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คํานํา 
 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2550  โดยคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ   
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงดําเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยและ
สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา กํ าหนด  นอกจากนี้ ยั ง ดํ า เนิ นการตามระบบและกลไก                 
การประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปี  2554 เ ป็นการประเมินผลการดําเนินงาน                 
ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ซึ่งคณะฯ ได้จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา จํานวน 24 ตัวบ่งชี้  และ ดําเนินการตาม 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 15 ตัวบ่งชี้  รวมดําเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2553 ทั้งสิ้น 37 ตัวบ่งชี้  ดังรายละเอียดในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่จัดทํา
ขึ้น เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554 นี้ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  หวังเป็นอย่ างยิ่ ง ว่ ารายงานฉบับนี้ จะสามารถสะท้อน                 
ผลการดําเนินงาน ให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของคณะฯ ได้ตามวัตถุประสงค์ และหากคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คณะฯ ขอน้อมรับไว้พิจารณาปรับปรุงด้วยความยินดี 
 สุดท้ายนี้  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ ทุกท่าน ในความร่วมมือ 
และการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ ให้ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
(รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คํา) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีความเป็นมา ดังนี้ 

คณะศึกษาศาสตร์  เริ่มก่อต้ังขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512   โดย 
เมื่อเริ่มจัดต้ัง คณะศึกษาศาสตร์มีหน่วยงานภายในรวม 4 หน่วยงาน  ประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา  ภาควิชา
อาชีวศึกษา  ภาควิชาพลศึกษา และสํานักงานเลขานุการ  ต่อมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มี
ประกาศจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 
23 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา  และในปี พ.ศ. 2550 คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน และ
ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานภายใน โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นต้นมา  ซึ่งการเปลี่ยนชื่อ
และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในครั้งนี้ทําให้คณะฯ มีหน่วยงานภายในทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน  
ประกอบด้วย  สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  ภาควิชา 
พลศึกษาและกีฬา  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 คณะฯ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในหลักสูตรที่ 
เปิดสอนของคณะฯ เอง และให้บริการรายวิชาพื้นฐานสําหรับนิสิตคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในปี พ.ศ. 2522  คณะฯ ได้เคลื่อนย้ายนิสิตสาขาศึกษาศาสตร์-เกษตร ช้ันปีที่ 3-4 จากคณะศึกษาศาสตร์  
บางเขน  มาเรียนที่วิทยาเขตกําแพงแสนเป็นปีแรก  และ ปี พ.ศ. 2529 ดําเนินการย้ายนิสิตช้ันปีที่ 2 มาเรียน 
ที่วิทยาเขตกําแพงแสน ตามลําดับ 

พ.ศ. 2523  จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

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

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

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 พ.ศ. 2551  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี) 
โดยจําแนกเป็น 4 แขนงวิชา  ได้แก่ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม, สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขา
พลศึกษาและสุขศึกษา  และ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
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 พ.ศ. 2552  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) 
 พ.ศ. 2553  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้ 
 

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

ในปีการศึกษา 2553  คณะฯ มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 130 คน  จําแนกเป็น
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 38 คน  สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 34 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 58 คน   

การบริหารจัดการนับต้ังแต่คณะศึกษาศาสตร์ไ ด้ดําเนินการเปิดสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน              
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังผู้บริหาร เข้ามากํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี้ 

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

• พ.ศ. 2525–2527 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกําแพงแสน”  โดยมี  นายไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา    
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2525  ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2527   

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

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

• พ.ศ. 2538–2539 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักด์ิ   
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2539   

• พ.ศ. 2539–2541 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ    
ภิรมย์คํา  ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2541 

• พ.ศ. 2541-2547 รศ.บรรจบ ภิรมย์คํา  บริหารงานในตําแหน่ง “รองคณบดีกําแพงแสน” ระหว่าง 
วันที่ 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2545  และบริหารงานในตําแหน่ง “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” 
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ตามลําดับ 

• พ.ศ. 2547-2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รศ.ดร.ธงชยั มาลา  รักษาราชการแทนคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน  ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2548 

• พ.ศ. 2548–2552 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน” และ “คณบดีคณะ- 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักด์ิ  ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 13 
มิถุนายน 2552 (คณะฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2550  ให้เปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่
วันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นต้นมา)  
 ปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของ รศ.บรรจบ ภิรมย์คํา  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552-13 มิถุนายน 2556   
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

1.2.1  ปรัชญา 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา 

1.2.2  ปณิธาน 
ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ 

ต่อวิชาชีพและสังคม 

1.2.3  วิสัยทัศน์ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหน่วยงานชั้นนําทางการศึกษา เพื่อพัฒนามนุษย์ 

สู่สังคมตามมาตรฐานสากล  

1.2.4  พันธกิจ 
1)  ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก ทางด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ที่มีความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานสากล 
2)   วิจัย พัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ ด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
3)   ส่งเสริม อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาไทย 

และสิ่งแวดล้อม 
4)   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ให้กับสังคมและประเทศชาติ 
5)   ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ทางด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

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

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการ
พัฒนา  ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการทางวิชาการ  เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพครู และกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

1.4 แผนงานประจําปีของคณะ 
• พันธกิจที่ 1  การเรียนการสอน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ให้มี 
ความทันสมัย ยืดหยุ่น บูรณาการหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน และระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพ  
 ทักษะสากลสอดคล้องกับตลาดงาน 
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  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  1.หลักสูตรมาตรฐาน เป็นที่นิยมตามตลาดงาน  2. ระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยด้านการเรียนการสอน มีศักยภาพ 
ด้านการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและสังคม 
  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  อาจารย์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 

1) แผนงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิชาการให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
2) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิและความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3) แผนงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่     
เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ โดยรณรงค์สอดแทรก 
คุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมยกย่องคนดี ทั้งในกลุ่มนิสิตและบุคลากร 
  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  นิสิตที่เก่ง ดี มีสุข 

1) แผนงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นําให้กับนิสิตอย่างสม่ําเสมอ 
2) แผนงานยกย่องและให้รางวัลนิสิตที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่าง 
3) แผนงานการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
4) แผนงานการพัฒนานวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ระดมทุนเชิงรุกเพื่อการผลิตบัณฑิตและวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  กองทุนเพื่อการศึกษา 

1) แผนงานระดมทุนสนับสนุนการศึกษาโดยให้ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
อย่างเข้มแข็ง 

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

1) แผนงานจัดหาแหล่งร่วมทุนภายนอก เพื่อทําวิจัยแก้ปัญหาชาติและปัญหาเร่งด่วน 
2) แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลวิจัยให้ทันสมัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งด้านศักยภาพและจรรยาบรรณ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ 
ในการทําวิจัย เพิ่มนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  [และการ] 
จดสิทธิบัตร ยกระดับมาตรฐานการประชุมของคณะและแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล และผลักดันให้มี 
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายระดับชาติ 
  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  นักวิจัยที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ 

1) แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย 



5 
 

2) แผนงานสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทํางานวิจัย 
3) แผนงานสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบัน ภาคการผลิต ชุมชน และองค์กร ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์   ได้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

1) แผนงานบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

• พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึงมีการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จัดต้ังศูนย์บริการวิชาการให้เป็นแหล่งรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ปรับปรุงการจัดการโครงการพัฒนาวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดรายได้ 
  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  1. งานบริการวิชาการเชิงรุก  2. มีเครือข่ายบริการวิชาการ 3. ศูนย์บริการ
วิชาการแบบครบวงจร  4. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 

1) แผนงานบริการวิชาการ 
2) แผนงานสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
3) แผนงานการนํางานบริการวิชาการมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

• พันธกิจที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ  เพื่อสร้าง
ความรักองค์กร 
  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  1. ค่านิยม จิตสํานึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  2. การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะและชุมชน 

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

• พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารแบบมืออาชีพ พัฒนา
บุคลากรให้เชี่ยวชาญมีจิตสํานึกรักองค์กร ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์การหารายได้เพิ่ม 
จากทรัพย์สินและผลงานขององค์กรเป็นหลัก ส่งเสริมการนําวิจัยเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 
  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  1. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  2. บุคลากรที่มีคุณภาพและความ 
เป็นมืออาชีพ  3. ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย  4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
5. ผลงานวิชาการและงานบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

1) แผนงานพัฒนาด้านกายภาพ 
2) แผนงานปรับปรุงกระบวนงานและกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบ 

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

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

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

1. โครงการประเมินคุณภาพภายใน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ในทุกองค์ประกอบ 

 

ไม่ตํ่ากว่า
3.51 

หรือระดับดี 

40,000 

2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ 
การประกันคุณภาพบุคลากร  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ระดับความรู้และทักษะ 
การประกันคุณภาพ 

ของบุคลากร 

ระดับดี 15,000 

3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

คุณภาพของระบบกลไก 
การประกันคุณภาพภายใน 

ระดับดี 15,000 

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

จํานวนนิสิตชั้นปท่ีี 1 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

200 5,000 

 
5. โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนําผล 
การประ เมิ นมาปรั บปรุ ง แผนการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณภาพ 

ระดับดี 5,000 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 

 1.6.1  แผนภูมิโครงสร้างองค์กรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 1.6.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารและธุรการ 
งานคลังและพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 
งานนโยบายและแผน 

งานวิจัย 
งานบริการวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

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
ทรัพยากรมนุษยและชมุชน 

(Department  
of Human and 
Community 
Resource 

Development : 
HCRD) 

 

โรงเรียนสาธิต 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Kasetsart University 
Laboratory School 
Kamphaeng‐saen 
Campus Education 

Research and 
Development Center) 

หัวหนางานวิจัย 
หัวหนางานบริการวิชาการ 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 
หัวหนางานคลังและพัสด ุ
หัวหนางานบริการการศึกษา 
หัวหนางานนโยบายและแผน 

อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หัวหนาภาควิชา
พลศกึษาและกีฬา 

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ  

คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี
ฝายวิจยัและบริการวิชาการ 

รองคณบดี
ฝายกจิการนิสติ 

รองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาภาควิชา 
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย
และชุมชน 

หัวหนาภาควิชา
ครุศึกษา

หัวหนาศูนยวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 

   แสดงรายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
รายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

ลําดับที่ ผู้บริหาร ตําแหน่งทางการบริหาร/ วาระ 
1 รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คํา 

 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

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

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป) 

ตามคําส่ัง มก. ที่ 4697/2552  ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  ศรีพรหม 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

(วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 4697/2552  ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

4 รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม 
 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
(วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป) 

ตามคําส่ัง มก. ที่ 4697/2552  ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
5 นายธารินทร์  ก้านเหลือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

(วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 4697/2552  ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

6 นางสาวพรพิมล  หรรษาภิรมย์โชค รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป) 

ตามคําส่ัง มก. ที่ 4697/2552  ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช  เชาว์พานิช หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

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

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรฉัตร  สุปัญโญ หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 2552  เป็นต้นไป) 

ตามคําส่ัง มก. ที่ 5632/2552  ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
9 นางสาวกนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา 

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 385/2553  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

10 นางสาวมลิวัลย์  กาญจนชาตรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

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

11 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
(ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป) 

ตามคําส่ัง มก. ที่ 4775/2552  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2552 
รวม  11  ราย 

   

 คณะกรรมการ/คณะทํางาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ปีการศึกษา 2553 
คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดํารงตําแหน่ง 
1 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 2 ปี 

(ตามคําส่ัง มก. ที่ 4387/2552  ลว. 16 ก.ค. 52) 
2 คณะกรรมการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 4 ปี 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 30/2552  ลว. 22 มิ.ย. 52) 
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คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดํารงตําแหน่ง 

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

4 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 4 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 35/2552  ลว. 26 มิ.ย. 52) 

5 คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 37/2552  ลว. 9 ก.ค. 52) 

6 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา วาระตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 37/2553  ลว. 4 มิ.ย. 53) 

7 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 40/2552  ลว. 26 ก.ค. 52) 

8 คณะกรรมการบริการวิชาการ วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 21/2553  ลว. 3 มี.ค. 53) 

9 คณะกรรมการวิจัย วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 22/2553  ลว. 3 มี.ค. 53) 

10 คณะทํางานการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน  คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 39/2552  ลว. 9 ก.ค. 52) 

11 คณะกรรมการบริหารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 40/2552  ลว. 9 ก.ค. 52) 

12 คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 42/2552  ลว. 9 ก.ค.52) 

13 คณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธ์   
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 45/2552  ลว. 22 ก.ค. 52) 

14 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 46/2552  ลว. 22 ก.ค. 52) 

15 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 47/2552  ลว. 22 ก.ค. 52) 

16 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ   
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 48/2552  ลว. 22 ก.ค. 52) 

17 คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

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

18 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระ 2 ปี 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 76/2552  ลว. 20 ต.ค. 52) 

19 คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 84/2552  ลว. 13 พ.ย. 52) 

20 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 87/2552  ลว. 26 พ.ย. 52) 

21 คณะกรรมการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม 2553 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 9/2553  ลว. 26 ม.ค. 53) 

22 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการให้คําปรึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

ต้ังแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 29/2553  ลว. 3 พ.ค. 53) 

23 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

รวม  23  ชุด 
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1.8 ผลงานประจําปีการศึกษา 2553 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
 ปีการศึกษา 2553  คณะฯ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตโครงการ
ผลิตครูพันธ์ใหม่ จํานวน 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาพลศึกษา  
โดยมีนิสิตช้ันปีที่ 3 ของคณะฯ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ จํานวน 15 คน  และสาขา
พลศึกษา จํานวน 17 คน  และคณบดีของคณะฯ ยังได้รับการพิจารณาจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554  ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย อีกด้วย 

1.9 ข้อมูลสถิติ  

  1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2553  

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

39,414,948 39,414,956 - 8 20,686,404 20,683,302 3,102 24,836,100 16,897,710 7,938,390 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

10,035,017 9,633,699 401,318 10,141,800 6,237,532 3,904,268 7,926,452 14,879,678 -6,953,226 

รวม 49,449,965 49,048,655 401,310 30,828,204 26,920,834 3,907,370 32,762,552 31,777,388 985,164 

 

 แผนกล ยุท ธ์ ก า ร เ งิ น ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2 5 5 3   คณะศึ กษ าศ าสตร์ แ ล ะพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    24,836,100.00 1. งบบุคลากร           16,245,585.00 
2. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา     3,987,130.00 2. งบดําเนินงาน             5,573,721.50 
3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ        261,100.00 3. งบลงทุน             5,028,122.00 
4.  เงินรายได้จากการบริหารงาน          93,300.00 4. งบอุดหนุน               420,960.00 
5. รายได้จากการรับบริจาค          45,500.00 5. งบอื่นๆ             3,482,890.00 
6. เงินอุดหนุน      2,805,060.00 6.  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี             1,026,109.00 
7. รายได้อ่ืน         734,362.00   

รวมประมาณการรายรับ (บาท)    32,762,552.00 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท)           31,777,387.50 

 

 1.9.2 จํานวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 6 1 7 6 1 7 4 0 4 
- หลักสูตรภาษาไทย 6 1 7 6 1 7 4 0 4 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 0 0 0 0 1 1 1 1 2 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 0 1 1 1 1 2 



11 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 7 1 8 7 2 9 6 1 7 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 7 1 8 7 2 9 6 1 7 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.9.3 จํานวนบุคลากรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2551 2552 2553 

1.  อาจารย์ 33 39 43 
2.  นักวิจัย 0 0 0 
3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 20 26 25 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 48 62 63 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  5 3 5 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 53 65 68 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- 9 - 12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถนํามานับได้ 

 
 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตําแหน่งทางวิชาการ FTET ลาทั้งหมด FTET และรวมลา 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  อาจารย์ 17 22 25 3 3 5 20 25 30 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 10 10 1 0 0 8 10 10 
-  รองศาสตราจารย์ 4 4 3 1 0 0 5 4 3 
-  ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมด 28 36 38 5 3 5 33 39 43 

คุณวุฒิการศึกษา          
-  ปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-  ปริญญาโท 16 20 17 5 3 5 21 23 22 
-  ปริญญาเอก 12 16 21 0 0 0 12 16 21 
รวมทั้งหมด 28 36 38 5 3 5 33 39 43 
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ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป 0 17 21 38 25 10 3 0 38 

2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ลาศึกษาต่อ  0 5 0 5 5 0 0 0 5 

5 ลาเขียนตํารา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 รวมทั้งหมด 0 22 21 43 30 10 3 0 43 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 0 17 21 38 25 10 3 0 38 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน 
รวมทั้งอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 
 

1.9.4 จํานวนนิสิตหัวจริง (ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

 จํ านวนนิ สิ ตทั้ งหมดปั จจุ บัน  ( เปรี ยบ เที ยบ  3  ปี )  คณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 565 42 607 759 2 761 927 0 927 
- หลักสูตรภาษาไทย 565 42 607 759 2 761 927 0 927 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 0 0 0 5 16 21 5 41 46 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 5 16 21 5 41 46 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 20 0 20 27 0 27 36 0 36 
- หลักสูตรภาษาไทย 20 0 20 27 0 27 36 0 36 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 585 42 627 791 18 809 968 41 1,009 
-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 585 42 627 791 18 809 968 41 1,009 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 จํ านวนนิสิ ต ใหม่ รั บ เข้ า  ปีการศึ กษา  2551 -2553  คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 240 0 240 236 0 236 252 0 252 
- หลักสูตรภาษาไทย 240 0 240 236 0 236 252 0 252 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 0 0 0 0 16 16 0 25 25 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 0 16 16 0 25 25 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 11 0 11 7 0 7 9 0 9 
- หลักสูตรภาษาไทย 11 0 11 7 0 7 9 0 9 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 251 0 251 243 16 259 261 25 286 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 251 0 251 243 16 259 261 25 286 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  
หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 444.07 52.86 496.93 584.22 42.79 627.00 718.79 55.08 773.87 
- หลักสูตรภาษาไทย 444.07 52.86 496.93 584.22 42.79 627.00 718.79 55.08 773.87 
- หลักสูตรนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ปริญญาโท (รวม) 3.25 4.50 7.75 0.54 3.00 3.54 1.04 1.88 2.92 
- หลักสูตรภาษาไทย 3.25 4.50 7.75 0.54 3.00 3.54 1.04 1.88 2.92 
- หลักสูตรนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ปริญญาเอก (รวม) 13.63 0.00 13.63 16.67 0.00 16.67 29.71 0.00 29.71 
- หลักสูตรภาษาไทย 13.63 0.00 13.63 16.67 0.00 16.67 29.71 0.00 29.71 
- หลักสูตรนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 460.95 57.36 518.31 601.43 45.79 647.21 749.54 56.95 806.49 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 460.95 57.36 518.31 601.43 45.79 647.21 749.54 56.95 806.49 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

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

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 33 39 43 
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 518.31 647.21 806.49 
3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  25) 

16 17 19 
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 ข้อมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 23 40 63 60 3 63 130 0 130 
- หลักสูตรภาษาไทย 23 40 63 60 3 63 130 0 130 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก (รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 23 40 63 60 3 63 130 0 130 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 23 40 63 60 3 63 130 0 130 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.5 งานวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงการ แหล่งทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 
ภายใน ภายนอก รวม 

1. โครงการการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

2. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตร 
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

3. โครงการศึกษาสถานการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฎิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สอง 

กระทรวงศึกษาธิการ  700,000.00 700,000.00 

4. โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบงานของ กอ.รมน. 
ตามโครงสร้างใหม่ 

สวพ.มก.  300,000.00 300,000.00 

5. การวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของภาควิชาครุศึกษาและ
โรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สวพ. มก. 140,000.00  140,000.00 

6. โครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

สวพ. มก. 220,000.00  220,000.00 

7.  โครงการประสิทธิผลโปรแกรมการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม  
ที่มีต่อการปรับตัวของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

8.  โครงการการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียน 
ในเขตภูมิภาคตะวันตก 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

9.  โครงการการศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครู 
ในเขตภาคกลางตะวันตก 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 
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โครงการ แหล่งทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
10.  โครงการศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกษา
ต่อและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

11.  โครงการการพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการ 
แก้โจทย์ปัญหา ในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท 

กองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) 

 455,000.00 455,000.00 

12.  โครงการพัฒนานวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ มก. 1,500,000.00  1,500,000.00 
13.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการออกกําลังกาย มก. 500,000.00  500,000.00 
14.  ความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาลีลาศ 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

15.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรอบมาตราฐานคุณวุฒิ สาขา
พลศึกษาและสุขศึกษา 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

16.  พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและ 
สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

17.  พฤติกรรมและความต้องการในการออกกําลังกายของเยาวชน
ในจังหวัดนครปฐม 

คณะ ศษพ. 10,000.00  10,000.00 

รวม  2,460,000.00 1,455,000.00 3,915,000.00 

 

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
จํานวนโครงการวิจัย 17 14 17 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ภายใน  628,750.00 556,150.00 2,460,000.00 
ภายนอก 1,869,894.00 2,368,900.00 1,455,000.00 
รวม 2,498,644.00 2,925,050.00 3,915,000.00 

