วิชาการ -

ภายนอกประเทศ 3. บันทึกขอตกลงระหวาง Dongkhamxang Teacher Traing Collage
Ministry of Education and Sport กับ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

วิชาการ -

 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม  การเพิ่มประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน)
ชื่อโครงการ แหลงทุนภาครัฐ/

เอกชน ที่สนับสนุน
โครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ

จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ
รายรับ รายจาย รายไดสุทธิ

ภาควิชา คณะ/หนวยงาน
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
การพัฒนาทักษะการคิด
เพื่อแกปญาและตัดสินใจ

คาลงทะเบียน
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 11,000.00 10,237.00 - 660.00

การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติสําหรับสังคมศาสตร
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

คาลงทะเบียน
ดร.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 29,000.00 26,100.00 - 1,740.00

อบรมหลักสูตร การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการคํานวณ

คาลงทะเบียน
ดร.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 8,000.00 7,200.00 - 480.00

โครงการคายอัจฉริยะ 6Q
Summer Camp

คาลงทะเบียน
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 197,500.00 177,750.00 - 11,850.00

โครงการฝกทักษะ
ครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาฯ

เทศบาลนคร
นครปฐม

ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 44,000.00 39,600.00 - 2,640.00

โครงการสอนเสริมทักษะ
วิชาการสําหรับชั้นป.1-6
ประจําเดือน มิ.ย.56

คาลงทะเบียน

ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 13,500.00 12,150.00 - 810.00
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ชื่อโครงการ แหลงทุนภาครัฐ/
เอกชน ที่สนับสนุน

โครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ

จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ
รายรับ รายจาย รายไดสุทธิ

ภาควิชา คณะ/หนวยงาน
อบรมหลักสูตร นัก
บริหารระดับตน รุนที่ 1

คาลงทะเบียน
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 8,000.00 7,200.00 - 480.00

โครงการสอนเสริมทักษะ
วิชาการสําหรับชั้นป.1-6
ประจําเดือน ก.ค. 56

คาลงทะเบียน
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 22,290.00 20,061.00 - 1,337.00

อบรมการทําวิจยัจากงาน
ประจํา (Routine to
Research)

คาลงทะเบียน
ดร.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 8,000.00 7,200.00 - 480.00

โครงการวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด ICT เพื่อ
การศึกษาระดับการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สิรีรัตน  เชษฐสุมน 1,050,000.00 945,000.00 - 25,965.10

โครงการวิจัยแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กในชุมชน

-
ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย - - - 81,510.00

โครงการวิจัยการศึกษา
และประเมินความพึง
พอใจตอสถานโีทรทัศน
และสถานีวิทยุของ อส
มท.

-

ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย - - - 63,000.00

รวม 190,952.10

 คําสั่งแตงตั้งตางๆ
คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดาํรงตําแหนง
1 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 2 ป (ตามคําส่ัง มก. ที่ 2691/2556 ลว. 28 ส.ค.56)
2 คณะกรรมการบริหาร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 4 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 212/2556 ลว. 20 ส.ค. 56)
3 คณะกรรมการจัดทําแผนคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ต้ังแตวันที่ 5 กันยายน 2556 เปนตนไป

(วาระตามคําส่ังสภา มก. ที่ 11/2556 ลว. 30 ก.ค. 56
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 231/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)

4 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
พ.ศ. 2555-2559

ต้ังแตวันที่ 5 มกราคม 2555 เปนตนไป
(ตามประกาศคณะ ศษพ. ประกาศ ณ วนัที่ 5 ม.ค. 55)

5 คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 232/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
6 คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 233/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
7 คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานิสิต ปการศึกษา 2556 วาระต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2556 เปนตนไป

(คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 117/2556 ลว. 6 มิ.ย. 56)
8 คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 221/2556 ลว. 23 ส.ค. 56)

9 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 242/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
10 คณะทํางานการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 39/2552  ลว. 9 ก.ค. 52
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 7/2553 ลว. 13 ม.ค. 53)
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คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดาํรงตําแหนง
11 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และสงเสริมศักยภาพ

ความเปนครูใหแกนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 228/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)

12 คณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 244/2556 ลว. 9 ก.ย. 56
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 016/2557 ลว. 6 ก.พ. 57)

13 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 313/2556 ลว. 19 ธ.ค. 56)

14 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

วาระ 2 ป  ต้ังแตวันที่ 4 กันยายน 2556 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 245/2556 ลว. 9 ก.ย. 56)

15 คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 43/2555  ลว. 30 ส.ค. 55)

16 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 246/2556 ลว. 9 ก.ย. 56)
17 คณะกรรมการกํากับองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา
วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 215/2556 ลว. 22 ส.ค. 56)

18 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 216/2556 ลว. 22 ส.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 262/2556 ลว. 22 ต.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 17/2557 ลว. 6 ก.พ. 57)

19 คณะกรรมการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ต้ังแตวันที่ 26 มกราคม 2553 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 9/2553  ลว. 26 ม.ค. 53)

20 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการใหคําปรึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 211/2556 ลว. 19 ส.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 261/2556 ลว. 27 ก.ย. 56)

21 คณะกรรมการประศูนยวิจัยและบริการวิชาการ วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 217/2556 ลว. 22 ส.ค. 56)
22 คณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร
ต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนส้ินสุดปการศึกษา 2556
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 124/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56)

23 คณะกรรมการบริหารภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน วาระ 4 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 221/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56)
24 คณะกรรมการบริหารภาควิชาครุศึกษา วาระ 4 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 122/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56

คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 267/2556 ลว. 15 ต.ค. 56)
25 คณะกรรมการภาควิชาพลศึกษาและกีฬา วาระ 4 ป (ตามคําส่ังภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ 12/2555 ลว.

19 ก.ค. 55)
26 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วาระ 2 ป (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 055/2556 ลว. 15 มี.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 280/2556 ลว. 18 พ.ย. 56)

รวม 26 ชุด


