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คํานํา 

 
 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดตั้ ง ข้ึนตามประกาศ                     

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา จึงดําเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพ่ือใหคณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป พ.ศ 2560 เปนการประเมินผลการดําเนินงานในรอบ            

ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ซ่ึงครอบคลุมพันธกิจท้ัง 5 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต    

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม และการบริหารจัดการ โดยคณะฯ ไดจัดทํารายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ สกอ. 13 ตัวบงชี้  

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิตของคณะฯ    

ทุกทาน ในความรวมมือและการใหความอนุเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนตอการรายงานผลการดําเนินงาน        

ของคณะฯ จนทําใหรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 ฉบับนี้สําเร็จได อยางเสร็จสมบูรณ และ

หวงัเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนเอกสารท่ีแสดงใหผูเก่ียวของทราบถึงผลการดําเนินงานและผลการประเมิน

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงไดดําเนินการประเมินเสร็จสิ้นแลว เม่ือวันท่ี 20-21 

กันยายน 2561 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน 4.62 การดําเนินงานคุณภาพระดับดีมาก      

พรอมกันนี้ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ยังไดรับขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการพัฒนาคณะฯ            

ใหสามารถดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครอบคลุมยิ่งข้ึน ดังปณิธานการผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม 

ปญญา พัฒนาองคความรู ดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม  

 

 

 
(รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี) 
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่ง                   

ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศ

จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 

2547 และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร”               

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 โดยมีโครงสรางการแบงสวนงานภายใน 

6 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ในปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดสอนตั้งแตระดับ

ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ครอบคลุมกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนรวมท้ังสิ้น              5 

หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และปริญญาเอก จํานวน 

2 หลักสูตร มีนิสิตรวมท้ังสิ้น 1,328 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 1,232 คน (คิดเปนรอยละ 92.77) 

ระดับปริญญาโท จํานวน 45 คน (คิดเปนรอยละ 3.39) ปริญญาเอก จํานวน 51 คน (คิดเปนรอยละ3.84) โดยป

การศึกษา 2560 สามารถผลิตบัณฑิตท้ังหมด 267 คน  

ดานบุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบุคลากรท้ังสิ้น 69 คน 

จําแนกเปนคณาจารย จํานวน 42 คน (คิดเปนรอยละ 60.87) และเปนบุคลากรสายสนบัสนุนและชวยวิชาการ 

จํานวน 27 คน (คิดเปนรอยละ 39.13) โดยในสวนของคณาจารย 42 คน จําแนกตามการดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไดดังนี้ รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน (คิดเปนรอยละ 26.19) ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 11 คน (คิดเปน     

รอยละ 26.19) และอาจารย จํานวน 20 คน (คิดเปนรอยละ 47.62) จําแนกตามวุฒิไดดังนี้ ระดับปริญญาโท จํานวน 

7 คน (คิดเปนรอยละ 16.67) และระดับปริญญาเอก จํานวน 35 คน (คิดเปนรอยละ 83.33)  

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 5 ดาน มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.70 โดยมีระดับคุณภาพอยูใน

เกณฑดีมาก ท้ังนี้ไดวิเคราะหตนเอง พบวามีจุดเดนและจุดควรพัฒนาท่ีสําคัญ ไดแก  

จุดเดนท่ีสําคัญของคณะ 

บริบทของคณะสามารถบูรณาการศาสตรทางการศึกษาและการพัฒนาเพ่ือการผลิตบัณฑิต การวิจัย และ

การบริการวิชาการในขอบขายท่ีกวางยิ่งข้ึน 

จุดควรพัฒนาท่ีสําคัญของคณะ 

1. ยังไมมีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

2. หลักสูตรท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ 
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3. งานวิจัยและริการวิชาการท่ีตอบสนอง Thailand 4.0 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคาเฉลี่ย 4.62 คะแนน อยูในระดับดี โดยมีรายละเอียดคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ยในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    คะแนนเฉลี่ย 4.34 การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย     คะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   คะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ      คะแนนเฉลี่ย 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

สําหรับการพิจารณาจากมุมมองของแตละสวนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต พบวา ปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ย 4.31 คะแนน อยูในระดับดี กระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.86 

คะแนน อยูในระดับดีมาก และผลลัพธ มีคาเฉลี่ย 4.41 คะแนน อยูในระดับดี ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา 

องค 

ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ตนเอง  กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ 