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัย 
ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

ภายใน  22 11 13 
ภายนอก 10 12 3 
รวม 32 23 16 

จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ระดับชาติ 17 14 11 
ระดับนานาชาติ 0 0 0 
รวม 17 14 11 

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 
(citation) ใน refereed journal  
หรือในฐานข้อมูล 

ระดับชาติ 0 1 0 
ระดับนานาชาติ 0 0 0 
รวม 0 1 0 

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ 
เข้ า ร่วมประชุมวิชาการและ /หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ 33 35 28 
ต่างประเทศ 0 0 0 
รวม 33 35 28 
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1.9.6 งานบริการวิชาการ  

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน)  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย 
ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนคน 
ที่รับบริการ 

จํานวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธ ิ

1.  โครงการการแข่งขันระดับนักเรียน
ทักษะด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ผศ.อภิชาติ ใจอารีย์ 
และคณะ 

112 50,000.00 50,000.00 -  

รวม  112 50,000.00 50,000.00 -  

 

 ข้ อมู ล ก า ร ให้ บ ริ ก า ร วิ ช าก า รแก่ สั ง คม  ประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2 5 53  ( ปั จ จุ บั น )  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนคน 
ที่รับบริการ 

จํานวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1.  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดเพื่อความมั่นคงทาง
อาหารในชุมชน 

รศ.ประสงค์ 
ตันพิชัย 

122 300,000.00 300,000.00 -  

2.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
"การใช้โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายสําหรับนักเรียนอายุ 4-6 ปี 
และอายุ 7-18 ปี 

ผศ.ศิริชัย 
ศรีพรหม 

200 300,000.00 300,000.00 

-  

3.  โครงการกล้วยไม้ Expo' 
งานเกษตรกําแพงแสน คร้ังที่ 3 

รศ.ประสงค์ 
ตันพิชัย 

697 220,000.00 220,000.00 -  

รวม  1,019 820,000.00 820,000.00 -  

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 14 12 16 
จํานวนคนที่ได้รับบริการ - 2,046 2,379 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) - 224,000.00 1,369,200.00 
มูลค่า (บาท)    
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1.8.7 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 
2551 1. เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)  โดยจําแนกเป็น 4 แขนงวิชา  ได้แก่  

    สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม, สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  และ สาขาภาษาอังกฤษ
ศึกษา  

2552 1. การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย  
     (เริ่มเปิดใช้งานต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา) 
2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง จํานวน 1 สาขา ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
พลศึกษา 
3. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการสอน (Micro Teaching) 

2553 1. โครงการจัดต้ังกองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง จํานวน 2 สาขา  ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
การสอนคณิตศาสตร์ และสาขาพลศึกษา 
3. โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการทางภาษา  

 

1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

•    ตําแหน่งที่ต้ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
   เลขที่ 1  หมู่ 6   ตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73140 

•    พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย (รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 57,146 ตารางเมตร) 
ชื่ออาคาร/ สิ่งก่อสร้าง จํานวน 

(หลัง) 
ประเภท
อาคาร 

พ้ืนที่ ตร.ม. 
(รวมทางเดนิ) 

ลักษณะอาคาร การใช้ประโยชน์ วันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

1. อาคารคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

1 บริหาร/ 
สํานักงาน 

1,938.00 อาคารคอนกรีต 3 ชั้น สํานักงาน  
และการเรียนการสอน 

7 มี.ค. 34 

2. ศาลาพักผ่อน 1 อ่ืน 24.00 อาคารครึ่งไม้คร่ึงปูน ให้นิสิตพักผ่อน 
และทํากิจกรรม 

30 พ.ค. 43 

3. ร้านบริการถ่ายเอกสาร 1 ธุรกิจ 16.00 อาคารคอนกรีต ชั้นเดียว บริการบุคลากร 
และนิสิต 

1 ม.ค. 43 

4. ร้านจําหน่ายอาหาร 1 ธุรกิจ 16.00 อาคารคอนกรีต ชั้นเดียว บริการบุคลากร 
และนิสิต 

1 เม.ย. 47 

5. โรงจอดรถยนต์ 1 โรงรถ 120.00 อาคารคอนกรีต ชั้นเดียว  
เปิดโล่ง 4 ด้าน 

สวัสดิการบุคลากร 19 มี.ค. 51 

6. ร้านจําหน่ายอาหาร 1 ธุรกิจ 16.00 อาคารคอนกรีต ชั้นเดียว บริการบุคลากร 
และนิสิต 

เม.ย. 51 

7. อาคารปฏิบัติการ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

1 ปฏิบัติการ 3,816.00 อาคารคอนกรีต 2 ชั้น การเรียนการสอน 
การวิจัย 

6 ต.ค. 52 

8. ฟาร์มศึกษาศาสตร์ 1 
ฟาร์ม 

ปฏิบัติการ 51,200.00 พ้ืนที่ปฏิบัติการทางเกษตร
และสิ่งแวดล้อมศึกษา 

การเรียนการสอน 
การวิจัย 

พ.ศ. 2534 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
 ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดําเนินงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่  

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้  
  ด้านการเรียนการสอน : เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 3 หลักสูตร  จําแนกเป็น ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร) 
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2553 ทั้งสิ้น 200 รายวิชา  
แบ่งเป็น ภาคต้น 97 รายวิชา  ภาคปลาย 98 รายวิชา  และภาคฤดูร้อน 5 รายวิชา  และรายวิชาที่เปิดสอน    
ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 38 รายวิชา  แบ่งเป็น ภาคต้น 21 รายวิชา และ ภาคปลาย 17 รายวิชา 

  ด้านการวิจัย : มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ทั้งสิ้น 17 โครงการ  โดยได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายใน จํานวน 2,460,000.00 บาท และได้รับเงินอุดหนุนวิจัย
จากภายนอก จํานวน 1,455,000.00 บาท  รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,915,000.00 บาท  ซึ่งเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวน 43 คน  คิดเป็นเงิน
สนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจํา เท่ากับ 103,026.32 บาท   

  ด้านการบริการวิชาการ : อาจารย์ประจําของคณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนําความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียน  
การสอน และวิจัย  โดยในปีการศึกษา 2553 บุคลากรของคณะฯ มีการให้บริการวิชาการทั้งสิ้น 16 โครงการ โดย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1,426,200.00 บาท  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้จ่าย 
ในการดําเนินโครงการ เป็นเงิน 1,369,200.00 บาท  และคณะฯ ให้การสนับสนุน จํานวน 57,000.00 บาท  

  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วน 
ที่คณะฯ จัดเอง  และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ เพื่อให้สามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องกับจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานต่อไป 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้ดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียง
บรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
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 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ               
9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมี 
ผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

ตารางที่ 2.1    สรุปผลการประเมนิคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

3.41 3.41 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.03 4.03 4.03 4.03 ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.81 3.81 4.89 4.89 4.89 4.89 4.00 4.00 4.68 4.66 4.68 4.66     

ผลการประเมิน ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก     
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการดําเนินงานราย
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน 

(คะแนนเตม็ 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมการ  คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรม 

การ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 
  

          0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 7 8 8  7  8 - 5.00 5.00      

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร       

ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน       
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ              

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
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 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล    
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะ           
ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนินงาน  
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย (1.1-1-1)  ซึ่งแผนที่ได้สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้ทั้งหน่วยงานโดยไม่ต้องมีการจัดทําแผนฯ ในระดับ
หน่วยงานย่อยภายใน เช่น ภาควิชา และสํานักงานเลขานุการ  โดยการจัดทําแผนฯ บุคลากรของหน่วยงาน       
จะมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสัมมนาบุคลากรประจําปี  แผนฯ ที่ได้จะได้รับความเห็นชอบ  
จากกรรมการประจําคณะฯ (1.1-1-2) ก่อนนํามาใช้ในการดําเนินงานเสมอ โดยหัวหน้ายหน่วยงานย่อยภายใน
คณะฯ ทุกท่าน ร่วมกับผู้บริหารของคณะฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของคณะฯ  ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
ซึ่งกําหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์  โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องใน               
4 ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554)  

ซึ่งกําหนดไว้ 8 นโยบายหลัก โดยแผนปฏิบัติราชการฯ ของคณะศึกษาศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ 2 
สังคมและคุณภาพชีวิต และ นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  

โดยคณะศึกษาศาสตร์ฯ ได้นําเอาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี           
ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้ว มาวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องและ     
ความเชื่อมโยง  เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจในส่วนที่คณะฯ รับผิดชอบ ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี     
ของ มหาวิทยาลัย  ดังรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบปีที่ 1 ของคณบดี (1.1-1-3) และ
ผลงานการบริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสนในรอบ    
ปีที่ 4 (19 มีนาคม 2553 – 18 มีนาคม 2554) (1.1-1-4)  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ในประเด็นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถเข้าสู่ชีวิตการทํางาน เป็นพลเมือง
ที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นอย่างดี และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุดมศึกษาไทย ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาบัณฑิตทั้งเรื่องวิชาการและการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

2. คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  โดยคณะกรรมการ 
ประจําคณะฯ (1.1-1-2) กําหนดให้ทุกหน่วยงานภายในจัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์        
ของคณะฯ เป็นประจําทุกปี  หน่วยงานภายในขานรับนโยบายโดยการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์คณะฯ ทุกรอบปีงบประมาณ (1.1-2-1)  และผู้บริหารทุกฝ่ายดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ   
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการ รอบปีที่ 2 ของคณบดี 
(1.1-2-2)  นอกจากนี้คณะฯ ยังดําเนินการถ่ายถอดแผนดังกล่าวสู่บุคลากรทุกระดับ โดยนําเผยแพร่บนเว็บไซต์   
ของคณะฯ อีกช่องทางด้วย (1.1-2-3) 
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3.  คณะฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านการเรียนการสอน  วิจัย  บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และยังมีการจัดทําแผน     
ตามพันธกิจด้านการบริหารจัดการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
ข้างต้น ให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในแต่ละด้าน จะมีการกําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องไว้   
อย่างชัดเจน เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นระบบ และถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (1.1-3-1) 

4. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแบ่งเป็น  
3 ระดับ คือ 1) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพื่อกํากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนปฏิบัติการ 2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ และ 
3) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งไป (1.1-4-1) 
โดยมีการนําตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละแผนด้วย เพื่อให้รับ      
ประกันคุณภาพได้ผสมผสานไปกับการทํางานปกติ 

5.  รองคณบดีแต่ละฝ่ายที่กํากับดูแลการดําเนินงานในแต่ละภารกิจ จะเป็นผู้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกัน
เป็นลําดับช้ันอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ (1.1-1-2) 

6. คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะฯ จะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อสรุปผล 
การดําเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน (1.1-6-1) ซึ่งในแต่ละปี คณะกรรมการฯ จะ 
มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

7. ในรอบไตรมาสที่ 4 ของการประชุมคณะกรรมการประจําคณะจะมีวาระการพิจารณา เรื่อง            
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้ทีมผู้บริหารระดับนโยบาย               
ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (1.1-1-2) 

8.  ผู้บริหารคณะฯ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา  โดยมีการจัดทํา 
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (1.1-8-1)  และหน่วยงานภายใน มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะฯ ไปทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปี (1.1-8-2) และ
รายงานให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ (1.1-1-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 8 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 8 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 8 ข้อ บรรล ุ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนกลยทุธ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระพิเศษ 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553, ครั้งที่ 5/2553  เมื่อวันที ่3 สิงหาคม 2553, ครั้งที่ 6/2553  
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553, ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มนีาคม 2554 และ ครั้งที่ 3/2554  
เมื่อวันที่ 24 มนีาคม 2554 

1.1-1-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบปีที่ 1 ของคณบดี 
1.1-1-4 รายงานผลการดําเนินงาน รอบปีที่ 4  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
1.1-2-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
1.1-2-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบปีที่ 2 ของคณบดี 
1.1-2-3 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/strategyplan.html 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
1.1.4-1 แผนกลยทุธ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ  

พ.ศ. 2553-2554 
1.1-8-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 
1.1-8-2 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.03  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  

 
ผลการประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรม 

การ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้       3.14 4.03 4.03 0 0 

2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 
 
 

ข้อ 7 5 5 5 5 5.00 4.00 4.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
 

ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรม 

การ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร   x = ไม่บรรล ุ

2.2 อาจารย์ประจาํที่มีวฒุิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

16 41.026 21 48.837 21 48.837 60 60 3.42 4.07 0.00     
39 43 43 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

33.236 41.027 41.027     5.00 5.00 5.00     

2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

4 10.256 3 6.977 3 6.977 30 30 1.71 1.16 1.16     
39 43 43 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

10.256 6.977 6.977     5.00 5.00 5.00     

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ N/A 6 6 6 6 0.00 4.00 4.00     

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

ข้อ N/A 7 7 7 7 0.00 5.00 5.00     

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ข้อ - 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00     

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคณุลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ - 6 6 6 6 5.00 5.00 5.00     

2.8 ระดับความสาํเร็จของการ
เสริมสรา้งคณุธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ - 4 4  4 4  5.00 4.00 4.00     

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบั ติที่ กําหนด             

โดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการ     

ตามระบบที่กําหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้ เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ             

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
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คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

  (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน       
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     
พ.ศ. 2548) 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตร           
ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)      
มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
ค1 และ ง) 

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)          
มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยกําหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน (2.1-1-1)  โดย     
มีขั้นตอนดังนี้ 

การเปิดหลักสูตร 

1) หลักสูตรที่จะเปิดต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย 
2) กระบวนการเปิดหลักสูตร  จะต้องเสนอหลักคิดและความพร้อม  โดยสาระสําคัญหลักแสดงถึง 

ความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร ความพร้อมด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย   
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต  และความต้องการของสังคม 

3) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  โดยผ่านการวิเคราะห์ในเบื้องต้นจาก 
กองแผนงานและกองบริการการศึกษา  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตร ก่อนจัดทําเล่มหลักสูตรเสนอ สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีการดําเนินการขอเปิดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรนอกแผน  ดังนั้นจึงดําเนินการเสนอ               
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเข้าแผนให้เรียบร้อย (2.1-1-2)  โดยแต่งต้ังคณะคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
ขึ้นมาดําเนินการ  ซึ่งคณะกรรมการได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดทําเอกสารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยคํานึงถึงความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร ความพร้อมด้าน
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย เป้าหมายการผลิตบัณฑิต และความต้องการของสังคม (2.1-1-3) 

การปรับปรุงหลักสูตร 

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

 ซึ่งในปีการศึกษา 2553  คณะฯ มีการดําเนินการเพื่อขอปรับปรุงหลักระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร  ได้แก่  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา   เนื่องจากหลักสูตรได้รับการอนุมัติ         
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 และ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551  คณะฯ     
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระสําคัญ เสนอผ่านคณะกรรมการการศึกษา
ของคณะ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
(2.1-1-4) 

 นอกจากนี้ ยังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร         
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  อีก 1 หลักสูตร  เนื่องจากใกล้จะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําเอกสารหลักสูตร 
ประเมินความพร้อมด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ศึกษาวิจัยเป้าหมายการผลิตบัณฑิต และ
ความต้องการของสังคม 

2. คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย    
ในการปิดหลักสูตร  คณะฯ จะดําเนินการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ   
จากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2553  
คณะฯ ได้ดําเนินการขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เนื่องจากได้มีการจัดทําหลักสูตรขึ้นใหม่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ  ของ
ตลาดแรงงานและมีความทันสมัยย่ิงขึ้น (2.1-2-1)  และปิดโครงการภาคพิเศษ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)   เนื่องจากมีการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ คือ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวโดยตรง (2.1-2-2) 

 3. หลักสูตรเดิมของคณะฯ ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  โดยคณะกรรมการการศึกษาของคณะ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (2.1-3-1)  และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 มีการดําเนินตามกรอบมาตรฐาน    
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-3-2) 

 4. คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1-3-1) และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลา       
ที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (2.1-4-1) 

 5. เมื่อดําเนินการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ที่กําหนดแล้ว  คณะฯ ยังมีการพัฒนา
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 ควบคู่กันไปด้วย (2.1-4-1) 
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 ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
4 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก) 2 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีนิสิต
รวมทั้งหมด 1,009 คน  แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 927 คน  ระดับปริญญาโท 46 คน  และระดับปริญญาเอก  
36 คน (2.1-5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 N/A 5 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 N/A 5 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 Flow Chart  ขั้นตอนการเปิด ปรับปรุง และปิดหลักสูตร 
2.1-1-2 การเสนอบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เพิ่มในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555-2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามบันทึกข้อความ 
ที่ ศธ 0513.20503/0222 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 

2.1-1-3 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ลงวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2554 
2.1-1-4 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
2.1-2-1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
2.1-2-2 เอกสารแสดงการขอปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

(ภาคพิเศษ)  
2.1-3-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 37/2552  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา

คณะฯ  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 
2.1-3-2 (ร่าง) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554  ตามกรอบ TQF 
2.1.4-1 จดหมายเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมปรับปรุงหลักสตูร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป 

และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.1-5-1 ตารางแสดงจํานวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา            
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน 
ลาศึกษาต่อ 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 22 คน (ลาศึกษาต่อ 5 คน  ปฏิบัติงานจริง 17 คน) และปริญญาเอก 21 คน 
สําหรับในปีการศึกษา 2552 คณะฯ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 36 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท 20 คน และปริญญาเอก 16 คน 

 

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก =  
 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 
=  21/43 * 100 = 48.84 
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1. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
    =   48.84/60*5 = 4.07 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.2 16 

41.03 
21 

48.84 3.42 4.07 ร้อยละ 60 ไม่บรรล ุ
39 43 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 16 
41.03 

21 
48.84 3.42 4.07 ร้อยละ 60 ไม่บรรล ุ

39 43 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที่ http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ        
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
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เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน 
ลาศึกษาต่อ 5 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน รองศาสตราจารย์ 3 คน โดยไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ 

  สําหรับในปีการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน
36 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน และ     
ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ เช่นกัน 

 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    = 
 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ขึ้นไป x 
100 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

 
  =  3/43*100 = 6.98 
 

1. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 
 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
  =  6.98/30*5 = 1.16 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 4 
10.26 

3 
6.98 1.71 1.16 ร้อยละ 30 ไม่บรรล ุ

39 43 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 4 
10.26 

3 
6.98 1.71 1.16 ร้อยละ 30 ไม่บรรล ุ

39 43 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที่ http://www.person.ku.ac.th/stat_stat.html 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ 

มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
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ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร       

สายสนับสนุน เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร  ดังนี้ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารแผนการอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (2.4-1-1) และการขอปรับปรุงข้อมูล 
แผนอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) สายสนับสนุน (2.4-1-2) 

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

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้            
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนทุนลาศึกษาต่อสําหรับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน (2.4-3-1)   
และกําหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับเงินเดือนค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
11,910 บาท/เดือน สําหรับผู้มีวุฒิระดับปริญญาตรีทุกอัตรา และสมทบในส่วนของนายจ้างเพื่อสนับสนุน          
ให้บุคลากรได้รับสวัสดิการในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย (2.4-3-2)  อีกทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากร   
เข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรสามารถทํางาน   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  โดยการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้ปฏิบัติงาน 1 คน และ  
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ตู้เย็น  กาแฟ/เครื่องดื่ม ไว้บริการ  เป็นต้น (2.4-3-3)  นอกจากนี้ยังมีการเสนอชื่อ
บุคลากรเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (2.4-3-4) 

4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีตามโปรแกรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน แล้ว
ดําเนินการให้ผู้ เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนากระบวนงาน และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเมื่อ            
สิ้นปีงบประมาณ โดยกําหนดเป็นเกณฑ์การประเมินการพัฒนางานตามสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละปี (2.4-4-1) 

5.  ผู้บริหารของคณะฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้ถือปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทั้งเผยแพร่จรรยาบรรณฯ สู่บุคลากรผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ (2.4-5-1) 
และมอบหมายคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์   
ของคณะฯ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ของบุคลากรให้เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
(2.4-5-2) 

6. คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร        
สายสนับสนุน (2.4-6-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.4 N/A 6 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.4 N/A 6 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนการอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 
2.4-1-2 การขอปรับปรุงข้อมูลแผนอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) สายสนับสนุน 
2.4-2-1 เอกสารการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร 
2.4-2-2 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ประจําปี 2554 
2.4-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ .../2553  
2.4-2-4 แบบเก็บข้อมูลดิบ “การพัฒนาบุคลากร” 
2.4-2-5 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2.4-3-1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
2.4-3-2 -  เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยอนุมัติในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันจันทรท์ี่  28 กันยายน พ.ศ. 2552 
-  เอกสารการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4-3-3 -  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมพลศึกษา และห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2553 
-  ภาพถ่ายสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน สํานักงานเลขานุการ 

2.4-3-4 ใบประกาศเกียรติคุณ/ โล่รางวัล 
2.4-4-1 แผนการเสรมิสร้างสมรรถนะสําหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  และ รายงาน

ผลการเข้าร่วมอบรม/นํามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
2.4-5-1 เว็บไซต์คณะฯ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/conduct.html  และรายงานการประชุม

สํานักงานเลขานุการ 
2.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ พ.ศ. 2553-2554 
2.4-6 ผลการประเมนิแผนพัฒนาบุคลากร คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งาน

แก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบรกิารด้านอาหารและสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง

ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ       

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 
   1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์           
ในการเรียน โดยจัดบริการไว้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ และส่วนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 141 เครื่อง 
จําแนกเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 61 เครื่อง และศูนย์การเรียนรู้       
20 เครื่อง   โดยในปีการศึกษา 2553  คณะฯ มีค่า FTES ของนิสิตทุกระดับช้ัน เท่ากับ 806.49  คิดเป็น 5.72 
FTES ต่อเครื่อง (2.5-1) 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กําแพงแสนมีการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ   
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา  โดยในส่วนของคณะ
ศึกษาศาสตร์ฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตของคณะฯ เข้าใช้บริการกับส่วนกลางวิทยาเขตฯ  (2.5-2) 

3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  ทั้งในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนปฏิบัติแบบจุลภาค  อุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ  
เป็นต้น (2.5-3) 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น เช่น ด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  วิทยาเขตฯ มีการ   
จัดให้บริการโดยส่วนกลางวิทยาเขต    ส่วนคณะฯ มีการจัดให้บริการเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นิสิต       
และผู้ใช้บริการทั่วไป  โดยให้บุคคลภายนอกเช่าที่ราชพัสดุบริเวณด้านข้างคณะฯ เพื่อให้บริการอาหาร อาหารและ
เครื่องดื่ม  และให้บริการถ่ายเอกสาร  เพิ่มเติม (2.5-3) 
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5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.5-5-1)  นอกจากยังมีการ   
วางมาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะฯ โดยการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อย 
นอกเวลาราชการปกติ ทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ  และมีการประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มี   
การมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (2.5-5-2) และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ           
ประจําหน่วยงานแล้ว  ทั้งนี้คณะฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันด้วยแล้ว 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  โดยใน 
ปีการศึกษา 2553  นิสิตประเมินผลการดําเนินการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ   
ในส่วนของคณะฯ แล้วมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.04 (2.5-6) 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ      
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ  ดังรายละเอียดเอกสารรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง (2.5-7) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลข 
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.5-1 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)   
และข้อมูลจํานวนคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่จัดให้บริการสําหรับนิสิต 

2.5-2 การบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
(ข้อมูลจากสํานักหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th/index.php/2008-11-14-03-07-16 ) 

2.5-3 ภาพถ่ายอาคารสถานที่และสิง่อํานวยความสะดวกที่จัดใหบ้ริการด้านกายภาพของคณะฯ 
2.5-5-1 ภาพถ่ายแสดงระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
2.5-5-2 เอกสารแสดงมาตรการรักษาความปลอดภัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
2.5-6 เอกสารรายงานผลการดําเนินการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
2.5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ. 2553-2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร  
 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม   

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน     

การสอน 
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน      

การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51          
จากคะแนนเต็ม 5  

 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้   
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในทุกหลักสูตร นิสิตมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  โดยวิธีการจัดสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
โครงงาน (2.6-1-1)  

2. ในทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาปรากฏในประมวลการสอน ซึ่งมีการจัดทําก่อนเปิดการสอน   
ในแต่ละภาคการศึกษา และแจกนิสิตทุกคนในคาบแรกของการเรียน (2.6-2-1)   

3. ทุกหลักสูตรมีการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยหลักสูตรปริญญาตรี มีการฝึกงานทั้งในฟาร์ม
ศึกษาศาสตร์และฝึกงานภายนอก (2.6-3-1 และ 2.6-3-2)  หลักสูตรปริญญาโทมีการฝึกปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม 
(2.6-3-3)   และหลักสูตรปริญญาเอกมีการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน (2.6-3-4) 

4. คณะฯ มีการเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยายพิเศษ 
(2.6-4-1) รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-4-2)  ทุกภาคการศึกษา 

5. คณะฯ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน (2.6-5-1 และ 2.6-5-2) 

6. มีการปฏิบัติตามนโยบายทางมหาวิทยาลัยที่จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยมี 
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอน 
ในภาคการศึกษาต่อไป (2.6-6)   
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7. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ        
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป (2.6-7)   
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.6 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.6 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.6-1-1 เล่มหลักสูตร และ Course Syllabus ประจําปีการศึกษา 2553 
2.6-2-1 แฟ้มข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ประจําปีการศึกษา 2553 
2.6-3-1 เอกสารประมวลการสอนวิชาฟาร์ม 
2.6-3-2 แฟ้มเอกสารฝกึประสบการณ์วิชาชีพภายนอก 
2.6-3-3 Course Syllabus  รายวิชา 02190592 
2.6-3-4 Course Syllabus  รายวิชา 02190692 
2.6-4-1 หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 
2.6-4-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและหนังสือตอบรับ 
2.6-5-1 รายงานการวิจัยการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านบ้านดอนเตาอิฐ ผ่านทุนความรู้ร่วมใน

การเพาะเห็ดนางฟ้า 
2.6-5-2 รายงานการวิจัย ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และองคก์รท้องถิ่นในการพัฒนา

เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
2.6-6 แบบสรุปผลการประเมินการสอน ประจําปีการศึกษา 2553 
2.6-7 Course Syllabus ปีการศึกษา 2553  

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับ  

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ     
ผู้ใช้บัณฑิต 

 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (2.7-1-1)  และ              

ในปีการศึกษา 2553 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งคณะฯ ได้จัดทําวิจัย
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เรียบร้อยแล้ว (2.7-1-2) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการจัดทําวิจัยสถาบัน
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และนําส่งหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณา
ดําเนินการของหน่วยงานเป็นประจําทุกปี (2.7-1-3) 

2. คณะกรรมการการศึกษาคณะฯ และภาควิชาต่างๆ มีการนําข้อมูลจากข้อ 1  มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (2.7-2) 

3. คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่   
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดทํา
เว็บไซต์ของคณะฯ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (2.7-3-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนิสิต ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการเรียน
แบบจุลภาค และศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย  ซึ่งนิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย (2.7-3-2) 

4. คณะฯ มีการกําหนดเงื่อนไขให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติ ได้แก่ งานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2553 (2.7-4-1) และนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ได้แก่ การประชุม UNESCO       
(2.7-4-2) 

5. คณะฯ มีการจัดต้ังศูนย์คุณธรรมจริยธรรม มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและจัดทําแผน     
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต และในระดับบัณฑิตศึกษาได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศ (2.7-5) 

6. มีการฝึกทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ โดยจัดการเรียนการสอน     
ในรายวิชา 02190694 (2.7-6-1) และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (2.7-6-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 98/2550 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และ คําสั่ง ศษพ. ที ่37/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา ลงวันที่  
9 กรกฎาคม 2552 

2.7-1-2 รายงานการวิจัยสถาบัน เรื่อง ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิต สาขาเกษตร 
และสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.7-1-3 วิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. 2553 

2.7-2 แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิง่แวดล้อมศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.7-3-1 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/  
2.7-3-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
2.7-4-1 สูจิบัตร งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2553 
2.7-4-2 กําหนดการประชุมวิชาการ 14th UNESCO-APEID International Conference Education 

for Human Resource Development 
2.7-5 แฟ้มข้อมูลโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553 

2.7-6-1 Course Syllabus รายวิชา 02190697 
2.7-6-2 Course Syllabus รายวิชา 02190694 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1  

ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   

ที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
   5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น            

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการให้คําปรึกษาของคณะฯ 
ขึ้นมากํากับดูแล (2.8-1-1) และมีการจัดทําแผน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการบันเทิงธรรม    
มีการกําหนดพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ ความพยายาม อดทน มิตรภาพ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต          
เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมาย (2.8-1-2) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1  
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ (2.8-1-2) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (2.8-1-2) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
ที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย 100% (2.8-1-2) 

ปีการศึกษา 2553 คณะฯ ยังไม่มีนิสิตที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยองค์กรระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 N/A 4 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 N/A 4 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 -  คําสั่งคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ที่ 29/2553 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการให้คําปรึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลงวันที่  3 พฤษภาคม 2553 
-  เอกสารแสดงคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์สําหรับนิสิต  ภาควิชาครุศึกษา 

2.8-1-2 รายงานการดําเนินโครงการบันเทิงธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้    
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  

 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 

5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       5.00 5.00 5.00 0 0 

3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลขา่วสาร 

ข้อ - 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00     

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ - 6 6 6 6 5.00 5.00 5.00     

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00     
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านมูลขา่วสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี     

สนองความต้องการของนิสิต 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2553  คณะฯ มีระบบกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สําหรับนิสิต 

และศิษย์เก่า  ดังนี้ 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นิสติ โดยดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ประจําตัวนิสิตเพื่อดูแลให้คําแนะนํา 

ปรึกษา  ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (3.1-1-1)  มีเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการ
ประจํา ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา 6 ที่คอยให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษา ตารางเรียน/แผนการเรียน และเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็นที่นิสิตต้องดําเนินการ  นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนานิสิต ที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิต และ นักวิชาการศึกษาหน่วยพัฒนาหลักสูตร/     
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต ที่จะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต โดยนิสิตสามารถมาติดต่อขอรับคําปรึกษาแนะนําได้ทุกวันทําการ ต้ังแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลา
ราชการ ณ ห้องบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ (3.1-1-2)  และมีการจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา    
ประจําปีการศึกษาและการปฐมนิเทศนิสิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต อาจารย์ และผู้ปกครอง  ทั้งยัง
เป็นการเพิ่มช่องทางให้นิสิตและผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของคณะฯ อีกด้วย 
(3.1-1-3) 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดยคณะฯ มีการจัดทําช่องทางการให้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิตผ่านทางเว็บไซต์คณะฯที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ (3.1-2-1)  มีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตผ่านเสียงตามสาย โดยนิสิตดําเนินการประกาศ/แจ้งข่าวสารที่ทางคณะฯ ส่งให้
ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลา 12.00-13.00 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (3.1-2-2)  และการติดประกาศข่าวสารด้านต่างๆ  
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะฯ (3.1-2-3) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  โดยงานบริการการศึกษา 
ของคณะฯ รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นแหล่งดูงานและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต  และดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต เป็นประจําทุกปี
การศึกษา  ซึ่งทุกปีการศึกษา คณะฯ จะมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคณะ จะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมแหล่งฝึกประสบการณ์ฯ 
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อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลที่ตรวจพบมาใช้ในการวางแผนจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม
สําหรับนิสิตรุ่นต่อไป (3.1-3) 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยคณะฯ มีการจัดทําช่องทางการให้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตผ่านทางเว็บไซต์คณะฯที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ (3.1-2-1)  
นอกจากนี้ยังมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ศิษย์เก่าทราบผ่านหนังสือราชการ และการดําเนินโครงการคืนสู่เหย้า     
ชาวศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.1-4) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ผ่านการดําเนินโครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะทางกายที่คณะฯ จัดขึ้น  โดยศิษย์เก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่คณะฯ จัดให้บริการ (3.1-5) 

6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  โดย 
ปีการศึกษา 2553 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริการ      
ด้านกายภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริการด้านการให้คําปรึกษา การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่          
เป็นประโยชน์แก่นิสิตและศิษย์เก่า  และการบริการด้านการพัฒนาทางกายภาพ ดังรายละเอียดในรายงานผล    
การสํารวจคุณภาพของการให้บริการ (3.1-6) 

7. คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดบริการ  ที่สนอง 
ความต้องการของนิสิต  โดยนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (3.1-7-1)  และ           
มีแนวทางการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต (3.1-7-2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่คณะจัดให้    
ทุกด้าน อย่างน้อยปีละครั้ง 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 44/2553  
เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ปีการศึกษา 2553  ลงวันที ่18 มิถุนายน 2553 

3.1-1-2 ใบบอกลักษณะงานสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี 2553 
3.1-1-3 รายงานการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา การปฐมนิเทศนสิิตใหม่  

และโครงการพบผู้ปกครองนิสิต ประจําปีการศึกษา 2553 
3.1-2-1 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ 
3.1-2-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการชุมนุมเสียงตามสายเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
3.1-2-3 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
3.1-3 สรุปผลการดําเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต ปีการศึกษา 2553 
3.1-4 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
3.1-5 รายงานผลการดําเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย ปีการศึกษา 2553 
3.1-6 รายงานผลการสํารวจคุณภาพของการให้บริการ ปีการศึกษา 2553  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
3.1-7-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
3.1-7-2 สรุปแนวทางการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต ประจําปีการศึกษา 2553 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต

อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
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 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ  ดังนี้ 
1. มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการจัดสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต  เพื่อ      
สร้างความเข้าใจถึงแนวนโยบายและการดําเนินงานด้านการพัฒนานิสิต (3.2-1) 

 2. คณะฯ มีการดําเนินกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตผ่านโครงการ
สัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต  โดยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจะบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ     
การดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ  เป็นประจําทุกปีการศึกษา  (3.2-2) 

3.  มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต 
ครบทุกประเภท ดังแสดงในแบบสรุปการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตแยกตามประเภทของกิจกรรม  ประจําปี
การศึกษา 2553 (3.2-3) 

5. คณะฯ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทั้งภายในและระหว่างมหาวิทยาลัย และมี 
กิจกรรมร่วมกัน  โดยในปีการศึกษา 2553 ตัวแทนนิสิตของคณะฯ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร (3.2-4) 

6. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะฯ  และสโมสรนิสิต  
ทุกสิ้นปีการศึกษา  โดยการมอบหมายผู้รับผิดชอบกํากับดูแล ติดตามการดําเนินโครงการ และมีการสรุปผล      
การดําเนินโครงการเมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้น (3.2-5) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยการดําเนิน 
โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต เป็นประจําทุกปีการศึกษา แล้วนําผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม 
การพัฒนานิสิตในปีการศึกษาถัดไปอย่างต่อเนื่อง (3.2-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต ปีการศึกษา 2553 
3.2-2 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต  และเอกสารประกอบการ

บรรยายการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนิสิต 
3.2-3 แบบสรุปการสง่เสริมการจัดกิจกรรมนิสิตแยกตามประเภทของกิจกรรม  ประจําปีการศึกษา 

2553 
3.2-4 บันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
3.2-5 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสโมสรและชุมนุมนิสิต ปีการศึกษา 2553 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระบบการใหค้ําปรึกษาวิชาการระดับปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ

พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
 5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะฯ มีระบบการให้คําปรึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ทั้ง 5 ข้อ  ดังนี้ 
 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ (3.3-1-1) และ  (3.3-1-2)  
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น      
คู่มือแนวทางการดําเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.3-2) 
 3.  มีการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการจัดโครงการ     
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (3.3-3) 
 4.  มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี  โดย
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (3.3-4) 
 5.  มีการนําผลการประเมินจากการจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสร้างความเข้าใจถึงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดตามการให้คําปรึกษา  ตลอดจน
แนวทางในการให้คําปรึกษาแก่นิสิต (3.3-5) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 37/2553   
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ลงวันที่ 4 มถิุนายน 2553 

3.3-1-2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 44/2553  เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจําตัวนิสิต ปีการศึกษา 2553  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 

3.3-2 คู่มือแนวทางการดําเนินงานในการสนับสนนุการปฏิบัติงานของอาจารย์  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

3.3-3 สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
3.3-4 รายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ปีการศึกษา 2553 
3.3-5 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4  การวจิัย 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  

 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเตม็ 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ  กรรมการ คณะ กรรมกา

ร 
คณ
ะ 

กรรมกา
ร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       4.33 5.00 5.00 0 0 

4.1 ระบบและ
กลไกการ
พัฒนา
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรร
ค ์

ข้อ 6 7 7 7 7 4.0
0 

5.0
0 

5.00     

4.2 ระบบและ
กลไกการ
จัดการ
ความรู้
จาก
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรร
ค ์

ข้อ 4 6 6 6 6 4.0
0 

5.0
0 

5.00     

4.3 เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรร
ค์ต่อ
จํานวน
อาจารย์
ประจํา
และ
นักวิจัย
ประจํา 

สัดส่ว
น 

2,925,05
0 

81,251.3
9 

3,915,00
0 

103,026.3
2 

3,915,00
0 

103,026.3
2 

 7500
0 

 7500
0 

5.00 5.00 5.00       

36.00 38.00 38.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 



49 
 

 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณการวิจัย          
แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น

ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน 

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด

ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลการดําเนนิงาน 
 1.  คณะฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีคณะกรรมการวิจัย (4.1-1-1) ทําหน้าที่วางแผน ประสาน กํากับ 
และติดตามงานวิจัยของคณะฯ  โดยกําหนดแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ  (4.1-1-2)  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ต้ังแต่การกําหนด
หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การจัดทําสัญญา และการเบิกจ่ายเงินวิจัย (4.1-1-3)  
ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน (4.1-1.4) 

2. คณะฯ มีการบูรณากระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง   
มีการให้นิสิตเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย เช่น โครงการศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (4.1-2-1) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
แม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า (4.1-2-2) ในระดับปริญญาตรีมีการกําหนดให้นิสิต    
ทําโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยงในขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในสถานศึกษา   
ตามมาตรฐานการผลิตครู 5 ปี (4.1-2-3) และมีการให้นิสิตเข้าร่วมและนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนในการประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (4.1-2-4) 
 3.  คณะฯ ได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ประจํา เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร (4.1-3-1) โครงการรวมพลคนรักงานวิจัย 
(4.1-3-2) (เปลี่ยนชื่อมาจากโครงการถ่ายทอดความรู้จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่) นอกจากนี้ยังมีการเชิญ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง     
ในการดําเนินโครงการวิจัยในการสัมมนาบุคลากรประจําปี (4.1-3-3) และมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ       
ของนักวิจัยทางเว็บไชต์ของคณะฯ (4.1-3-4) 

 4.  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจํา จากเงินรายได้
ส่วนกลางคณะ เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทําวิจัย (4.1-1-3) และมีการจัดสรรเงินสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (4.1-4-1) นอกจากนั้นได้จัดให้มีข้อมูลของแหล่งทุนวิจัย  
ต่าง ๆ เช่น สกว. วช. ในเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-3-4) 
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 5. คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยการจัดต้ังศูนย์วิจัยฯ และ    
ห้องปฏิบัติงาน พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้ทํางานหรือให้คําปรึกษาเรื่องการวิจัย          
มีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย มีการจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ในงานเกษตรกําแพงแสน วันที่ 7 – 8 ธ.ค.53 (4.1-2-4) 

 6.  คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 โดยการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ฯ เพื่อประเมินผลการให้ทุนวิจัย (4.1-1-4) และมีการประเมินระบบสารสนเทศจากผู้ใช้บริการ (4.1-3-4)   

 7.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการประชุม
คณะกรรมการวิจัยฯ (4.1-1-4) เพื่อทําการปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยมีหน่วยงานหรือบุคคล   
ที่รับผิดชอบชัดเจน (4.1-1-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ - 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ - 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 22/2553 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย   
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553 

4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (พ.ศ. 2552-2555) 
4.1-1-3 ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
4.1-1-4 รายการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-2-1 โครงการศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 
4.1-2-2 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.1-2-3 โครงการวิจัยระหว่างนิสิต อาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยงในขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่
ในสถานศึกษาตามมาตรฐานการผลิตครู 5 ปี 

4.1-2-4 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7 
4.1-2-4 สรุปโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี” 
4.1-3-1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร 
4.1-3-2 โครงการรวมพลคนรักงานวิจัย 
4.1-3-3 เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 
4.1-3-4 เว็บไชต์ของคณะฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย 
4.1-4-1 ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ     

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง   
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนินงาน 
 1.  คณะฯ มีระบบ กลไก และสนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ   

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

 2.  คณะฯ มีระบบและกลไกในการรวบรวมความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ โดยการวางแนวทาง         
และหลักเกณฑ์ให้นักวิจัยบันทึกข้อมูลการวิจัยใส่แผ่นซีดีรอม และนํามาจัดหมวดหมู่เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้    กับ  
คนทั่วไป  โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-3-4) 
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 3.  คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตสู่สาธารณชน 
และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาและคณะฯ โดยสามารถนับจํานวนผู้เข้าใช้บริการและทราบว่า        
ผู้ใดนําผลการวิจัยหรือสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (4.1-3-4) 

 4.  ในปีการศึกษา 2553 มีการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ไปใช้ประโยชน์จริง           
จากบุคคลภายนอกชุมชน และมีการกําหนดผู้รับผิชอบ ดังนี้  

  1) สวนนวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.คมกริช เชาว์พานิช (4.2-4-1)   
  2) การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย อายุ  

4 – 6 ปี และอายุ 7 – 18 ปี ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.ศิริชัย  ศรีพรหม (4.2-4-2)  
  3) ผลกระทบการลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะ            