1 4.07 4.07 5.00 5.00 3.82 3.82 4.43 4.34 ระดับดี ระดับดี 

2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

3    5.00 5.00   5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

4    5.00 5.00   5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

5    5.00 4.50   5.00 4.50 ระดับดี ระดับดี 

รวม 4.31 4.31 5.00 4.86 4.41 4.41 4.70 4.62 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ 

ดี 

ระดับ 

ดีมาก 

ระดับดี

มาก 

ระดับ 

ดีมาก 

ระดับด ี ระดับด ี ระดับดี

มาก 

ระดับดี

มาก 
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บทท่ี 1  

สวนนํา 
 

 

1.1 ช่ือหนวยงาน ทีต่ั้ง และประวัติความเปนมา  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่ง                   

ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศ

จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 

2547 และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร”  ตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ต้ังแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 โดยมีโครงสรางการแบงสวนงาน           

ภายในคณะ 6 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและชุมชน  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  และโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ช่ือภาษาไทย : คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ช่ือภาษาอังกฤษ : Faculty of Education and Development Sciences 

สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

หมายเลขโทรศัพท : 034-351898 

หมายเลขโทรสาร : 034-351403 

เว็บไซต : www.edu.kps.ku.ac.th 

สีประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร : สีมวงอินทนิล 

ตนไมประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร : ตนอินทนิล 

เพลงประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร : เพลงศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร : 

ตารางท่ี 1-2 ทําเนียบคณบดี 

รายช่ือ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง รูปภาพ 

1. รองศาสตราจารยอุดร รัตนภักดิ ์ 14 มิถุนายน 2548  -  

13 มิถุนายน 2552 

 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/
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รายช่ือ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง รูปภาพ 

2. รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ ภิรมยคํา 30 กรกฎาคม 2552 –  

29 กรกฎาคม 2560 

 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา 

(รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร) 

30 กรกฎาคม 2560 –  

28 กุมภาพันธ 2561 

 

 
 

4. รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศร ี

 

1 มีนาคม 2561 เปนตนไป 

 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม  

ปรัญชา 

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนศาสตรแหงการพัฒนามนุษย สูสังคมอุดมปญญา 

ปณิธาน 

ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ปญญา พัฒนาองคความรูดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอวิชาชีพ

และสังคม 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรชั้นนําในการผลิตและพัฒนาครู บุคลากร และสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสูสังคม 
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วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก         

ใหมีคุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนําในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสูระดับสากล 

     2. เพ่ือพัฒนาและสรางองคความรูจากการวิจัยหรือนวัตกรรมสูการเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน 

และสังคม ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแขงขันไดในทางวิชาการ วิชาชีพ และนําไปสูการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

     3. เพ่ือบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และนวัตกรรมดานการศึกษาและการพัฒนาสูชุมชน สังคม      

ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสามารถแขงขันไดท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังเพ่ือนําความรูจากการบริการ

วิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และการวิจัย  

     4. เพ่ืออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ท้ังในระดับทองถ่ินและ

ระดับชาติไปสูนานาชาติ รวมท้ังเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีงามใหแกนิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะ           

อัตลักษณ “สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี” เพ่ือใหสังคมไทยดีงามและนาอยู  

     5. เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรและ

สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ โดยบุคลากรไดรับการพัฒนา   

อยางเต็มศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

     6. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ใหเปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตนแบบ ท่ีมีการใชนวัตกรรมทางการศึกษา 

และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีไดมาตรฐาน 

 

ภารกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตดานการศึกษา การพัฒนา และสรางสรรคการเรียนรูสูสังคม   

2. สรางนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเปนท่ียอมรับ      

3. ศูนยกลางความรูทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม      

4. สงเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

5. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ      

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  ผลิตบัณฑิตดานการศึกษา การพัฒนา และสรางสรรคการเรียนรูสูสังคม 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

2. หลักสูตรมีมาตรฐานสากล 

3. มีเครือขายความรวมมือดานวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  สรางนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเปนท่ียอมรับ 

1. นวัตกรรมการศึกษาและผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
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2. มีเครือขายความรวมมือดานวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  ศูนยกลางความรูทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม 

 1. แหลงเรียนรูทางการศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชน สังคม และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภาคตะวันตก 

 2. มีเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 :  สงเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. นิสิตมีอัตลักษณของความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2. มีการสรางวัฒนธรรมและคานิยมในการทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสภาวิชาชีพครู 

2. มีระบบการบริหารงานสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. มีประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. มีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

5. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู 

6. มีโครงสรางพ้ืนฐานดานไอทีท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. งบประมาณรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอตอการดําเนินงาน 

8. มีระบบบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

เอกลักษณ 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร   เปนสถาบันแหงการผสานศาสตรทางการศึกษากับศาสตร            

ทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย  และบริการทางวิชาการ เพ่ือสรางสรรควิชาชีพครูและกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

สมรรถนะหลักของคณะ 

 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะ สรางสรรคนวัตกรรมและใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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1.3 โครงสรางองคกร 

1.3.1 โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 โครงสรางการแบงสวนงาน 

 

 

  

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

Dean 

รองคณบดีฝายบริหาร 

Deputy Dean  

for Administration 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

Deputy Dean  

for Academic Affairs 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต

และวิเทศสัมพันธ 

Deputy Dean  

for Student and 

International affairs 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

Board of committee 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

Deputy Dean  

for Research and 

Academic Service 

รองคณบดีฝายประกัน

คุณภาพการศึกษา 

Deputy Dean  

for Educational 

Quality Assurance 

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 

Head of Secretary 

หัวหนาภาควิชาครุศึกษา 

Head of Teacher 

Education 

Department 

หัวหนาภาควิชาพล

ศึกษาและกีฬา 

Head of Physical 

Education and Sport 

Department  

หัวหนาภาควิชา 

การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและชุมชน 

Head of Human 

and Resource 

Department  

ผูอํานวยการ            

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

Head of Kasetsart 

University Labolatory 

School Kamphang-sean 

Compus  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Kasetsart University 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

Faculty of Education and Development Sciences 

สํานักงานเลขานุการ 

Office of Secretary 

ภาควิชาครุศึกษา 

Department of Teacher 

Education : Ted 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

Department of 

Physical Education 

and Sport : PES 

 

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

Center for Research and 

Academic Outreach 

ภาควิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

Department of Human 

and Community 

Resource Development 

: HCRD 

 

โรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

Kasetsart University 

Laboratory School 

Kamphaeng-saen Campus 

Education Research and 

Development Center 



รายงานการการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร                          8 

1.4 รายช่ือผูบริหาร คณะกรรมการบริหารคณะฯ และ คณะกรรมการประจําคณะฯ 

ตารางท่ี 1-4 รายนามผูบริหาร 
 

รายนามผูบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ลําดับ

ท่ี 

ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร/วาระ 

1 รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2 รองศาสตราจารย น.ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร  

3 รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพ่ิม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายวิชาการ 

5 อาจารย ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

6 อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

8 รองศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ หัวหนาภาควิชาครุศึกษา 

10 อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สรอยคีรี หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

11 ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ อุดมศรี ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

12 นางศิริมา  เนียมมีศรี รักษาการแทนหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

รวม  12 ราย 

 

ตารางท่ี 1-5 รายนามคณะกรรมการประจําคณะ 
 

รายนามคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ลําดับท่ี ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร ตําแหนง 

1 รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย น.ท. ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

4 รองศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และชุมชน 

กรรมการ 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

7 ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ อุดมศร ี ผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

กรรมการ 

8 อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สรอยคีรี หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

9 ผูชวยศาสตราจารยสาธิต เจริญฉิม อาจารยประจําประเภทคณาจารย กรรมการ 
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รายนามคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ลําดับท่ี ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร ตําแหนง 

10 นางศิริมา  เนียมมีศรี รักษาการหัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและ

เลขานุการ 

11 นางสาวปาณิสรา วิจิตร - กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

รวม  10 ราย 

 

ตารางท่ี 1-6 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ 

รายนามคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ลําดับท่ี ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร ตําแหนง 

1 รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 

3 รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพ่ิม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

5 อาจารย ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

6 อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

7 นางศิริมา  เนียมมีศรี รักษาการแทนหัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและ

เลขานุการ 

8 นางสาวปาณิสรา วิจิตร - กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

รวม  8  ราย 

1.5 หลกัสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 

ตารางท่ี 1-7 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

1. หลักสูตรท่ีเปด

สอน 

2. วันท่ี สกอ. 

รับทราบลาสุด 

3. วันท่ีสภาฯ อนุมัติลาสุด 4. แผนการ

จัดการศึกษา 

5. การ

จัดการ

ศึกษา 

6. การบริหาร

หลักสูตร เปด ปรับปรุง 

ระดับปริญญาตรี       

1. หลักสูตร ศษ.บ.  