ทางสังคมไทย ผู้รับผิดชอบ คือ ดร.อัจฉรา  ปุราคม (4.2-4-3) 
  4) การวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สวุรรณ (4.1-2-2) 
  5) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย 

อําเภอไทรโยค ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.อภิชาติ  ใจอารีย์ (4.2-4-4) 
  6) การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า 

ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง (4.2-4-5) 
 5.  คณะฯ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการประชุม

คณะกรรมการวิจัยฯ และกําหนดผู้รับผิดชอบ โดยการให้ขอนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แจ้งอีเมลย์กับผู้ดูแลระบบ 
และให้การสนับสนุนด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-3-4) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ 

 6. คณะฯ มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการจดสิทธิบัตรและทรัพยสินย์ทางปัญญาที่คณะฯ และมหาวิทยาลัย   
จัดขึ้น (4.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 4 ข้อ 6 ข้อ - 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 4 ข้อ 6 ข้อ - 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.2-4-1 สวนนวัตกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
4.2-4-2 การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย  

อายุ 4 – 6 ปี และอายุ 7 – 18 ปี 
4.2-4-3 ผลกระทบการลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะทาง

สังคมไทย” 
4.2-4-4 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสตูรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน 

บ้านพุเตย อําเภอไทรโยค 
4.2-4-5 การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า 
4.2-6-1 โครงการจดสิทธิบัตรและทรพัยสินย์ทางปัญญา 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  สัดส่วน 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่มีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา และ
มีระยะเวลาทํางานไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน  ทั้งหมด 43 คน  มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน ลาศึกษาต่อ 
5 คน  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 2,460,000 บาท และภายนอก จํานวน 1,455,000 บาท            
รวมทั้งหมด 3,915,000 บาท  ดังรายละเอียดตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย (4.3-1) 

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น  

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น  

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น  

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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วิธีการคาํนวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

จํานวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยั    =  
 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้    =  

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ต่อคน 
x 5 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย    = 
3,915,000 

=  103,026.32  บาท/คน 
38 

 

       คะแนนที่ได้    = 
103,026.32 

x  5      =  6.87    =   5.00   คะแนน 
75,000 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 
81,251.39 

5.42 
103,026.32 

6.87 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 
75,000  

บาทต่อคน 
บรรล ุ

75,000 75,000 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 
81,251.39 

5.42 
103,026.32 

6.87 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 
75,000  

บาทต่อคน 
บรรล ุ

75,000 75,000 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

4.3-1 ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน       
2  ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียด         
ดังตารางที่ 2.6 

ตารางที ่2.6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย 

 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 

5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
   คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้     5.00 5.00 5.00 0 0 

5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00     

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ - 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00     

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการแก่สังคมวิชาการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ    

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

2. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมากับการเรียนการสอน ดังนี้  
 1) โครงการลีลาศขั้นพื้นฐาน (5.1-2-1) 
 2) โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานเกษตรกําแพงแสน (5.1-2-2) 
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 3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชน (5.1-2-3) 
3. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย คือ การพัฒนาความเข้มแข็ง     

ของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า (5.1-3-1) 
4. คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน  

การสอนและการวิจัย โดยผู้รับบริการและนิสิตเป็นผู้ประเมิน มีปรากฎในรายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็ง  
ของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า (5.1-3-1) 

5. คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
กับการเรียนการสอนและการวิจัย มีปรากฏในความเป็นมาของปัญหาในรายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า (5.1-3-1) และบันทึกการประชุม            
ของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-1-4) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 คู่มือการให้บรกิารวิชาการ 
5.1-1-2 ระบบภาระงานของอาจารย์ 
5.1-2-1 โครงการลีลาศขั้นพื้นฐาน 
5.1-2-2 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานเกษตรกําแพงแสน 
5.1-2-3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชน 
5.1-3-1 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการ 

เพาะเห็ดนางฟ้า 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  เพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ  และ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ผลการดําเนนิงาน 
1.  คณะฯ มีโครงการสํารวจความต้องการของชุมชนในการจัดทําแผนการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการ

ศึกษาความต้องการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวนัตก (5.2-1-1) 
2.  คณะฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะการสร้างเครือข่าย ได้แก่  
 1) โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย   

อายุ 4 – 6 ปี และอายุ 7 – 18 ปี  (4.2-4-2) 
 2) การได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลกีฬา (5.2-2-1) 
 3) บันทกึความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ (5.2-2-2) 
3.  คณะฯ มีการประเมินผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดยผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ

นิสิต ได้แก่ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานเกษตรกําแพงแสน (5.1-2-2) 
4.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบมาตรฐานของการให้บริการ โดยการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนําไปปรับปรุงแผนการให้บริการทางวิชาการ (4.1-1-4) 
 5. คณะฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและมีถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากร       
ภายในคณะและสาธารณชนทางเว็บไซต์ของคณะ (4.1-3-4) นําเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 งานเกษตร
กําแพงแสน (4.1-2-4) และการจัดทําเป็นเอกสารคู่มือ ได้แก่  
 1) การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า  
 2) สวนนวัตกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.2 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.2 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 โครงการศึกษาความต้องการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก 
5.2-2-1 หนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลกีฬา 
5.2-2-2 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 

 
 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.7 

 

ตารางที ่2.7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตาม

เป้าหมาย  
  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้       4.00 5.00 5.00 0 0 

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 3 4 4.000 5.000 5.000     
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไก รวมท้ังมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ 

ตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ         

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ      

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ           

ในระดับชาติ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  โดยมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
มีการกําหนดตัวช้ีวัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  โดยคณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย   
กิจการนิสิต ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
รองรับการดําเนินงานตามนโยบาย (1.1-1-1และ  1.1-3-1)  และยังมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่         
เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยฝ่ายกิจการนิสิต งานบริการ
การศึกษาของคณะฯ มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะฯ ไว้อย่างชัดเจน (6.1-1-1)   และมีการสนับสนุน/ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยดําเนินการ (6.1-1-2)  นอกจากนี้ในระดับภาควิชา ยังมีการ     
ดําเนินโครงการและกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมตามแผนของหน่วยงานและมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง (6.1-1-3) 

2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
เช่น ฝ่ายกิจการนิสิตและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ได้สอดแทรกเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํากิจกรรมนิสิต (6.1-2-1)  ฝ่ายวิชาการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิตเข้าไว้ในประมวลการสอน (6.1-2-2) และในระดับภาควิชายังมีการ            
นําผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยไปให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการฝึกอบรม และการ
สัมมนาให้ความรู้แก่ชุมชนอีกหลายโครงการ เป็นต้น 

3.  คณะฯ มีการให้บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อนิสิตและบุคคลทั่วไป  โดยดําเนินกิจกรรม
ผ่านศูนย์คุณธรรม จริยธรรม ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ดังรายละเอียดรายงานผลการดําเนินงาน   
ของศูนย์คุณธรรมคณะฯ (6.1-3) 
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4.  คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  โดยนํามาบูรณาการในรายวิชาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง   
มีรายละเอียดวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (6.14) 

5.  มีการประเมินผลการบูรณาการตามข้อ 4 โดยให้คณาจารย์ประเมินผลการแต่งกายของนิสิต ซึ่ง      
ฝ่ายกิจการนิสิตดําเนินการสํารวจไว้ (6.1-5) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 
และ  1.1-3-1 

แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (พ.ศ. 2552-2555)  และ 
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

6.1-1-1 ปฏิทินการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

6.1-1-2 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 สําหรบันิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  และตารางกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา 2553 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

6.1-1-3 แบบเก็บข้อมูลดิบแสดงร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
ที่กําหนด  และ รายงานผลการดําเนินโครงการของฝ่ายกิจการนิสิต 

6.1-2-1 โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํากิจกรรมนิสิต 
6.1-2-2 ประมวลการสอน (course syllabus) รายวิชา 01161211 การใช้ภาษาไทยสําหรับการสอน 
6.1-3 แฟ้มรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ศูนย์คุณธรรม จริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์  จดหมายขา่ว  และเว็บไซต์คณะฯ 
6.1-4 course syllabus รายวิชาการใช้ทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย 
6.1-5 รายงานผลการประเมินมารยาทและการแตง่กายของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2553 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

 

ตารางที่ 2.8  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตาม

เป้าหมาย  
  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ       3.500 5.000 5.00 0 0 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 5 7 7 7 7 3.000 5.000 5.000     

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 3 5 5 5 5 3.000 5.000 5.000     

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 4 5 5 5 5 4.000 5.000 5.000     

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 6 6 4.000 5.000 5.000     

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ         

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ          

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ

เต็มตามศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมิน        
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ   

โดยผู้บริหารของคณะฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองนโยบาย 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน และ 
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ดังปรากฏรายละเอียดในผลการประเมินตนเอง          
ของคณะกรรมการประจําคณะฯ (7.1-1)  

2. ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ก่อนนําผลที่ได้         
มาพิจารณาประกอบการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ และยังมีการนําข้อมูล
สารสนเทศมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ (7.1-2) 

 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีการจัดทําและจัดส่งรายงานการควบคุม
ภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (9) ข้อ 6 ต่อมหาวิทยาลัย   
เพื่อทราบ  โดยมีหนังสือรับรองการควบคุมคุณภาพภายในของผู้บริหาร สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ         
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน 
และแบบประเมินการควบคุมภายใน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านบริหารบุคคล ด้านกิจกรรมการบริหารพัสดุ 
และด้านกิจกรรมการเงิน (7.1-3-1)  นอกจากนี้ยังมีการนําผลการประเมินฯ มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุง   
การบริหารจัดการ ดังจะเห็นได้จากการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (7.1-3-2)  

 4.  คณะฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ    
ตัดสินใจ  แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดสัมมนาบุคลากรทั้งหน่วยงาน  อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา  ดังรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2552-
2553 (7.1-4)  
 5.  ผู้บริหารมีการบรรยายให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ  โดยดําเนินการบรรยายผ่านการสัมมนาบุคลากรประจําปี และโครงการสัมมาทิฐิ (7.1-5) 

6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ดังปรากฏรายละเอียดในผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี (7.1-6-1)    และหัวหน้าหน่วยงานภายในคณะฯ 
(7.1-6-2) 

7.  คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารมีการนําผล 
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการ ขึ้นมาใช้ประกอบการดําเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารคณะ (7.1-7) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 5 ข้อ 7 ข้อ - 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 5 ข้อ 7 ข้อ - 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

7.1-1 ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-2 รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553-2554 

และ ระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะฯ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/  
7.1-3-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตาม

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
7.1-3-2 แผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี พ.ศ. 2553-2554 

7.1-6-1 แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี  
7.1-6-2 แบบประเมินผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี พ.ศ 2553 
7.1-7 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/   และระบบประเมินความ 

พึงพอใจการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ ที่ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate/  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย   

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)    

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
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 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น      
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)     
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะฯ มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 

หน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนํามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและ  
การบริหารจัดการของผู้บริหารเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
โดยการจัดทําแผนการจัดการความรู้  (7.2-1) และดําเนินตามแผน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร   
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  ดังรายละเอียดในแผนการจัดการความรู้ (7.2-1) 

   3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ  
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดโดยคณะฯ กําหนดให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพสําหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันของภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ จํานวน 2 กิจกรรม  ได้แก่ 
การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ” และ “การรายงานข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการรายงานผลที่ถูกต้อง” (7.2-3)  

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการออกแบบ
โครงร่างรูปเล่มรายงาน SAR สําหรับหน่วยงานภายใน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถถือปฏิบัติร่วมกันได้ (7.2-4) 

5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น      
ลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง  โดยการนําโครงร่างรูปเล่มรายงาน SAR สําหรับหน่วยงานภายใน จัดส่งให้ภาควิชาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษาปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 7.2-5) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

7.2-1 แผนการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

7.2-3 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ” และ “การรายงาน
ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเพี่อการรายงานผลที่ถูกต้อง” 

7.2-4 โครงร่างรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2553 

7.2-5 บันทึกการนําส่งโครงร่างรูปเล่มรายงาน SAR สําหรับภาควิชา  ประจําปีการศึกษา 2553  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ  

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

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

1. คณะฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยกําหนดแผนงานระยะเวลา 
ดําเนินการ และผู้ชอบผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบรหิารในระดับคณะและระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ (7.3-1) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน และสามารถ       
นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ไ ด้  ดั ง ตั ว อ ย่ า ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร               
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/ และระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ 
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate/  (7.3-2) 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  โดยคณะฯ มอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบประเมิน พร้อมทั้งประมวลผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ       
ใช้ระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ดังรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.3-3) 

4.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
โดยนําผลการประเมินจากข้อ 3 มาประชุมหารือร่วมกัน แล้วนําข้อเสนอแนะที่ได้มากําหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานและ
การตัดสินใจของผู้บริหารคณะฯ ต่อไป (7.3-4) 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เช่น การรายงานข้อมูลการใช้พลังงานของ 
หน่วยงาน  การจัดทําคําของบประมาณผ่านระบบบัญชี 3 มิติ  การรายงานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    
การส่งเกรดออนไลน์  การประเมินผลการสอน  การรายงานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์  เป็นต้น (7.3-5) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.3 4 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.3 4 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.3-2 ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานที่คณะฯ พัฒนาขึ้น 

- ฐานข้อมูลบุคลากร ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/  
- ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริหารของสํานักงานเลขานุการ  

ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate/  (เอกสารหมายเลข 3.6-2) 
7.3-3 ผลการประเมนิความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
7.3-4 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนว่ยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.3-5 ตัวอย่างระบบสารสนเทศทีม่กีารรายงานข้อมูลของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่าย 

ของมหาวิทยาลัย 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน       

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท     

ของคณะ จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ และ

บุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ    

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผน  หรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและ 

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

1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ โดยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ  
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
(7.4-1) 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือ     
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง  ดังปรากฏรายละเอียด     
ในรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  และรายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.4-2) 

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผนโดยแผนดังกล่าว 
มีการกําหนดมาตรการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และ  
การดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (7.4-3-1)โดยกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการในมาตรการต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนฯ  แล้วรายงานผลการบริหาร    
ความเสี่ยงต่อผู้บริหารระดับสูงของคณะทราบ (7.4-3-2) 

4.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ     
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7.4-4) 

  5.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีการประชุมวางแผน กําหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ที่กําหนด 
(7.4-5) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.4 5 ข้อ 6 ข้อ - 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.4 5 ข้อ 6 ข้อ - 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

7.4-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 76/2552  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.4-2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และรายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.4-3-1 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะฯ 
7.4-3-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
7.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

ประจําปี 2553-2554 
7.4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

ประจําปี 2553-2554 

 

 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้    
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

 

ตารางที่ 2.9  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 

5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 5.00 0 0 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00      
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ 

และบุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อย          

ปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ 

ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน         

ทางการเงิน  ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารที่ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยคณะฯ มีการ 

บริหารจัดการด้านการเงินตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีการจัดทําแผนคําของบประมาณ
ประจําปีตามภารกิจของคณะฯ จําแนกตามหน่วยงาน (8.1-1-1)  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการบริหาร    
ของคณะฯ (8.1-1-2)   

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินโดยการวางแผนการรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
และจัดโครงการ/กิจกรรม ระดมเงินทุนเพื่อหารายได้เพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงาน (8.1-2-1) มีแผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังปรากฏในประกาศคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินรายได้ฯ ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (8.1-2-2) และ 8.1-2-3) 

3.  มีการจัดทําข้อมูลทางการเงิน และจัดเก็บไว้ในรูปของโปรแกรม Microsoft Excel ที่สามารถคํานวณ
รายละเอียดของการใช้เงินได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยํา ที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงิน  (8.1-3) 
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4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน     
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  โดยจัดทํารายงานสถานะทางการเงินแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะฯ ทราบ เป็นประจํา     
ทุกเดือน (8.1-4-1)  และมีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส (8.1-4-2)  เสนอต่อคณะกรรมการ       
ประจําคณะฯ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดกลไกการติดตาม
และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส ต่อเนื่อง  

5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ      
ความมั่นคงของคณะ อย่างต่อเนื่อง  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (8.1-5) 

 6.  มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์       
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (8.1-6-1)  และหน่วยงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยง    
ในการทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินของคณะฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด      
(8.1-6-2) 

7.  ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามและ     
เมื่อ  สิ้นปีงบประมาณ (8.1-7-1)  และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ      
ในการพิจารณาผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (8.1-7-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ - 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ - 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 เอกสารคําของบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552-2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 



72 
 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

8.1-2-1 -  แผนการรับนิสิต ประจําปีการศึกษา 2553 
-  แผนการดําเนินงานโครงการเดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
และ โครงการคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

8.1-2-2 -  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้สําหรับโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548  
-  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้ สําหรับ
โครงการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
-  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาค
พิเศษ คณะฯ 

8.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ 
ประจําปี 2553-2554 

8.1-3 ฐานข้อมูลทางการเงินที่งานคลังและพัสดุ สาํนักงานเลขานุการ 
-  รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้ประจําเดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
-  รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

8.1-4-1 รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้ประจําเดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
8.1-4-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
8.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ ประจําปี 2553-2554 
 

8.1-6-1 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

8.1-6-2 รายงานการตรวจสอบภายใน การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน 
8.1-7-1 รายงานข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประจําปี 2553-2554 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 

5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       3.00 5.00 5.00 0 0 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 6 9 9 9 9 3.00 5.00 5.00     

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ          

และพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบ   
จากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน    
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพ       
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
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 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และ    
มีกิจกรรมร่วมกัน 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่          
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ดังนี้ 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน  โดยคณะฯ 
มีการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพของหน่วยงานเข้ามาดําเนินการด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน    
ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  (9.1-1-1)  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและประเมินคุณภาพหน่วยงาน
ภายในระดับภาควิชา  (9.1-1-2)  นอกจากนี้ยังได้ศึกษารูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขต แล้วจัดทําร่างรายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา/สํานัก ให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน     
ของหน่วยงานภายในคณะฯ (9.1-1-3) 

2.  มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของคณะฯ ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย       
โดยคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (9.1-2-1) พร้อมกําหนดแนวทางการประเมินประจําปี 2554 
ไว้อย่างชัดเจน  (9.1-2-2) 

3.  ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังรายชื่อตัวบ่งชี้ที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
เสนอและได้ดําเนินการประชาพิจารณ์ และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร้อย
แล้ว (9.1-3-1)  

4.  คณะฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา โดยคณะฯ มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ        
เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  และคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา (9.1-4-1)  มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน  เพื่อให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทํางานปกติ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลรายองค์ประกอบ และรายงานผลการดําเนินงาน   
ต่องานประกันฯ เป็นประจําทุกเดือน ดังตัวอย่างเช่น แบบเก็บข้อมูลดิบที่ นางสาวมยุรี เหลืองวิไล รับผิดชอบ
ดําเนินการ  และ  แบบเก็บข้อมูลดิบที่  นายชาญศักด์ิ พบลาภ รับผิดชอบดําเนินการ เป็นต้น (9.1-4-2) 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  โดยหลังจากได้รับรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน (หลังการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553)  คณะฯ ได้จัดทํา
แผนพัฒนาปรับปุรงตามข้อเสนอแนะฯ ภายใน 1 เดือน และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (9.1-5-1)  และ      
คณะ   ยังได้จัดทําโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงแผนการดําเนินงาน           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (9.1-5-2) 

6.  มีข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล และคณะ  เช่น 
ฐานข้อมูลบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่คณะฯ พัฒนาขึ้นมารองรับการใช้บริการข้อมูล          
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ (9.1-6) 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ  โดยนิสิต อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับในการ     
ให้การสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งระดับภาควิชาและระดับคณะ (9.1-7-1) การมี     
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพในเวทีคุณภาพภายใต้โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต ระหว่างวันที่    
26-27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมไพศิริ ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (9.1-7-2) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมโดยการสะท้อน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ซึ่งดําเนินการสํารวจโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-7-3)    

8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และ         
มีกิจกรรมร่วมกัน โดยคณบดีคณะฯ ได้ลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพฯ และ จัดส่งบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-8) 

9.  คณะฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ เช่น ร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายในสําหรับภาควิชา เป็นต้น (9.1-9) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9.1 6 ข้อ 9 ข้อ - 5.00 คะแนน 9 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9.1 6 ข้อ 9 ข้อ - 5.00 คะแนน 9 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 87/2552  เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 

9.1-1-2 แผนปฏิบัติการประจําปี และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี 2554 

9.1-1-3 ร่างรายงานการประเมินตนเองสําหรับภาควิชา/สํานัก ประจําปีการศึกษา 2553 
9.1-2-1 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
9.1-2-2 กําหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และ 

พัฒนศาสตร์ ประจําปี 2554 (สําหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชา/สํานักงาน) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

9.1-3-1 รายละเอียดตัวบ่งชี้ตามเอกลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
9.1-4-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-4-2 - แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
- แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 7 เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลากร” 

9.1-5-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9.1-5-2 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนําผลการประเมนิคุณภาพมาปรับปรุงแผนดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

9.1-6 ฐานข้อมูลบุคลากร ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/  
9.1-7-1 รายชื่อและภาพกิจกรรมการให้สัมภาษณ์ของนิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที ่

ผู้ให้ข้อมลูป้อนกลับต่อคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในคณะและหน่วยงานย่อย 
9.1-7-2 สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนากิจการนสิิตและผู้นํานิสติ 
9.1-7-3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
9.1-8 รายชื่อผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ 

เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ ระหว่าง มก. กับหน่วยงานอื่นภายนอก มก.  
ณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 

9.1-9 ร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายในสําหรับภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
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2.3  รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ได้ดําเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก   
ของ สมศ. จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยใช้ผลการดําเนินงานเฉลี่ย 3 ปี สําหรับตัวบ่งชี้ที่มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 5, 6, 7, 8 และ 14  ส่วนตัวบ่งชี้ที่ถูกกําหนดขึ้นใหม่ในปีการศึกษา 2553 ได้แก่ 2, 9, 10, 11, 
13, 15 และ 16.2 ใช้ผลการดําเนินงานในปีปัจจุบัน  ซึ่งผลการประเมินตนเอง พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.11 
  
ตารางที่ 2.11  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     4.247 
ด้านคุณภาพบัณฑิต     3.819 
1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 68.153 3.408 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.00 4.230 4.230 

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ 

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา จึงไม่ขอรับการประเมิน 

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ 

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา จึงไม่ขอรับการประเมิน 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์     4.203 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 5.217 2.609 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 5.000 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 13.478 5.000 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม     5.000 
8. ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ร้อยละ 30 35.714 5.000 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือองค์กรภายนอก 

5 ข้อ  5.000 5.000 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     4.500 
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 4.00 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 5.00 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน     3.523 
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
13.   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 3.51 3.880 3.880 
14.   การพัฒนาคณาจารย์ ค่าดัชน ี6 3.800 3.167 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน     4.68 
15.   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.51 4.680 4.680 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     4.24 
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 3.51 4.240 4.240 
17.   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ 
        ของสถาบัน 

ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
18.1  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
18.2  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

  

ในรอบปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สามารถสรุปผลการดําเนินงาน 
ในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 34 61 62 157 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 37 63 63 163 
3 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 21 41 45 107 
4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 5 13 12 30 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 4 2 0 6 
6 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 0 0 0 0 
7 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา 2 4 5 11 
8 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบสํารวจ 

(ไม่นับรวมผู้ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และ 
ลาอุปสมบท) 

25 46 50 121 

9 ร้อยละบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 61.765 67.213 72.581 68.153 
10 คะแนนที่ได้ 3.088 3.361 3.629 3.408 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

การ
ประเมิน

พัฒนาการ 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 

1 21 61.77 41 67.21 45 72.58 3.09 3.36 3.63 80.00 ไม่บรรลุ มีพัฒนาการ 
34 61 62 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1-1 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2551 
1-2 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2552 
1-3 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.00 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการ

ประเมินบัณฑิต 
N/A N/A N/A - 

2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน
ท้ังหมด (ทุกระดับ) 

N/A N/A 10 - 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
(ทุกระดับ) 

63 63 130 - 

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน N/A N/A 4.23 - 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

2 N/A N/A 4.23 N/A N/A 4.23 4.00 
คะแนน 

บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 ผลการประเมนิคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มก. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ ... 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 2553 ยังไม่มีผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จึงไม่ขอรบัการประเมิน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ใน
ปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ใน
ปีล่าสุด ใน subject category 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0.25 
    

0 
   

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  0 0 0 0 0 0 0 
12 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด  
N/A N/A N/A  

13 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

N/A N/A N/A  

14 คะแนนที่ได้ ๕๒๕
๑๑.๒๘ × =2.26 ๕๒๕

๑๐.๒๖× = 2.05 ๕๒๕
๙.๕๕ ×  = 

1.91 

๕๒๕
๑๐.๓๒× = 

2.06 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

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

 

 



82 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ ... 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 2553 ยังไม่มีผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จึงไม่ขอรบัการประเมิน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 0 0 0 0 0 0   0 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0 0 0 0 0   0 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) 
ในปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0 0 0   0 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ใน
ปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ

1.00 0 0 0 0 0 0   0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 
 

0.125 0 0 0 0 0 0   0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0   0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0   0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0   0 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0   0 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  0 0 0 0 0 0 0 
12 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกทั้งหมด  
N/A N/A N/A  

13 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

N/A N/A N/A  

14 คะแนนที่ได้ 550 × = 550 × = 550 × = 550 × = 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

การประเมิน
พัฒนาการ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10  

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.125 17 2.125 14 1.75 11 1.375 42 5.25 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 0 0 0 0 3 0.75 3 0.75 

3 ผลงานมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ผลงานมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ใน
ปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ.วารสาร  

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์

1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ใน
ปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

         

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  17 2.125 14 1.75 14 2.125 45 
12 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด  
33 39 43 115 

13 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

6.439 4.487 4.942 5.217 

 คะแนนที่ได้ 3.220 2.244 2.471 2.609 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

5 6.439 4.487 4.942 3.220 2.244 2.471 ร้อยละ 10 ไม่บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 เอกสารงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 14 6 3 23 
2 งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 0 0 0 0 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
14 6 3 23 

4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ท้ังหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

33 39 43 115 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

42.424 15.385 6.977 20.000 

6 คะแนนที่ได้ 10.606 3.846 1.744 5.000 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

6 42.424 15.385 6.977 10.606 3.846 1.744 ร้อยละ 20 ไม่บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 เอกสารแสดงการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

0.25 17 4.25 14 3.5 6 1.5 37 9.25 

2 บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

0.5 0 0 0 0 1 0.5 1 0.5 

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจ
อ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

0.75 1 0.75 0 0 6 4.5 7 5.25 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพ 

19 6 14 3.5 13 7 46 16 

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

33 39 43 115 

 คะแนนที่ได้ 9.091 4.487 7.558 6.957 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

7 18.182 8.974 15.116 9.091 4.487 7.558 ร้อยละ 10 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 เอกสารแสดงผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน 

N/A N/A 8 8 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการ
วิจัย 

N/A N/A 4 4 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาท้ังใน
ส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

5 5 5 15 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 14 12 16 42 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
35.714 41.667 31.250 35.714 

6 คะแนนที่ได้ 5.952 6.944 5.208 5.952 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

8 35.714 41.667 31.250 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 เอกสารหลักฐานการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์การพิจารณา 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนเตาอิฐ 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  โดย  
มีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน  ภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชา 02190692 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในองค์กรและชุมชน  มีนิสิตระดับปริญญาเอก 
และคณาจารย์ร่วมกับชุมชน ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน โดยเริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2552  ภายใต้
โครงการวิจัย  เรื่อง ประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับชุมชนบ้านดอนเตาอิฐ : กรณีศึกษาการต่อยอดความรู ้              
ในกระบวนการทํานา (9-1) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  การดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านบ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้
ร่วม ในการเพาะเห็ดนางฟ้า” ในข้อ 1  บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไว้เป็นอย่างดี (9-1) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง  
  จากโครงการที่ได้ดําเนินการในปีการศึกษา 2552  ได้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2553  โดย    
มีการสานต่องานจากกลุ่มผู้นําชุมชนที่เป็นพ่อบ้านมาสู่กลุ่มแม่บ้าน ตามข้อเสนอของชุมชน  เพื่อต้องการสร้าง  
ความเข้มแข็งผ่านกลุ่มแม่บ้าน  ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาสวัสดิการชุมชน  รวมทั้งเป็นการพัฒนา
อาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน ทางทีมคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอกที่เรียนวิชา 02190692 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในองค์กรและชุมชน  ได้ดําเนินการขับเคล่ือนในชุมชน และร่วมกับชุมชนโดยทําโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา  
ความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมในการเพาะเห็ดนางฟ้า  (9-3)  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  ชุมชนได้สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกระบวนการตัดสิน การดําเนินการ
ยังอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่ยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน ตามสภาพความเป็นจริงที่ชุมชนพึงพอใจจะเรียนรู้ 
(9-4) 
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5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
  ผลการดําเนินการชุมชนได้สะท้อนให้เห็นว่า  ได้ช่วยพัฒนากลุ่มใหม้ีความเข้มแข็งขึ้น  และมีการขยาย
การเรียนรู้สู่ชุมชนอื่น (9-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9 NA 5 ข้อ NA 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

9-1 รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านบ้านดอนเตาอิฐ 
ผ่านทุนความรูร้่วม ในการเพาะเห็ดนางฟ้า” 

9-3 เว็บไซต์ของชุมชน ที่ http://www.dontaoit.ob.tc/  
9-4 http://www.dontaoit.ob.tc/Don%20Tao%20It%20PAR.pdf   

สรุปผลการวิจยัปีการศึกษา 2552  
 
 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์การพิจารณา 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1.  คณะฯ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน มีการดําเนินโครงการ และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม ดังรายละเอียดแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และแผนยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุงฯ ในแผนปฏิบัติราชการรอบปีที่ 2       
ของคณบดี (10-1) 

2. ในปีการศึกษา 2553  มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 24 โครงการ  
มีการดําเนินการทั้งสิ้น 24 โครงการ  ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 91  
ดังรายละเอียดรายงานผลการดําเนินโครงการ (10-2) 

3.  คณะฯ มีการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง  ดังรายละเอียด
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (10-1) 

4. การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมของคณะฯ ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า 
ต่อชุมชน  ดังเอกสารการก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน (10-4) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

10 N/A 4 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

10-1 แผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และแผนยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุงฯ ในแผนปฏิบัติราชการรอบปีที่ 2 ของคณบด ี

10-2 สรุปผลการดําเนินโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ปีการศกึษา 2553 
10-4 เอกสารแสดงการก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน 

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์การพิจารณา 

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2.  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.  มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 
 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. บุคลากรและนสิิตมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในอันที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  เช่น การรว่มโครงการ 

ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ  กิจกรรมรดน้ําดําหัววันสงกรานต์ วันแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ และ
การร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น (11-1) 

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

3. คณะฯ มีการปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(11-2) 

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยา่งสม่ําเสมอ เช่น 
ศูนย์คุณธรรมและจริยธรรม และห้องสัมมนาในการจัดกิจกรรมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมคณะฯ (11-4) 

5. คณะฯ มกีารดําเนินการให้ประเมินผลการดําเนินงานด้านสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม    
ดังแสดงรายระเอียดในรายงานผลการประเมินโครงการ ประจําปีการศึกษา 2553 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

11       

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

11-1 ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิตและบุคลากรคณะฯ 
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/activityimage.html  

11-2 ภาพถ่ายการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิดความสะอาด  
ถูกสุขลักษณะ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

11-4 ภาพถ่ายศูนย์คุณธรรมและจรยิธรรมและการให้คําปรึกษา  และ รายงานผลการดําเนินงาน 
ของศูนย์ฯ ประจําปีการศึกษา 2553 

11-5 รายงานผลการประเมินโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2553   
 
 
 

ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) ผลการ

ดําเนนิงานรวม 
 3 ปี 

2551 2552 2553 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหาร N/A 3.70 3.88 - 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

13 3.70 3.84 N/A 3.88 3.51 บรรล ุ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 รายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะศกึษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์  (รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมคํา) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ

ปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

2 13 26 15 30 15 30 43 86 

6 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

3 6 18 6 18 6 18 18 54 

7 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 

5 2 10 2 10 2 10 6 30 

8 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง 
ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

5 6 30 10 50 15 75 31 155 

10 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

6 4 24 4 24 4 24 12 72 

11 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 
 

8 2 16 2 16 1 8 5 40 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

12 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 33 124 39 148 43 165 115 437 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 3.758 3.795 3.837 3.800 
 คะแนนที่ได้ 3.131 3.162 3.198 3.167 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 

14 124 3.76 148 3.80 165 3.84 3.13 3.16 3.20 3.51 บรรลุ 
33 39 43 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

14-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
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กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) ผลการ

ดําเนนิงานรวม 
3 ปี 

2551 2552 2553 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต 

N/A N/A N/A - 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินทั้งหมด 

N/A N/A N/A - 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 63 63 130 - 
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน N/A N/A 4.24 - 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมนิ
เป้าหมาย 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 

16.2       N/A N/A 4.24 3.51 บรรล ุ
63 63 130 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

16.2-1 เอกสารแสดงผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้           
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้         
0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดย       
แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

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

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  พบว่า  มีการดําเนินงาน   
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. 
จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมาย 
ผลการประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   
 

- 5.00 5.00 - - 3.98 5.00 5.00 3.98 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.41 4.50 4.50 - 4.00 3.60 4.03 4.03 3.60 ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 - - 4.20 5.00 5.00 4.20 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ 
แก่สังคม  

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

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดีมาก ดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมาย 
ผลการประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  - 5.00 5.00 - - 3.88 5.00 5.00 3.88 ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

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

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 - - 4.68 5.00 5.00 4.68 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.81 4.89 4.89 5.00 4.00 4.16 4.68 4.66 4.23    

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี    

 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะฯ  ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า  คณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนา 
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ       
ด้านข้อมูลข่าวสาร  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต  ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    และ  
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ดี  โดยมีอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 48.84      
จากอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศึกษา 2553 จํานวน 43 คน  แต่เนื่องจากอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง     
ทางวิชาการยังมีจํานวนน้อยมาก คือ 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.98 ของอาจารย์ประจําทั้งหมด  จึงส่งผลให้          
ผลการประเมินตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.03  ได้คุณภาพระดับดี   

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า  คณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ     
งานสร้างสรรค์  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดีมาก  กอปรกับอาจารย์ประจํา
ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยถึง 3,915,000 บาท  คิดเป็นเงินสนับสนุนต่อคน 103,026.32 บาท/คน        
ซึ่ง    สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน  จึงทําให้  
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะฯ มีระบบและกลไก   
การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  ดีมาก  ส่งผลให้  
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า  คณะฯ มีระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  พบว่า  มีระบบคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม          
แห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68  ผลประเมินได้คุณภาพ   
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมาย 

ผลการประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - 4.00 4.00 4.00 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.81 4.88 4.88 - 4.68 4.66 ดีมาก ดีมาก 

 มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
การอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 - 4.86 4.86 ดีมาก ดีมาก 

  มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการบริหาร 
การอุดมศึกษา  

3.81 4.90 4.89 - 4.59 4.56 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน (สกอ.) 3.81 4.89 4.89 4.00 4.68 4.66   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   

 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะฯ ได้ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี     
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดี 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.68   
ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยผลการประเมินด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.86          
ได้คุณภาพระดับดีมาก  และการประเมินด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพ 
ระดับดีมาก เช่นกัน  สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารของคณะฯ มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวม 
ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่าคณะฯ มีการบริหารจัดการความรู้
จากงานวิจัยและงาน  และมีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างดี 
 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพ    
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน  
ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน        
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมาย 
ผลการประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 5.00 5.00 4.00 4.88 4.86 ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.78 - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.62 5.00 5.00 - 3.81 3.81 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 3.81 4.89 4.89 4.00 4.68 4.66   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   

 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการ
แต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.88  ได้คุณภาพ  
ระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ทั้งยังมีการ     
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสําหรับนิสิตอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้สามารถ  
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ และความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.80  ได้คุณภาพระดับดีมาก   
สะท้อนให้เห็นว่าคณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน และกลไกการบริหาร
จัดการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์      
ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

3. ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน     
ให้เห็นว่า คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ยังควรมีการปรับปรุงเรื่องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานร่วมกัน  และควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 3.81   
ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะฯ มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตผลงานทางวิจัยและบริการ
วิชาการ  เพื่อนําไปเผยแพร่ในเวทีวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  หากบุคลากร
ของคณะฯ ได้รับการพัฒนาให้มีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ผลการดําเนินการด้านนี้จะได้รับการพัฒนาไป     
ในทางที่ดีย่ิงขึ้น 
 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพ    
ตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ       
จัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเอง    
ในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ความหมาย 

ผลการประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม 
     ในการจัดการศึกษา 

3.41 4.80 4.80 - 4.48 4.48 ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านวิชาการ 2.62 4.33 4.33 - 3.65 3.65 ดี ดี 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2.  มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจ 
     ของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 4.00 4.91 4.90 ดีมาก ดีมาก 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 4.00 4.80 4.75 ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

3.81 4.89 4.89 4.00 4.68 4.66   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะฯ  ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ  พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านวิชาการ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 3.65  ได้คุณภาพระดับดี 
- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

 จากการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าคณะฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษามาก 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.80  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

ได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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 จากการประเมินด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าคณะฯ มีระบบและ
กลไกในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการดําเนินการด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 จุดแข็ง 

-  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ มีการกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  แต่ยังไม่ครบทุกแผน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ให้ครบทุกแผน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีปัจจัยเกื้อหนุนสําหรับส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสําหรับนิสิตในทุกสาขา 
  เช่น ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
  ห้องปฏิบัติการทางพลศึกษาและกีฬา ฟาร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและ 
  สิ่งแวดล้อม และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (โรงเรียนสาธิตฯ) 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรหามาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผลิตผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

เพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกด้าน  โดยเฉพาะ 
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  เช่น การจัดต้ังศูนย์คุณธรรม จริยธรรม และให้คําปรึกษา  โดยมีการ 
   แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการพัฒนานิสิตอย่างชัดเจน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

-  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 จุดแข็ง 

-  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. เครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกยังมีน้อย 
2. ขาดผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างระบบและกลไกการขยายเครือข่ายการวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
2. ควรมีมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างและเสนอผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 จุดแข็ง 

1. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการหลายสาขา 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยยังมีน้อย 
 ข้อเสนอแนะ 

1. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ควรมีการเชื่อมโยง 
 การบูรณาการให้เห็นเด่นชัด 
2. ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดการบูรณาการไว้ในแผนงานการเรียนการสอนและการวิจัยให้ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 

-  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

-  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 

-  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ 
   ของผู้บริหารให้ครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน  เช่น  ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
   การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านการเงิน  เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

-  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

-  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรแต่งต้ังคณะกรรมการทําหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากร เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 
   ของคณะฯ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 

-  ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

-  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 

3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และ
สํานักงานเลขานุการ  มผีลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
ที่สอดคล้องกัน และมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่องโดยการจัดสัมมนา
ระหว่างปิดภาคเรียน 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

ภาควิชาครุศึกษา มีวิสัยทัศน์  ปรัชญา  ปณิธาน  
ชัดเจนและตอบสนองต่อคณะฯ 

 

-  ไม่ม ี
 

ภาควิชาควรกําหนดตัวบ่งชี้  ค่าเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ (แผนยุทธศาสตร์) เพื่อจะ
ได้ใช้ในการประเมินว่าโครงการหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์หรือไม่ 

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

ภาควิชามีการดําเนินการทางด้าน
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการของตนเองอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

สํานักงานเลขานุการ สํานักงานเลขานุการ มีปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ดําเนินการประจําปีที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
แผนพัฒนาปรับปรุง  และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่
ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

1.  มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
โท และเอกที่ได้มาตรฐานทุกหลักสูตร  
2.  มีการเปิดหลักสูตรใหม่ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
กําหนด 5 ปี  
3.  มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย (แผน ก)  
4.  ทุกหลักสูตรมีการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยมีแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (work-based learning)  
ทั้งภายในมหาวิทยาลัย เช่น ฟาร์ม
ศึกษาศาสตร์ และเครือข่ายชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย เช่นโรงเรียน 
องคก์ารบริหารส่วนตําบล เป็นต้น 
5.  มีคณาจารย์วุฒิปริญญา 
เอกมากกว่าร้อยละ 60  

1. ตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ามาตรฐาน 
 
 

1. พัฒนากลไก และสนับสนุนให้อาจารย์
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในเวลาที่
เหมาะสม 

 
 

ภาควิชาครุศึกษา 1.  ภาควิชามีหลักสูตรที่หลากหลาย
และเป็นสาขาที่ขาดแคลน  ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
2.   คณาจารย์ในภาควิชามีคุณวุฒิที่
หลากหลาย 

1. จํานวนคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชามี
จํานวนจํากัด 
2. คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการเป็น
จํานวนน้อย 
 

1. ภาควิชาควรทําแผนอัตรากําลังในแต่ละ
สาขาวิชาให้เพียงพอ 
2. ภาควิชาควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์
จัดทําผลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

-  ไม่ม ี
 

อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก และตําแหน่ง
ทางวิชาการ ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนด  ขาดนโยบาย 
และแผนงานส่งเสริมการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.  จัดทําแผนงานส่งเสริมการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการในระดับภาควิชาฯ 
2.  ควรนําค่าสัดส่วนอาจารย์ต่อ FTES และ
ภาระงานขั้นต่ําของอาจารย์มาใช้ในการ
จัดทําแผนขออัตรากําลังของภาควิชาฯ 

สํานักงานเลขานุการ 1. มีการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการระดับบุคคลและระดับงาน 

1.  การประเมินผล ใน 4 ประเด็นหลัก
พบการสํารวจความพึงพอใจเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  เป็นการประเมิน
รายบุคคล  ส่วนการประเมินความพอใจ
อีก 3 ประเด็นยังไม่ชัดเจน  
2.  ระดับความสําเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการยังไม่ชัดเจน  และไม่พบการ
ประเมินผลตามแผน 

1.   ควรมีการประเมินความพึงพอใจให้ครบ
ทั้ง 4 ประเด็นหลัก  
2.  ควรมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ (คณาจารย์  นิสิตและบุคลากร 
รวมทั้งบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการ)  
เพื่อนํามาวางแผนและกําหนดความสําเร็จ
ของการให้บริการ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

1.  มีหัวหน้างานพัฒนานิสิตทํางาน
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนานิสิตของ
คณะ 
2.  คณาจารย์ทุกคนในภาคให้การ
ดูแล เอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดี โดยให้
คําปรึกษาทั้งด้านวิชาการและ
คุณภาพชีวิต ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ  
 

1. กิจกรรมนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษายงั
มีจํานวนน้อย  

2. การจัดกิจกรรมนิสิตยังคงเน้นการ
ภายในคณะฯมากกว่าการสร้างเครือข่าย
ระหว่างคณะหรือมหาวิทยาลัย  

 
 

1. ส่งเสริมให้ชมรมนิสิตบัณฑิตศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม/ปี
การศึกษา  

2. พัฒนากลไก การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมนิสิตภายนอกคณะ
หรือมหาวิทยาลัย 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
3.  มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารกับ
ศิษย์เก่าผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึง
การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
4.  มีการส่งเสริมให้นิสิตทํากิจกรรมที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
อันพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม  

 

ภาควิชาครุศึกษา -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี ควรมีการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

สํานักงานเลขานุการ -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

1.  บุคลากรในภาควิชา (คณาจารย์
และนักวิจัย) มีศักยภาพในการ
พัฒนางานวิจัย 

2.  อาจารย์มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
และตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ 

3.  คณาจารย์อาวุโสมีการถ่ายทอด
ประสบการณ์วิจัยโดยให้อาจารย์รุ่น
ใหม่เข้าร่วมทีมวิจัย 

4.  ผลงานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม ในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  

1. งบประมาณสนับสนนุงานวิจัยมีจํานวน
จํากัด  

2. จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย  
 

 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
 

ภาควิชาครุศึกษา งานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชามี
ความหลากหลาย  สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมได้ 

1.  ยังไม่มีงานวิจัยของคณาจารย์ใน
ภาควิชาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ
รับรองคุณภาพ 
2.  ยังไม่มีการจัดทําระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรวบรวมผลงานและและ
บทความวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา 

1. ภาควิชาควรส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัย
เพื่อรับการจดสิทธิบัตรหรือรับรองคุณภาพ
ต่อไป 
2.  ภาควิชาควรจัดทําระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อรวบรวมผลงานและและ
บทความวิจัย 

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

-  ไม่ม ี
 

-  ไม่ม ี 1.  ควรมีมาตรการในการส่งเสริมให้
อาจารย์ได้สร้างผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 
2.  ควรจัดแผนพ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยให้กับ
อาจารย์รุ่นใหม่โดยให้ทําวิจัยร่วมกัน หรือ
ให้ความรู้ทางด้านการเขียนโครงการวิจัย 
และด้านฐานข้อมูลแหล่งทุน 

สํานักงานเลขานุการ ขาดกระบวนการในการใช้
ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ภายนอกหน่วยงาน 

-  ไม่ม ี ควรกําหนดกระบวนในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
เพื่อการประหยัดงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

1.  มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

 

 

- ไม่มี -  ไม่ม ี
 



107 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

2.  มีฟาร์มศึกษาศาสตร์เป็นแหล่ง
บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ฝึกอาชีพของชุมชน 

3.  มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น อบต.
สระสี่มุม ,ชุมชนบ้านพุเตย   

ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชามีการบริการวิชาการที่
หลากหลาย และเป็นประโยชน์แก่
สังคม 
 

ภาควิชายังขาดกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และขาดผู้กํากับ
ติดตามการประเมินผล 

1. ภาควิชาควรมีการกําหนดนโยบายและ
กําหนดผู้รับผิดชอบในการบริการวิชาการ 
2.   ภาควิชาควรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการ 

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

สํานักงานเลขานุการ -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

1. มีระบบและกลไกการทํางานด้าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับทางคณะ
และมหาวิทยาลัย 
 

1. การบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสิตยังมีน้อย  
2. ขาดการเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

1. ภาควิชาควรสนับสนุนให้มีการจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมนิสิตที่นํา
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณา
การเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

2.  คณะควรร่วมมือกับทุกภาควิชาจัดให้มี
การเผยแพร่กิจกรรมด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ภาควิชาครุศึกษา มีแผนและงบประมาณในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1.  ภาควิชาควรกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน เพื่อจะได้
สามารถกําหนด (จัด)โครงการที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์และแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
2.   ภาควิชามีโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ซึ่งระบุค่า
เป้าหมายเป็นนิสิตชัดเจน  และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบุคลากรยังมีน้อย  
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากระบุค่าเป้าหมาย
เป็นนิสิตแล้ว  อาจระบุเป้าหมายผลผลิต
เป็นบคุลากรเพ่ิมเติม 
3.   การนําผลการประเมินไปปรับปรุง  ทุก
โครงการสามารถทําข้อนี้ได้โดยในแบบ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน  ได้ให้
กรอกข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค  แนว
ทางแก้ไข  ภาควิชาสามารถรวบรวมแล้วใช้
เป็นข้อมูล  เพื่อใช้ในการประชุมหรือ
สัมมนาภาคในวาระการเขียนโครงการ 

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี 1.  ภาควิชาฯ ควรที่จะมีการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

สํานักงานเลขานุการ -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี
 
 

-  ไม่ม ี
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

1.  คณะผู้บริหารภาควิชามีภาวะผู้นํา 
มีวิสัยทัศน์ และสามารถบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.  ผู้บริหารมีการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มี
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ขาดการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้  
 

จัดให้มีการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ในภาควิชาโดยเชื่อมโยง 
กับแผนการจัดการความรู้ของคณะ  
 

ภาควิชาครุศึกษา -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี 1.  ควรจัดให้มีการชี้แจงระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแก่การบริหารงานภาควิชาฯ 
รวมทั้งการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ และนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารงาน 

สํานักงานเลขานุการ 1.  มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้
ที่ชัดเจน  เป็นแบบอย่างที่ดี ควร
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็น
แบบอย่าง  
2.  มีการพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้
ฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นํามาประยุกต์ใช้เป็นระบบฐานข้อมูล 
เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งงาน
ประจําและงานประกันคุณภาพ 
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีการ
กํากับติดตามงานดี 
4.  บุคลากรของสํานักงานเลขานุการ 
มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี บุคลากร
เข้มแข็ง รักองค์กร 

-  ไม่มี 1.  ควรมีการประเมินผู้บริหาร ให้
ครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อ  
2.  การวิเคราะห์ความเส่ียงตามแบบ R-
ERM 6 และควรนําเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อให้มี
การติดตาม ประเมินผล และนํา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 
มาปรับปรุงหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบ
ปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

ภาควิชาครุศึกษา -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

สํานักงานเลขานุการ -  ไม่ม ี ขาดกระบวนการในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ภายนอก
หน่วยงาน 

ควรกําหนดกระบวนในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
เพื่อการประหยัดงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

1.  ภาควิชามีอัตลักษณ์เป็นของ
ตนเอง  
2.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ  มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพมาปรับปรุงการ
ทํางาน 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี

ภาควิชาครุศึกษา -  ไม่ม ี -  ไม่ม ี 1.  ภาควิชาควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็นระบบ 
2.  ภาควิชาควรกําหนดหลักฐานและตัว
บ่งชี้ให้สอดคล้องกัน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
3.  ภาควิชาควรนําเสนอหลักฐานในบางตัว
บ่งชี้ให้ครบถ้วน 
4.  ข้อมูลที่นําเสนอใน SAR ควรจัดทําให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 

-  ไม่ม ี -  ไม่ม ี 1.  ควรมีการพัฒนานวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนานําไปสู่การประกัน
คุณภาพต่อไป 

สํานักงานเลขานุการ 1.  หน่วยงานมีการกําหนดและ
มอบหมายกรอบภาระงานของ
บุคลากรแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน 
 

1.  หน่วยงานยังขาดการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 

1.  ควรมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
เป็นระยะ หรือกําหนดผู้รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามแผน 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 
2552 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 นั้น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ    
(สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 12 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 9 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่  การสนับสนุน   
เงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยตีพิมพ์ในโครงการ "กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง"  
เนื่องจากปีการศึกษา 2553 คณะฯ ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจึงยังไม่มีผู้ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล
ดังกล่าว 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม  2554 
 

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

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

1. คณะฯ ยังไม่มี
กระบวนการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การดําเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมในทุก
กิจกรรม/ โครงการ 

1.  คณะฯ ควรกระตุ้น
ให้มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมในทุกกิจกรรม/ 
โครงการ 

  1.  กําหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการ
ด้วยวงจรคุณภาพ  PDCA 

1.  โครงการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนงาน 
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

โครงการที่ระบุร่องรอย
การนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงไว้ใน
ส่วนท้ายของหลักการ
และเหตุผล 

10,000 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

   คณาจารย์ และ 
สนง. 

2.  การเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงานยังมีน้อย 

2.  ควรเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงานมากขึ้น   
เช่น การแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเข้ามา
เป็นที่ปรึกษา  แล้วสร้าง
ระบบกลไกในการนํา
ความคิดเห็นของ
บุคคลภายนอก   
ไปประกอบการ
บริหารงานของคณะฯ 

ปีการศึกษา 2552 
ผู้บริหารคณะฯ มีการ
พิจารณาความจําเป็น
ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกร่วมเป็นที่
ปรึกษาผู้บริหาร  
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ทาบทามเพื่อเชิญเปน็ที่
ปรึกษาผู้บริหาร
ตามลําดับ 

2..  แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกๆ
ฝ่าย 
 
3.  เชิญที่ปรึกษาประชุม
ร่วมกับกรรมการบริหารหรือ
กรรมการอื่นๆอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

2.  การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นที่ปรึกษา
ผู้บริหารของคณะฯ 

1)  รายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2)  รายงานการประชุม
ของคณะฯ/ ภาควิชา 

- 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

คณะกรรมการ
ระดับคณะฯ/ 
ภาควิชา 

3.  สัดส่วนคุณวุฒิ
อาจารย์ และตําแหน่ง
ทางวิชาการต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ที่กําหนด 

3.  คณะฯ ควรมี
แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้อาจารย์ประจํา
พัฒนาตนเองให้มี
คุณวุฒิสูงขึ้น 

ปีการศึกษา 2552 
คณะฯ มีการบรรจุ
อาจารย์ใหม่หลายอัตรา  
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ยังมี
อายุราชการไม่ถึงเกณฑ์

4.  บรรจุอาจารย์ปริญญา
เอกเพี่ม  พร้อมทั้งสนับสนุน
การศึกษาต่อและการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการให้ได้
ตามแผน 

3.  โครงการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
แผนการดําเนินงาน 

 -  อาจารย์วุฒิปริญญา
เอก 60% 
 -  ผศ.+รศ.+ศ. 70% 
 -  รศ.  ขึ้นไป 30% 

2,480,000 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

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

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

4.  คณะฯ ควรมีแผน
ผลักดันให้อาจารย์
ประจําผลิตผลงานเพื่อ
การก้าวสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

ที่สามารถยื่นขอ
ตําแหน่งทางวิชาการได้  
จึงทําให้สัดตําแหน่งทาง
วิชาการต่ํากว่าเกณฑ์ที่ 
สกอ.กําหนด 

4.  สัดส่วนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ต่ํากว่าเกณฑ์ สกอ. 

5.  คณะฯ ควรหา
มาตรการในการเพิ่ม
สัดส่วนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. 

ปีการศึกษา 2553 
คณะจะมีนิสิตครบทุก
ชั้นปี 

5.  รับนิสิตให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

4.  โครงการจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าจํานวน
อาจารย์ประจํา 25:1 

- 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

ภาควิชา 

  6.  คณะฯ ควรมีการนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการมีส่วนร่วม
ของบุคคล องค์กร 
ชุมชนภายนอก ในการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
ให้ครบทุกหลักสูตร 

  6.  เชิญบุคลากรภายนอก
ร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

  ผลการประเมิน
บุคคลภายนอกที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 

- 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

กรรมการการศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน 

5.  คณะฯ ยังขาดการ
นําผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่า 

7.  ควรดําเนินการให้มี
การนําผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการมาพัฒนาการ
จัดบริการ แก่นิสิตและ
ศิษย์เก่าอย่างเป็น
รูปธรรม 

ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่าคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

7.  นําผลการประเมินของ
ทุกกิจกรรม มาปรับปรุง
โครงการในครั้งต่อไป 

5.  โครงการคืนสู่เหย้าชาว
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

โครงการใหม่ที่ระบุการ
ปรับปรุงอันเนื่องมาจาก
การประเมินผลครั้งก่อน 

100,000 
 

1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือ
กิจกรรม 

6.  คณะฯ ไม่มี
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

8.  ควรส่งเสริม 
สนับสนุน และกระตุ้น
ให้อาจารย์ผลิตผลงาน
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้
สามารถนําไปจด

ปีการศึกษา 2552 
คณะฯ ยังไม่มี
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน

8.  สนับสนุนให้ภาควิชา
สร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 
 

6.  โครงการ "กลยุทธ์การ
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา/ จดลิขสิทธิ์" 

คณะฯ มีผลงานวิจัยที่ด้
รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

10,000 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

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

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

สิทธิบัตร/ จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

ทางปัญญา 9.  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา/ ลิขสิทธิ์ 

7.  ไม่มีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ได้
รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงาน 
ที่เชื่อถือได้ 

9.  สนับสนุนและ
กระตุ้นให้อาจารย์นํา
ผลงานทางวิชาการไป
จดลิขสิทธิ์ 
10.  ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรนํา
ผลงานทางวิชาการไป
จดลิขสิทธิ์ และ/หรือ 
ได้รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

ปีการศึกษา 2552 
คณะฯ ยังไม่มีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการ
จดลิขสิทธิ์ หรือได้รับ
การรับรองฯ 

10.  จัดระบบบริการ
วิชาการที่อํานวยความ
สะดวกให้กับอาจารย์ในการ
จดลิขสิทธ์ 
11.  ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา/
ลิขสิทธิ์ 

โครงการ "กลยุทธ์การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา/ จดลิขสิทธิ์" 
(โครงการลําดับที่ 6) 

คณะฯ มีผลงานวิชาการ
ที่ด้รับการจดลิขสิทธิ์ 
และ ได้รับการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงาน
ที่เชื่อถือได้  

 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ              

8.  ผลงานหรือ
บทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงมีน้อย 

11.  สนับสนุนและ
กระตุ้นให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติให้มากขึ้น  
เพื่อให้ได้รับการอ้างอิง
มากขึ้น 
12.  คณะฯ ควรจัดให้มี
การดําเนินโครงการ
เฉพาะสําหรับอาจารย์
เพื่อพัฒนาทักษะในการ 
เรียบเรียงและนําเสนอ
ผลงานวิจัยในสาขา
ศึกษาศาสตร์  ให้
สามารถตีพิมพ์ผลงาน
หรือบทความวิจัย 
ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ  

ปีการศึกษา 2552 
คณะฯ มีบทความวจิัยที่
ได้รับการอ้างอิงเพียง 1 
ชิ้น  แต่คณะฯ ยังมีการ
สนับสนุนงบประมาณส
นุบสนุนให้กับ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติ 2500 
บาท   นานาชาติ 5000 
บาท 

12.  ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์การเขียน
บทความวิจัยให้ได้รับการ
อ้างอิง 

7.  โครงการ "กกลยุทธ์
การเขียนบทความวจิัยให้
ได้รับการอ้างอิง" 

คณะฯ มีผลงาน
บทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงเพิ่มขึ้น 

 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

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

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

9.  ไม่มีแผนในการนํา
ความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
มาใช้ในการเรียน 
การสอน  และการวิจัย 

13.  ควรมีการกําหนด
หลักเกณฑ์ และ/หรือ 
ระเบียบในการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 
ของคณะฯ เอง 
14.  ควรนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมให้ครบทุก
โครงการ 

มีการกําหนดแผนการ
นําความรู้ฯ มาใช้ใน
การเรียนการสอนแล้ว  
ดังรายละเอียดในการ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ 

13.  บรรจุไว้ในระบบบริการ 8.  โครงการจัดทํา
แผนการนําความรู้จาก
การบริการวิชาการมาใช้
ในการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

มีการนําผลประเมินไป
ปรับปรุงการบริหาร
วิชาการทุกโครงการ 

 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ              

10.  คณะฯ ยังขาดการ
กําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้าน
วัฒนธรรมที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ  และยังขาด
การเผยแพร่และบริการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับนานาชาติ 

15.   คณะฯ ควรมีการ
กระตุ้นการกําหนดและ
สร้างมาตรฐานด้าน
วัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  และ
ควรมีการเผยแพร่ไปสู่
ระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัจจุบันมีการส่งเสริม
นิสิต ด้านวัฒนธรรม 
แต่ยังขาดการเผยแพร่
ระดับนานาชาติ 

14.  จัดโครงการให้
ครอบคลุมกิจกรรมนิสิต 

9.  โครงการส่งเสริมศิลปะ
แม่ไม้มวยไทย 

จํานวนโครงการด้าน
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 
 

11.  ไม่มีการจัดทํา 
Strategy Map ของ
หน่วยงานในระดับ
ภาควิชา ที่แสดงถึง
ความเชื่อมโยง 
และสนับสนุนกับ
เป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของคณะฯ 

16.  ผลักดันให้
หน่วยงานระดับ
ภาควิชาจัดทํา 
Strategy Map ของ
หน่วยงาน  เช่น จัดให้มี
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกัน 
ในแต่ละปี  เพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์ และจัดทํา 
Strategy Map ของ
หน่วยงานระดับ

ปีการศึกษาที่ผ่านมา
การจัดทํา  Strategy 
Map ของคณะฯ 
บุคลากรทุกระดับของ
คณะฯ มีการระดม
ความคิดเห็นร่วมกันอยู่
แล้ว และในระดับ
ภาควิชามีการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี
ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

15.  จัดสัมมนาบุคลากร
คณะฯ 

10.  โครงการสัมมนา
สรุปผลและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี 
คณะฯ 

แผนยุทธศาสตร์ของ
ภาควิชา 

300,000 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

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

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

ภาควิชาและของคณะฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกัน 

อยู่แล้ว จึงมิได้จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ระดับ
ภาควิชา 

12.  งบประมาณ
สําหรับการพัฒนา
อาจารย์ทั้งในและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจํา ยังมีน้อย 

17.  สนับสนุน
งบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

  16.  จัดสรรทุนจากกองทุน
คณะฯ  

11.  โครงการพัฒนา
บุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

ระเบียบกองทุนคณะฯ  1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

13.  คณะฯ ยังขาด
แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับคณะอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นทั้งใน
มหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย 

18.  คณะฯ ควรมีการ
จัดทําแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับ
คณะอื่น/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย หรือนอก
มหาวิทยาลัย อย่างเป็น
รูปธรรม 

  17.  จัดทําแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี คณะฯ 
(โครงการลําดับที่ 10) 

แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

300,000 
 

1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

14.  คณะฯ ยังขาดการ
ดําเนินการให้นิสิตร่วม
เป็นเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพภายใน
คณะ/มหาวิทยาลัย 
และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย  รวมถึง
การประเมินผลลัพธ์
ของระบบประกัน
คุณภาพ 

19.  สนับสนุนให้นิสิต
ร่วมเป็นเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพภายใน
คณะฯ / มหาวิทยาลัย 
และระหว่าง
มหาวิทยาลัย  และ
ดําเนินการประเมินผล
ลัพธ์ของการประกัน
คุณภาพอย่างสม่ําเสมอ 

คณะฯ จัดส่งนิสิตเข้า
ร่วมโครงการที่
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการอยู่แล้ว มิได้
จัดทําโครงการเป็นของ
คณะฯ เอง 

18.  ประสานงานกับฝ่าย
กิจการนิสิตเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนิสิต
ระหว่างสถาบัน 

12.  โครงการบูรณาการ
ความรู้และเสริมสร้าง
ทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต 

กิจกรรมนิสิตที่
ดําเนินการร่วมระหว่าง
สถาบัน 

5,000 
 

1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 
54 

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปกีารศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม  2554 
 

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

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

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะฯ ยังไม่มี
กระบวนการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การดําเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมในทุก
กิจกรรม/ โครงการ 

1.  คณะฯ ควร
กระตุ้นให้มีการนําผล
การประเมินไป
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมในทุก
กิจกรรม/ โครงการ 

1.  กําหนดแนวทางใน
การจัดกิจกรรมหรือ
โครงการด้วยวงจร
คุณภาพ  PDCA 

1.  โครงการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนงาน 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

โครงการที่ระบุร่องรอย
การนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงไว้ในส่วนท้ายของ
หลักการและเหตุผล 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 100 10,000    คณาจารย์ และ 
สนง. 