(การจัดการเรียนรู)  

หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

26 มี.ค. 56 26 มิ.ย. 60 25 มิ.ย. 65   ภาคปกต ิ ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2558 

2. หลักสูตร วท.บ.  

(เกษตรและ

สิ่งแวดลอมศึกษา) 

2 ม.ค. 56 30 พ.ค. 59 29 พ.ค. 64   ภาคปกต ิ ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2558 
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1. หลักสูตรท่ีเปด

สอน 

2. วันท่ี สกอ. 

รับทราบลาสุด 

3. วันท่ีสภาฯ อนุมัติลาสุด 4. แผนการ

จัดการศึกษา 

5. การ

จัดการ

ศึกษา 

6. การบริหาร

หลักสูตร เปด ปรับปรุง 

หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

ระดับปริญญาโท          

1. หลักสูตร ศศ.ม.  

(การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและชุมชน) 

หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

12 มี.ค. 56 27 มี.ค. 60 26 มี.ค. 65 แผน ก และ ข ภาคพิเศษ ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2558 

ระดับปริญญาเอก          

1. หลักสูตร ปร.ด.  

(การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและชุมชน) 

หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

8 เม.ย. 58 27 มี.ค. 60 26 มี.ค. 65 แผน ก ภาคปกต ิ ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2558 

2. หลักสูตร ปร.ด.  

(วิทยาศาสตรศึกษา)  

หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสตูรยมื 

27 ส.ค. 55 31 ก.ค. 60 30 ก.ค. 65 แผน ก ภาคพิเศษ ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2558 

 

ตารางท่ี 1-8 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี (ณ ภาคตน ปการศึกษา 2560) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ชั้นปที่ 1 

(60) 

ชั้นปที่ 2 

(59) 

ชั้นปที่ 3 

(58) 

ชั้นปที่ 4 

(57) 

ชั้นปที่ 5 

(56) 

ตกคาง 

(52-55) 
รวม 

หลักสูตร วท.บ.(เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา)  57 60 57 76 - 7 257 

เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา (F39) 57 60 57 76 - 7 257 

หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู) พ.ศ.2555 - 169 188 202 187 10 756 

 พลศึกษาและสุขศึกษา (F73) - 64 70 70 71 10 285 

 ภาษาอังกฤษศึกษา (F74) - 32 33 40 33 - 138 

 คณิตศาสตรศึกษา (F75) - 31 34 38 34 - 137 

 วิทยาศาสตรศึกษา (F76) - 42 51 54 49 - 196 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
ชั้นปที่ 1 

(60) 

ชั้นปที่ 2 

(59) 

ชั้นปที่ 3 

(58) 

ชั้นปที่ 4 

(57) 

ชั้นปที่ 5 

(56) 

ตกคาง 

(52-55) 
รวม 

หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

219 - - - - - 219 

 พลศึกษาและสุขศึกษา (F73) 82 - - - - - 82 

 ภาษาอังกฤษศึกษา (F74) 57 - - - - - 57 

 คณิตศาสตรศึกษา (F75) 28 - - - - - 28 

 วิทยาศาสตรศึกษา (F76) 52 - - - - - 52 

รวม 276 229 245 278 187 17 1,232 

 

ตารางท่ี 1-9 จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ณ ภาคตน ปการศึกษา 2560) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ชั้นปที่ 1 

(60) 

ชั้นปที่ 2 

(59) 

ชั้นปที่ 3 

(58) 

ชั้นปที่ 4 

(57) 

ชั้นปที่ 5 

(56) 

ชั้นปที่ 

6-9 

(52-55) 

รวม 

หลักสูตร ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

ชุมชน) ภาคพิเศษ 

12 10 15 2 - 6 45 

- แผน ก  11 10 5 2 - 5 33 

- แผน ข 1 - 10 - - 1 16 

หลักสูตร ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

ชุมชน)  

2 2 9 8 4 8 33 

หลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) ภาคพิเศษ 2 - 8 8 - - 18 

รวม 16 12 32 18 7 13 96 
 

ตารางท่ี 1-10 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ขอมูลจากกองแผนงาน 

กลุมสาขา FTES ระดับ 

ปริญญาตรี 

FTES ระดับ

ปริญญาโท  

(ปรับคาแลว) 

FTES ระดับ

ปริญญาเอก 

(ปรับคาแลว) 

FTES จํานวน

นักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา 

กลุมสาขาครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร 

1,220.72 42.30 50.06 1,313.09 

 