2.  การเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงานยังมีน้อย 

2.  ควรเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหน่วยงานมาก
ขึ้น  เช่น การแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเข้ามา
เป็นที่ปรึกษา  แล้ว
สร้างระบบกลไกใน
การนําความคิดเห็น
ของบุคคลภายนอก  
ไปประกอบการ
บริหารงานของคณะฯ 
 
 
 

2..  แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณบดีเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมทุกๆฝ่าย 
3.  เชิญที่ปรึกษาประชุม
ร่วมกับกรรมการบริหาร
หรือกรรมการอื่นๆอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.  การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นที่ปรึกษา
ผู้บริหารของคณะฯ 

1)  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
2)  รายงานการประชุม
ของคณะฯ/ ภาควิชา 

อยู่ระหว่างดําเนินการ - - คณะกรรมการ
ระดับคณะฯ/ 
ภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

3.  สัดส่วนคุณวุฒิ
อาจารย์ และตําแหน่ง
ทางวิชาการต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ที่กําหนด 

3.  คณะฯ ควรมี
แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้อาจารย์ประจํา
พัฒนาตนเองให้มี
คุณวุฒิสูงขึ้น 
4.  คณะฯ ควรมีแผน
ผลักดันให้อาจารย์
ประจําผลิตผลงาน
เพื่อการก้าวสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น 

4.  บรรจุอาจารย์ปริญญา
เอกเพิ่ม  พร้อมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาต่อ
และการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการให้ได้ตามแผน 

3.  โครงการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

 -  อาจารย์วุฒิปริญญา
เอก 60% 
 -  ผศ.+รศ.+ศ. 70% 
 -  รศ.  ขึ้นไป 30% 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 62.29 2,480,000  หัวหน้าภาควิชา 

4.  สัดส่วนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ต่ํากว่าเกณฑ์ สกอ. 

5.  คณะฯ ควรหา
มาตรการในการเพิ่ม
สัดส่วนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ สกอ. 

5.  รับนิสิตให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

4.  โครงการจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าจํานวนอาจารย์
ประจํา 25:1 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 100 - ภาควิชา 

  6.  คณะฯ ควรมีการ
นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการมีส่วน
ร่วมของบุคคล 
องค์กร ชุมชน
ภายนอก ในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้
ครบทุกหลักสูตร 

6.  เชิญบุคลากรภายนอก
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรและการเรียน
การสอน 

  ผลการประเมิน
บุคคลภายนอกที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 100 - กรรมการ
การศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน 

5.  คณะฯ ยังขาดการ
นําผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแก่นิสิตและ

7.  ควรดําเนินการให้
มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพของ
การให้บริการ 
มาพัฒนาการ

7.  นําผลการประเมินของ
ทุกกิจกรรม มาปรับปรุง
โครงการในครั้งต่อไป 

5.  โครงการคืนสู่เหย้าชาว
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

โครงการใหม่ที่ระบุการ
ปรับปรุงอันเนื่องมาจาก
การประเมินผลครั้งก่อน 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 100 100,000 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือ
กิจกรรม 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ศิษย์เก่า จัดบริการ แก่นิสิต
และศิษย์เก่าอย่าง
เป็นรูปธรรม 

6.  คณะฯ ไม่มี
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

8.  ควรส่งเสริม 
สนับสนุน และ
กระตุ้นให้อาจารย์
ผลิตผลงานนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถ
นําไปจดสิทธิบัตร/ 
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาได ้

8.  สนับสนุนให้ภาควิชา
สร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 
9.  ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา/ 
ลิขสิทธิ์ 

6.  โครงการ "กลยุทธ์การ
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา/ จดลิขสิทธิ์" 

คณะฯ มีผลงานวิจัยที่ด้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 100 10,000 รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ              

7.  ไม่มีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ได้
รับรองคุณภาพจาก
หน่วยงาน 
ที่เชื่อถือได้ 

9.  สนับสนุนและ
กระตุ้นให้อาจารย์นํา
ผลงานทางวิชาการไป
จดลิขสิทธิ์ 
10.  ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากร
นําผลงานทาง
วิชาการไปจดลิขสิทธิ์ 
และ/หรือ ได้รับรอง
คุณภาพจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
 

10.  จัดระบบบริการ
วิชาการที่อํานวยความ
สะดวกให้กับอาจารย์ใน
การจดลิขสิทธ์ 
11.  ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา/ 
ลิขสิทธิ์ 

โครงการ "กลยุทธ์การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา/ จดลิขสิทธิ์" 
(โครงการลําดับที่ 6) 

คณะฯ มีผลงานวิชาการ
ที่ด้รับการจดลิขสิทธิ์ และ 
ได้รับการรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  

ดําเนินการเสร็จสิ้น 100 - รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ              

8.  ผลงานหรือ
บทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงมีน้อย 

11.  สนับสนุนและ
กระตุ้นให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติให้มาก
ขึ้น  เพื่อให้ได้รับการ
อ้างอิงมากขึ้น 
 

12.  ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์การเขียน
บทความวิจัยให้ได้รับการ
อ้างอิง 

7.  โครงการ "กลยุทธ์การ
เขียนบทความวิจัยให้ได้รับ
การอ้างอิง" 

คณะฯ มีผลงานบทความ
วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
เพิ่มขึ้น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ - - รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ              
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

12.  คณะฯ ควรจัด
ให้มีการดําเนิน
โครงการเฉพาะ
สําหรับอาจารย์เพื่อ
พัฒนาทักษะในการ
เรียบเรียงและ
นําเสนอผลงานวิจัย 
ในสาขาศึกษาศาสตร์  
ให้สามารถตีพิมพ์
ผลงานหรือบทความ
วิจัยในวารสาร
ระดับชาติและ
นานาชาติ  

9.  ไม่มีแผนในการนํา
ความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
มาใช้ในการเรียน 
การสอน  และการวิจัย 

13.  ควรมีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ 
และ/หรือ ระเบียบใน
การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
ของคณะฯ เอง 
14.  ควรนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมให้
ครบทุกโครงการ 

13.  บรรจุไว้ในระบบ
บริการ 

8.  โครงการจัดทําแผนการ
นําความรู้จากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการเรียน
การสอนและการวิจัย 

มีการนําผลประเมินไป
ปรับปรุงการบริหาร
วิชาการทุกโครงการ 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 100 - รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ              

10.  คณะฯ ยังขาดการ
กําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้าน
วัฒนธรรมที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ  และยังขาด
การเผยแพร่และบริการ

15.   คณะฯ ควรมี
การกระตุ้นการ
กําหนดและสร้าง
มาตรฐานด้าน
วัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  และ

14.  จัดโครงการให้
ครอบคลุมกิจกรรมนิสิต 

9.  โครงการส่งเสริมศิลปะ
แม่ไม้มวยไทย 

จํานวนโครงการด้านทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 

100 - ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับนานาชาติ 

ควรมีการเผยแพร่
ไปสู่ระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง 

11.  ไม่มีการจัดทํา 
Strategy Map ของ
หน่วยงานในระดับ
ภาควิชา ที่แสดงถึง
ความเชื่อมโยง 
และสนับสนุนกับ
เป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของคณะฯ 

16.  ผลักดันให้
หน่วยงานระดับ
ภาควิชาจัดทํา 
Strategy Map ของ
หน่วยงาน  เช่น จัด
ให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกันใน
แต่ละปี  เพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์ และจัดทํา 
Strategy Map ของ
หน่วยงานระดับ
ภาควิชาและของ
คณะฯ เพื่อให้
สอดคล้องกัน 

15.  จัดสัมมนาบุคลากร
คณะฯ 

10.  โครงการสัมมนา
สรุปผลและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี 
คณะฯ 

แผนยุทธศาสตร์ของ
ภาควิชา 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 

100 300,000 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

12.  งบประมาณ
สําหรับการพัฒนา
อาจารย์ทั้งในและ
ต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจํา ยังมีน้อย 

17.  สนับสนุน
งบประมาณสําหรับ
การพัฒนาคณาจารย์
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
 

16.  จัดสรรทุนจาก
กองทุนคณะฯ  

11.  โครงการพัฒนา
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

ระเบียบกองทุนคณะฯ ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 

100 325,000 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

13.  คณะฯ ยังขาด
แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับคณะอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นทั้งใน
มหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย 

18.  คณะฯ ควรมี
การจัดทําแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับ
คณะอื่น/หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย หรือ
นอกมหาวิทยาลัย 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

17.  จัดทําแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

โครงการสัมมนาสรุปผลและ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี คณะฯ (โครงการ
ลําดับที่ 10) 

แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 

100 - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

14.  คณะฯ ยังขาดการ
ดําเนินการให้นิสิตร่วม
เป็นเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพภายใน
คณะ/มหาวิทยาลัย 
และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย  รวมถึง
การประเมินผลลัพธ์
ของระบบประกัน
คุณภาพ 

19.  สนับสนุนให้
นิสิตร่วมเป็น
เครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพภายในคณะฯ 
/ มหาวิทยาลัย และ
ระหว่างมหาวิทยาลัย  
และดําเนินการ
ประเมินผลลัพธ์ของ
การประกันคุณภาพ
อย่างสม่ําเสมอ 

12.  ประสานงานกับฝ่าย
กิจการนิสิตเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมสร้างเครือข่าย
นิสิตระหว่างสถาบัน 

12.  โครงการบูรณาการ
ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
ด้านการประกันคุณภาพแก่
นิสิต 

กิจกรรมนิสิตที่ดําเนินการ
ร่วมระหว่างสถาบัน 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 

100 1,500 
 

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
 
ชอง ขอมูล

อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

    องคประกอบที่ 1              

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ขอ ปงบประมาณ   7 8 8 

2 1.1  

ขอ 3-5 

 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณท้ังหมด 

ตัวบงชี้           

3       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต           

4       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการวิจัย           

5       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

          

6       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

          

7       - ตัวบงชี้ดานอื่นๆ           

8    จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป 

ท่ีบรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้           

9       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต           

10       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการวิจัย           

11       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

          

12       - ตัวบงชี้ตามพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

          

13       - ตัวบงชี้ดานอื่นๆ           

14 1.1 ขอ 

8 

 จํานวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร/

คณะกรรมการประจําคณะท้ังหมด 

ขอ           

15    จํานวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร/

คณะกรรมการประจําคณะท่ีนําไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ขอ           

16 สมศ. 

16.2 

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน

บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

คาคะแนน ปการศึกษา     4.24 4.24 

17    จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด คน       103 103 

18 สมศ. 

17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ ปการศึกษา     - - 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

    องคประกอบที่ 2              

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขอ ปการศึกษา   7 5 5 

20 2.1  จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปการศึกษา   9 7 7 

21       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     6 4 4 

22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

23       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร     2 2 2 

24           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก  

และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก 

และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

25           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     1 1 1 

26           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

27           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร     0 0 0 

28           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร     0 0 0 

29       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     1 1 1 

30 2.1 

ขอ 3-8 

 จํานวนหลักสูตร (ท่ีไมใชวิชาชีพ) ท่ีเปดสอน
ท้ังหมด 

หลักสูตร ปการศึกษา   0 0 0 

31       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0 0 

32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

33        -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 0 

34           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

35           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

36           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

37           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร     0 0 0 

38           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร     0 0 0 

39       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     0 0 0 

40 2.1 

ขอ 3-6 

 จํานวนหลักสูตร (วิชาชีพ) ท่ีเปดสอนทั้งหมด หลักสูตร ปการศึกษา   9 7 7 

41       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     6 4 4 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

43       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร     2 2 2 

44           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก  

และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก 
และแผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

45           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     1 1 1 

46           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

47           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร     0 0 0 

48           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร     0 0 0 

49       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     1 1 1 

50    จํานวนหลักสูตร (ท่ีไมใชวิชาชีพ) ท่ีเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร ปการศึกษา   0 0 0 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0 0 

52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

53       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 0 

54           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก  

และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก 

และแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

55           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

56           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

57           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร     0 0 0 

58           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร     0 0 0 

59       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     0 0 0 

60    จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสุตร พ.ศ. 2548 และเกณฑมาตรฐานสาขา
วิชาชีพ (กรณีท่ีเปนหลักสูตรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร ปการศึกษา   9 7 7 

61       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     6 4 4 

62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

63       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร     2 2 2 

64           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     1 1 1 

65           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     1 1 1 

66           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

67           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร     0 0 0 

68           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร     0 0 0 

69       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     1 1 1 

70    จํานวนหลักสูตร (ท่ีไมใชวิชาชีพ) ท่ีเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 

หลักสูตร ปการศึกษา   0 0 0 

71       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 0 0 

72       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

73       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 0 

74           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

75           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

76           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

77           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร     0 0 0 

78           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร     0 0 0 

79       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     0 0 0 

80    จํานวนหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสุตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
และเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีท่ีเปน

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ) 

หลักสูตร ปการศึกษา   0 1 1 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร     0 1 1 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     0 0 0 

83       -  ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร     0 0 0 

84           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน ท้ังแผน ก และ
แผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

85           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร     0 0 0 

86           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนทั้งแผน ก และ

แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร     0 0 0 

87           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ก  หลักสูตร     0 0 0 

88           - ระดับปริญญาโทที่เปดสอนเฉพาะแผน ข  หลักสูตร     0 0 0 

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     0 0 0 

90 2.1 

ขอ 4-5 

 จํานวนหลักสูตรท่ีผานเกณฑครบทุกตัวบงชี้ หลักสูตร ปการศึกษา         

91    จํานวนหลักสูตรท่ีผานเกณฑอยางนอยรอยละ 80 

ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป 

หลักสูตร           

92 2.6 

ขอ 4 

 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดับ
การศึกษาที่มีความรวมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

หลักสูตร ปการศึกษา   0 0 0 

93       - ระดับปริญญาตรี       0 0 0 

94       - ระดับ ป.บัณฑิต       0 0 0 

95       - ระดับปริญญาโท       0 0 0 

96       - ระดับปริญญาเอก       0 0 0 

97 2.1 

ขอ 8 

 จํานวนนิสิตปจจุบันท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (รวมนิสิตตางประเทศ) 

คน ปการศึกษา 585 828 1055 1055 

98        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     523 757 927 927 

99        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     42 2 0 0 

100        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

101        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

102        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     0 5 5 5 

103            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ)      0 5 5 5 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

104            - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

105        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     0 16 41 41 

106            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ)      0 16 41 41 

107            - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)      0 0 0 0 

108        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     20 27 36 36 

109        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

110    จํานวนนิสิตตางประเทศปจจุบันท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา  

คน ปการศึกษา 0 0 0 0 

111        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

112        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

113        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

114        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

115        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

116            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ)      0 0 0 0 

117            - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

118        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

119            - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ)      0 0 0 0 

120            - ระดับปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)      0 0 0 0 

121        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

122        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

123 2.1 

ขอ ค 

และ 2.5 

ขอ 1 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวม
ทุกหลักสูตร 

FTES ปการศึกษา 518.31 647.22 806.5 806.5 

124      - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)     444.07 584.22 718.79 718.79 

125      - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)     52.86 42.79 55.08 55.08 

126        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)     0 0 0 0 

127        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

128        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)     3.25 0.54 1.04 1.04 

129        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)     4.50 3.00 1.88 1.88 

130        - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติและภาค

พิเศษ) 

    7.75 3.54 2.92 2.92 

131        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)     13.63 16.67 29.71 29.71 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

132        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)     0 0 0 0 

133 สมศ. 1   จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ท้ังหมด 

คน ปการศึกษา 37 63 63 63 

134  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 

    34 61 62 62 

135    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได
งานทํา 

    21 41 45 45 

136    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ 

            

137    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมี
งานทําประจํากอนเขาศึกษา 

    4 2 0 0 

138    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ศึกษาตอระดับผูสําเร็จการศึกษา 

    5 13 12 12 

139    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

140       - ระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ก (ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

141       - ระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ข (ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ) 

    0 0 0 0 

142    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด 

คน   0 0 0 0 

143    เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 

บาท ปการศึกษา 7,630 9,829 9,549 9,549 

144 สมศ. 2  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหลงชาติ (แบงเปน  
2 กรณี) 

คน ปการศึกษา 63 63 103 103 

145       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขา

วิชาชีพท่ีจบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) (ไมมีขอมูล) 

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 

146       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง

ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   N/A N/A 4.23 4.23 

147    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหลงชาติ (แบงเปน 2 
กรณี) 

คน   0 0 0 0 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
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คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

148       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขา

วิชาชีพท่ีจบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) (ไมมีขอมูล) 

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 

149       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง

ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 

150    จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหลงชาติ (แบงเปน 2 
กรณี) 

คน   0 0 0 0 

151       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขา

วิชาชีพท่ีจบการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) (ไมมีขอมูล) 

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 

152       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง

ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   N/A N/A N/A N/A 

153 2.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (รวมอาจารย
ชาวตางประเทศ) 

คน ปการศึกษา 33 39 43 43 

154    จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ     5 3 5 5 

155    จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

    0 0 0 0 

156    จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา 

    21 23 22 22 

157    จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา 

    12 16 21 21 

158    รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑ

ประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) 

รอยละ ปการศึกษา 7.79 4.66 7.81 7.81 

159 2.3 และ 

สมศ.14 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนง

อาจารย 

คน ปการศึกษา 21 25 30 30 

160     -  จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

    0 0 0 0 

161       -  จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

    12 13 13 13 

162       -  จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

    9 12 17 17 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 
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รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
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163    จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

คน ปการศึกษา 7 10 10 10 

164       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

    0 0 0 0 

165       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

    5 7 7 7 

166       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

    2 3 3 3 

167    จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย 

คน ปการศึกษา 5 4 3 3 

168       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

    0 0 0 0 

169       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

    4 3 2 2 

170       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

    1 1 1 1 

171    จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

คน ปการศึกษา 0 0 0 0 

172       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย 
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

    0 0 0 0 

173       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย 
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

    0 0 0 0 

174       -  จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

    0 0 0 0 

175    รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
ผศ. รศ. และ ศ. ปการศึกษาที่ผานมา (กรณีท่ี
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของ
รอยละฯ) 

รอยละ ปการศึกษา         

176    รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
รศ. และ ศ. ปการศึกษาที่ผานมา (กรณีท่ี
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของ
รอยละฯ) 

รอยละ ปการศึกษา         

177    จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศทั้งหมด คน ปการศึกษา 0 0 0 0 

178    จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ ท่ีลา
ศึกษาตอ 

    0 0 0 0 

179    จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

    0 0 0 0 
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180    จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

    0 0 0 0 

181    จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

    0 0 0 0 

182    จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ ท่ีดํารง
ตําแหนงอาจารย 

    0 0 0 0 

183    จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ ท่ีดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

    0 0 0 0 

184    จํานวนอาจารยประจําตางประเทศ ท่ีดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

    0 0 0 0 

185    จํานวนอาจารยประจําตางประเทศ ท่ีดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย 

    0 0 0 0 

186 สมศ.14  ผลรวมคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย  คะแนน ปการศึกษา 124 148 165 165 

187 สมศ. 3  จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ (สารนิพนธ) ท่ีตีพิมพ
เผยแพร (ปริญญาโท) 

ชิ้นงาน ปการศึกษา 0 0 0 0 

188        - การประชุมวิชาการระดับชาติ     0 0 0 0 

189        - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     0 0 0 0 

190        - วารสารวิชาการระดับชาติ อยูในฐานขอมูล TCI     0 0 0 0 

191        - วารสารวิชาการระดับชาติท่ี สกอ. รับรอง     0 0 0 0 

192        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรน้ัน 

นอกเหนือจากฐานขอมูล ISI 

    0 0 0 0 

193        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI 

    0 0 0 0 

194 สมศ. 3  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลป
นิพนธท่ีเผยแพร (ปริญญาโท)   

ชิ้นงาน ปการศึกษา 0 0 0 0 

195        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

    0 0 0 0 

196        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับชาติ 

    0 0 0 0 

197        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

    0 0 0 0 

198        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน 

    0 0 0 0 
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199        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับนานาชาติ (ท้ังในและ

นอกประเทศ) 

    0 0 0 0 

200 สมศ. 4  จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ
ท่ีตีพิมพเผยแพร (ปริญญาเอก)  

ชิ้นงาน ปการศึกษา 0 0 0 0 

201       - การประชุมวิชาการระดับชาติ     0 0 0 0 

202       - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     0 0 0 0 

203       - วารสารวิชาการระดับชาติ     0 0 0 0 

204       - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลสากล 

    0 0 0 0 

205        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตรน้ัน 

นอกเหนือจากฐานขอมูล ISI 

    0 0 0 0 

206        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI 

    0 0 0 0 

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน  

ขอ ปการศึกษา   N/A 6 6 

208    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด คน     26 25 25 

209    จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

      15 16 16 

210         -  ในประเทศ       15 16 16 

211         -  ตางประเทศ       0 0 0 

212    งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยท้ังในและ

ตางประเทศ 

บาท   246,869 116,014 325,00

0 

325,000 

213 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม

การเรียนรู 

ขอ ปการศึกษา N/A N/A 7 7 

214 2.5 

ขอ 1 

       - จํานวนคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนิสิต  เครื่อง   N/A 141 141 141 

215          - จํานวน Notebook และ Mobile Device 

ตางๆ ของนิสิตท่ีมีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับ

สถาบัน 

เครื่อง   N/A N/A N/A N/A 

216 2.5 

ขอ 6 

 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุด

และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนิสิต

ทุกปการศึกษา 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนน

เต็ม 5) 

ปการศึกษา N/A N/A 4.02 4.02 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

217    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดาน

กายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนานิสิต อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตใน

ระบบไรสาย 

      4.54 4.04 4.04 

218    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนิสิต

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย 

และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ

ดานอาหารและสนามกีฬา 

      N/A N/A N/A 

219    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบ

กําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ

อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดย

เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

      N/A N/A N/A 

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ ปการศึกษา   N/A 7 7 

221 2.6 

ขอ 2 

 จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายละเอียดของรายวิชาและ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนใน

แตละภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

หลักสูตร     8 7 7 

222 2.6 

ขอ 3 

 จํานวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาสงเสริมทักษะการ

เรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา

วิจัย 

      8 7 7 

223 2.6 

ขอ 4 

 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการใหผูมีประสบการณทาง

วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ

สอน 

      8 7   

224 2.6 

ขอ 5 

 จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียน

การสอนของคณาจารย 

ชิ้นงาน ปการศึกษา   0 0   

225    จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียน

การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

      0 0 0 

226 2.6 

ขอ 6 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง

คุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบ

จากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกรายวิชาในแตละหลักสูตร

แยกตามระดับปริญญา 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนน

เต็ม 5) 

ปการศึกษา   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

227        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)           



134 
 

ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

228        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)             

229        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ)             

230        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)             

231        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)             

232        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)             

233        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)             

234        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)             

235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ ปการศึกษา   - 6 6 

236 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ ปการศึกษา   - 4 4 

237 2.8 

ขอ 3 

 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ     3.00 14.00 14.00 

238 2.8 

ขอ 4 

 จํานวนตัวบงชี้ดานการพัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบงชี้     3.00 13.00 13.00 

239    จํานวนตัวบงชี้ดานการพัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมท่ีบรรลุเปาหมาย 

      3.00 12.00 12.00 

240 2.8 

ขอ 5 

 จํานวนนิสิตท่ีไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน

หรือองคกรระดับชาติ 

คน     0.00 0.00 0.00 

241    จํานวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตท่ีไดรับการยกยอง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม 

โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

กิจกรรม     0.00 0.00 0.00 

    องคประกอบที่ 3              

242 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ

ดานขอมูลขาวสาร 

ขอ     N/A 7 7 

243 3.1 

ขอ 1 - 5 

 จํานวนกิจกรรมการใหคําปรึกษาและการ

จัดบริการ 

กิจกรรม ปการศึกษา   0 0 0 

244     - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวทางการใชชีวิตแกนิสิต 

            

245       - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนตอนิสิต 

            

246       - จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

247       - จํานวนกิจกรรมการจัดบริการขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนตอศิษยเกา 

            

248       - จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณใหศิษยเกา 

            

249 3.1 

ขอ 6 

 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนน

เต็ม 5) 

ปการศึกษา   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

250         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการให

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นิสิต 

       

251         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 

       

252         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 

       

253         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

       

254         -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

       

255 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต ขอ     - 6 6 

256 3.2 ขอ 

3 

 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรูดานการ

ประกันคุณภาพไปใช แยกตามประเภทกิจกรรม 

กิจกรรม ปการศึกษา   40 52 52 

257       - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

      12 26 26 

258       - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ       6 6 6 

259       - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 

      6 4 4 

260       - จํานวนกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 

      7 2 2 

261       -  จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม       9 14 14 

262    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนิสิต  คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนน

เต็ม 5) 

ปการศึกษา   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

263         -  ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

        

264         -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬาและการสงเสริม

สุขภาพ 

          

265         -  ผลการประเมินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

266         -  ผลการประเมินกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรม 

          

267         -  ผลการประเมินกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

          

268 3.3  ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ขอ     5 5 5 

    องคประกอบที่ 4              

269 4.1  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนนักวิจัย

ท้ังหมด 

คน ปการศึกษา   0 0 0 

270    จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ       0 0 0 

271 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

ขอ ปการศึกษา   6 7 7 

272 4.1 

ขอ 3 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

คน ปการศึกษา   36 38 38 

273    จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับ
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 

      36 38 38 

274 4.1 

ขอ 4 

และ 4.3 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

บาท ปงบประมาณ 2,498,6
44 

2,925,050 3,915,0
00 

3,915,000 

275      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย   628,750 556,150 2,460,0

00 

2,460,000 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนสวนตัว     100,000 100,000 

277          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  628,750 556,150 2,360,0

00 

2,360,000 

278        - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

  1,869,8

94 

2,368,900 1,455,0

00 

1,455,000 

279    จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัยท้ังภายใน

และ/หรือภายนอก (ไมนับซ้ํา) 

คน ปการศึกษา 32 23 16 16 

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

ขอ ปการศึกษา   4 6 6 

281 4.2  จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท้ังหมด 

ชื่อเรื่อง ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/

ปปฏิทิน 

17 14 17 17 

282 4.2 

ขอ 1 

 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการ

เผยแพรในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชื่อเรื่อง 17 14 14 14 

283 4.2 

ขอ 4 

 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

ชื่อเรื่อง   0 0 1 1 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

284 4.2 

ขอ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ชื่อเรื่อง   0 0 0 0 

285    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีอยู
ระหวางขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร  

    0 0 0 0 

286    จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีจด
ทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว 

    0 0 0 0 

287 สมศ. 5  จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ชิ้นงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/

ปปฏิทิน 

17 14 14 14 

288        - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

    17 14 11 11 

289        - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

    0 0 3 3 

290        - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร

วารสารวิชาการระดับชาติในฐานขอมูล TCI 

    0 0 0 0 

291        - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร

วารสารวิชาการระดับชาติท่ี สกอ. รับรอง 

    0 0 0 0 

292        - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี สกอ. รับรอง 
(ไมรวม ISI) 

    0 0 0 0 

293        - จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล 
ISI 

    0 0 0 0 

294 สมศ. 5  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ชิ้นงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/

ปปฏิทิน 

0 0 0 0 

295         - จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

  0 0 0 0 

296         - จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับชาติ 

  0 0 0 0 

297         - จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

    0 0 0 0 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 
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รายการ หนวย รอบป 
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2551 2552 2553 2553 

298         - จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน 

    0 0 0 0 

299         - จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับนานาชาติ (ท้ังใน
และนอกประเทศ) 

    0 0 0 0 

300 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน
ภายนอกสถาบัน  

ชิ้นงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/

ปปฏิทิน 

14 6 3 3 

301         -  จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง
วิชาการ 

  14 6 3 3 

302         -  จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง
สาธารณะ 

    0 0 0 0 

303         - จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง
นโยบาย หรือระดับประเทศ 

    0 0 0 0 

304         - จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย 

    0 0 0 0 

305 สมศ. 6  จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนภายนอกสถาบัน  

ชิ้นงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/

ปปฏิทิน 

0 0 0 0 

306         -  จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

ในเชิงวิชาการ 

  0 0 0 0 

307         -  จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

ในเชิงสาธารณะ 

    0 0 0 0 

308         - จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

ในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ 

    0 0 0 0 

309         - จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชย 

    0 0 0 0 

310 สมศ. 7  จํานวนรวมของผลงานวิชาการ ชิ้นงาน ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/

ปปฏิทิน 

        

311         - บทความวิชาการ (ไมใชบทความวิจัย) ท่ีไดรับ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

  17 14 6 6 

312         - บทความวิชาการ (ไมใชบทความวิจัย) ท่ีไดรับ

การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

  0 0 1 1 

313         - ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 

    1 0 6 6 
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314         - ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทาง

วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี

คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

    1 0 0 0 

315    จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับอางอิงใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูล 

ชื่อเรื่อง ปการศึกษา/

ปงบประมาณ/

ปปฏิทิน 

0 1 0 0 

316    จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ 

นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน ปการศึกษา 28 33 38 38 

317         - ในประเทศ     28 33 38 38 

318         - ตางประเทศ     0 0 0 0 

    องคประกอบที่ 5              

319 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ ปการศึกษา   5 5 5 

320 5.1  จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ   14 12 16 16 

321 5.1 

ขอ 2 

      -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับ
การเรียนการสอน 

    N/A N/A 7 7 

322 5.1 

ขอ 3 

      -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับ
การวิจัย 

    N/A N/A 4 4 

323 5.1 

ขอ 4 

      -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

    9 7 5 5 

324         -  จํานวนโครงการทางวิชาการท่ีใชกับการ

ขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา 

    5 5 0 0 

325         -  จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับ
การขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม 

    N/A N/A N/A N/A 

326         - จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใชกับ
การขยายผลท่ีใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือ
ตํารา 

    N/A N/A N/A N/A 

327 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน

ตอสังคม 

ขอ ปการศึกษา   - 5 5 

328 5.2 

ขอ 1 

 โครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความพึง

พอใจ 

โครงการ ปการศึกษา   12 16 16 
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329 5.2 

ขอ 2 

 โครงการบริการวิชาการที่มีความรวมมือดาน

บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

โครงการ ปการศึกษา         

330    ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนน

เต็ม 5) 

ปการศึกษา   4.21     

331    จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

คน ปการศึกษา   18     

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนหรือองคกรภายนอก  

ขอ ปการศึกษา     5.00 5.00 

333 สมศ. 

18.1 

 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน

ประเด็นท่ี 1  

ขอ ปการศึกษา     - - 

334 สมศ. 

18.2 

 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน

ประเด็นท่ี 2 

ขอ ปการศึกษา     - - 

    องคประกอบที่ 6              

335 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ ปการศึกษา   4 5 5 

336 6.1  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปการศึกษา 19 18 24 24 

337 6.1 

ขอ 2 

 จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปการศึกษา 0 0 0 0 

338         -  บูรณาการรวมกับการเรียนการสอน     0 0 0 0 

339         -  บูรณาการรวมกับกิจกรรมนิสิต     0 0 0 0 

340         -  บูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 

    0 0 0 0 

341 6.1 

ขอ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดานศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ีมีการเผยแพร 

ชิ้นงาน ปการศึกษา 0 0 0 0 

342         -  ระดับชาติ     0 0 0 0 

343         -  ระดับภูมิภาค     0 0 0 0 

344         -  ระดับนานาชาติ     0 0 0 0 
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345 6.1 

ขอ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดานศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ีไดรับรางวัลหรือไดรับการอางอิง

เปนท่ียอมรับ 

ชิ้นงาน ปการศึกษา 0 0 0 0 

346         -  ระดับชาติ     0 0 0 0 

347         -  ระดับภูมิภาค     0 0 0 0 

348         -  ระดับนานาชาติ     0 0 0 0 

349 สมศ. 

10 

 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม  

ขอ ปการศึกษา     4.00 4.00 

350 สมศ. 

11 

 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ ปการศึกษา     5.00 5.00 

    องคประกอบที่ 7             

351 7.1  ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ ปการศึกษา   5 7 7 

352         -  จํานวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากรทั้ง

คณะ 

ครั้ง     2 2 2 

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ ปการศึกษา   3 5 5 

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

ขอ ปการศึกษา   4 5 5 

355 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ ปการศึกษา   5 6 6 

356 7.4 

ขอ 2 

      -  จํานวนความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร

สถานที่) ท่ีวิเคราะหและระบุไว 

เรื่อง     0 2 2 

357         -  จํานวนความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกล

ยุทธของคณะ ท่ีวิเคราะหและระบุไว 

      0 1 1 

358         -  จํานวนความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีวิเคราะหและระบุไว 

      2 0 0 

359         -  จํานวนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ท่ี

วิเคราะหและระบุไว 

      0 0 0 

360         -  จํานวนความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

ท่ีวิเคราะหและระบุไว 

      0 0 0 

361         -  จํานวนความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของ

คณะ ท่ีวิเคราะหและระบุไว 

      2 2 2 
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362 สมศ. 

13 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผูบริหารโดย

คณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะแตงตั้ง 

คะแนน 

(เทียบจาก

คะแนน

เต็ม 5) 

ปการศึกษา     3.88 3.88 

    องคประกอบที่ 8             

363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ ปงบประมาณ   7 7 7 

364    รายรับท้ังหมดของหนวยงาน  บาท     30,828,204 32,762,5
52 

32,762,552 

365         -  เงินงบประมาณ       20,686,404 24,836,1

00 

24,836,100 

366         -  เงินรายได       10,141,800 7,926,45

2 

7,926,452 

367    รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ       224,000 261,100 261,100 

368    งบดําเนินการทั้งหมด โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร 

สถานที่ และท่ีดิน 

      5,480,920 23,324,4

00 

23,324,400 

369    คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และท่ีดิน  

      24,842,734 26,749,2

66 

26,749,266 

370    คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน รวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และท่ีดิน ไมรวมคาเสื่อม

ราคา 

      27,221,503 31,777,3

88 

31,777,388 

371    เงินเหลือจายสุทธิ        26,920,834 985,165 985,165 

372    สินทรัพยถาวร        28,996,313 28,166,0

40 

 

28,166,040 

 

    องคประกอบที่ 9              

373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ ปการศึกษา   6 9 9 

374 9.1 

ขอ 3 

 จํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ

หนวยงาน 

ตัวบงชี้ ปการศึกษา   1 1 1 

375 9.1 

ขอ 5 

 จํานวนโครงการปรับปรุงการดําเนินงานที่ใชผล

จากการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของคณะ มี

การพัฒนาขึ้นจากปกอนหนา 

โครงการ ปการศึกษา         

376    จํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของคณะ ตัวบงชี้           

377    จํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของคณะ ท่ีมีผล

การดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปกอนหนา 

ตัวบงชี้           
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

378 9.1 

ขอ 9 

 จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช

ประโยชน 

ชื่อเรื่อง ปการศึกษา         

379 สมศ. 

15 

 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

โดยตนสังกัด 

คะแนน ปการศึกษา     4.68 4.68 

380 ก.พ.ร. 

4.1.3 

 จํานวนนิสิตท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด 
(เฉพาะคณะมนุษยศาสตร) 

คน ปการศึกษา   0 0 0 

381       -  ภาษาเกาหลีใต   N/A N/A N/A 

382         -  ภาษาเขมร       N/A N/A N/A 

383         -  ภาษาจีนกลาง       N/A N/A N/A 

384         -  ภาษาญี่ปุน       N/A N/A N/A 

385         -  ภาษาทมิฬ       N/A N/A N/A 

386         -  ภาษาไทย       N/A N/A N/A 

387         -  ภาษาพมา       N/A N/A N/A 

388         -  ภาษาฟลิปโน       N/A N/A N/A 

389         -  ภาษามลายู       N/A N/A N/A 

390         -  ภาษามาเลย       N/A N/A N/A 

391         -  ภาษาลาว       N/A N/A N/A 

392         -  ภาษาเวียดนาม       N/A N/A N/A 

393         -  ภาษาอังกฤษ       N/A N/A N/A 

394         -  ภาษาอินโดนีเซีย       N/A N/A N/A 

395         -  ภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศ

อาเซียนอื่นๆ 

      N/A N/A N/A 

396    จํานวนนิสิตท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนด

ท้ังหมด (เฉพาะคณะมนุษยศาสตร) 

คน ปการศึกษา   0 0 0 

397         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาเกาหลีใตท่ีกําหนด       N/A N/A N/A 

398         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาเขมรที่กําหนด       N/A N/A N/A 

399   

  

      -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาจีนกลางที่กําหนด       N/A N/A N/A 

400       -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาญี่ปุนท่ีกําหนด       N/A N/A N/A 
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ชอง ขอมูล
อางอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หนวย รอบป 
ของการ 
เก็บขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

401         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาทมิฬท่ีกําหนด       N/A N/A N/A 

402         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาไทยที่กําหนด       N/A N/A N/A 

403         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาพมาท่ีกําหนด       N/A N/A N/A 

404         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาฟลิปโนที่กําหนด       N/A N/A N/A 

405         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษามลายูท่ีกําหนด       N/A N/A N/A 

406         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษามาเลยท่ีกําหนด       N/A N/A N/A 

407         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาลาวที่กําหนด       N/A N/A N/A 

408         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาเวียดนามที่กําหนด       N/A N/A N/A 

409         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาอังกฤษที่กําหนด       N/A N/A N/A 

410         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาอินโดนีเซียท่ีกําหนด       N/A N/A N/A 

411         -  สอบผานเกณฑฯ ภาษาตามกฎหมายที่ใชใน

กลุมประเทศอาเซียนอื่นๆ  

      N/A N/A N/A 

 
 

• คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 4387/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร์  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 

 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 84/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 

 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 87/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2552 

 คาํสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 4/2554 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 
 





 
 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ที่   84   /2552 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการกาํกับองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคณุภาพการศึกษา 
________________ 

 เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร              
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศน ที่ไดนําเสนอตอ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 7/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ. 2552 เร่ือง แตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงแตงตั้งผูมีรายนามตอไปนี้เปน
คณะกรรมการกํากับองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาครุศึกษา  กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 
10. อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต ฯ กรรมการ 
11. หวัหนาสํานักงานเลขานุการ  กรรมการ 
12. นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
1. กํากับการดําเนินการตามองคประกอบและตัวบงชี้เกี่ยวของในความรับผิดชอบ 
2. รับทราบผลการประกันคุณภาพและรวมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 
3. ใชกลไกการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ 

  

 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
ส่ัง ณ วันที่   13    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

 
 

(รองศาสตราจารยบรรจบ  ภริมยคํา) 
คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 



 
 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ที่   87   /2552 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

________________ 
 เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร              
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศน ที่ไดนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 7/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ. 2552 เร่ืองแตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงแตงตั้งผูมีรายนามตอไปนี้ เปน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

 คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่ปรึกษา 
 รองคณบดีฝายบริหาร ที่ปรึกษา 
 รองคณบดีฝายวิชาการ ที่ปรึกษา 
 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษา 
 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ที่ปรึกษา 
1. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยสันติ ศรีสวนแตง รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุภาภรณ สงคประชา กรรมการ 
4. นางสาวนันทรัตน พึ่งแพง กรรมการ 
5. นางสาววรงคศรี แสงบรรจง กรรมการ 
6. นางสุพรทิพย พูพะเนียด กรรมการ 
7. วาที่ รต.หญิงศุภวรรณ วงศสรางทรัพย กรรมการ 
8. นางศิริวรรณ ปยะพันธ กรรมการ 
9. นางจันทิมา จํานงคนารถ กรรมการ 
10. นายชาญศักดิ์ พบลาภ กรรมการ 
11. นางสาวมยุรี เหลืองวิไล กรรมการ 
12. นางสาววันเพ็ญ ไชโย กรรมการ 
13. นางสาววาสิฏฐี เทียมเทาเกิด กรรมการ 
14. นางสาวทองวาท ราชชารี กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวชลธิชา สระทองจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
1. พิจารณาจัดทําขอตกลงแนวปฏิบัติหรือคูมือการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน 
2. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
3. ดําเนินการประเมินคุณภาพตนเองในระดับคณะวิชา 
4. จัดทําเอกสารประเมินคุณภาพตนเองและแผนพัฒนาปรับปรุง 
5. อํานวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายใน 
6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  
 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 
ส่ัง ณ วันที่   26    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

 
 

(รองศาสตราจารยบรรจบ  ภริมยคํา) 
คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 



 

 

 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

ที่    ๘  / ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมหลกัฐาน  
เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น  เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมหลักฐานตามตัว
บ่งชี้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งต้ังคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพิ่ม ประธานกรรมการ 
๒. นางจันทิมา จํานงค์นารถ กรรมการ 
๓. นางสาวเมธาพร ฮ่งกือ กรรมการ 
๔. นายชาญศักด์ิ พบลาภ กรรมการ 
๕. นางสาวมยุรี เหลืองวิไล กรรมการ 
๖. นางสาววันเพ็ญ ไชโย กรรมการ 
๗. นางสาวปิยนันท์ จันทร์สี กรรมการ 
๘. นางศิริวรรณ ปิยะพันธ์ กรรมการ 
๙. นางสาววาสิฏฐ ี เทียมเท่าเกิด กรรมการ 
๑๐. นางสาวทองวาท ราชชารี กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวชลธิชา สระทองจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และรายงานผล 
ดําเนินการด้านคุณภาพให้คณะกรรมการประจําคณะทราบเป็นระยะๆ  

 ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่    ๗   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
(รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คํา) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 