ตารางท่ี 1-11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 

หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 

หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู) 186 

   (F73) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 73 

   (F74) สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 32 

   (F75) สาขาคณิตศาสตรศึกษา 33 

   (F76) สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 48 
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หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) 

หลักสูตร วท.บ.(เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) 59 

หลักสูตร ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) ภาคพิเศษ 13 

หลักสูตร ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) 8 

หลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) ภาคพิเศษ 1 

รวม 267 

 

1.6 จํานวน อาจารยและบุคลากร  

  ตารางท่ี 1-12 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561) 

ระดับคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ  

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

ปริญญาตรี - - - - - 

ปริญญาโท 3 3 1 - 7 

ปริญญาเอก 17 8 10 - 35 

รวมท้ังสิ้น 20 11 11 - 42 

 

  ตารางท่ี 1-13 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561) 

ระดับคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ  

ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อ่ืนๆ รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี - - - 2 2 

ปริญญาตรี - 1 17 - 18 

ปริญญาโท 1 1 5 - 7 

รวมท้ังสิ้น 1 2 22 2 27 

 

1.7 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และสินทรัพย  

ตารางท่ี 1-14 งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561) 

งบประมาณ ปงบประมาณปจจุบัน พ.ศ. 2561 

ทุนสะสมยกมา รายรับ รายจาย คงเหลือสทุธ ิ

งบประมาณแผนดิน - 91,732,200.00 57,937,715.03 33,794,484.97 

งบประมาณเงินรายได 18,091,189.75 9,246,535.85 1,075,492.96 26,262,232.64 

รวม 18,091,189.75 124,551,035.22 76,189,532.82 48,361,502.40 
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ตารางท่ี 1-15 อาคารสถานท่ี  
ชื่ออาคาร ปท่ี 

เร่ิมใช 

พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตร.ม.) 

การใชประโยชน 

 อาคารท่ี ชื่ออาคาร 

1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

(อาคาร 1) 

ประเภทอาคาร : บริหาร/สํานักงาน 

ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีต 3 ช้ัน 

7 มี.ค. 2534 1,937.80 - สํานักงานเลขานุการ  

- ภาควิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและ

ชุมชน 

- ภาควิชาครุศึกษา 

2 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 2) 

คณะศึกษาศาสตรและ พัฒนศาสตร 

ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ 

ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 2 ช้ัน 

6 ต.ค. 2552 2,812.86 - สํานักงาน  

- ภาควิชาพลศึกษาและ

กีฬา 

- การเรียนการสอน  

- การวิจัย 

3 ฟารมศึกษาศาสตร 

ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ 

ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 1 ช้ัน และพ้ืนท่ีแปลง

ทดลอง 

พ.ศ. 2534 39,964.00 - การเรียนการสอน  

- การวิจัย 

4 อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน (อาคาร 3) 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ 

ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 5 ช้ัน 

 

1 ส.ค. 2560 5,870 - การเรียนการสอน  

- การวิจัย 

- การบริการวิชาการ 

5 อาคารปฏิบัติการงานเกษตรชั่วคราว  

ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ 

ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 1 ช้ัน 

พ.ศ. 2534 560 - การเรียนการสอน  

- การวิจัย 

  

6 อาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรูเกษตรปลอดภัย  

ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ 

ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 2 ช้ัน 

 

21 ก.ค. 2559 448 - การเรียนการสอน  

- การวิจัย 

 

7 อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนสาขาวิชา

เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 

ประเภทอาคาร: ปฏบัิติการ 

ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 1 ช้ัน 

1 ส.ค. 2560 

(สงมอบ 15 

พ.ค. 2560) 

569 - การเรียนการสอน  

- การวิจัย 

 



รายงานการการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร                          14 

1.8 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนสถาบันแหงการผสานศาสตรทางการศึกษา

กับศาสตรทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย  และบริการทางวิชาการ เพ่ือสรางสรรควิชาชีพครูและ

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  
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1.9 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

 ผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2559 

ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายละเอียดดังนี้     

โอกาสในการพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน  ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ 

บทสรุปผูบริหาร 

1. การผลติและเผยแพรผลงานทาง

วิชาการในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน

คอนขางนอย เมื่อเทียบกับจํานวนผลงาน

ทางวิชาการท้ังหมดของคณะ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดําเนินการดังน้ี 

1. มีระเบียบการใหทุนอุดหนุนวิจัยและการตีพิมพ    

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป 2560 

และ 2561 

2. พิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือนแกผูท่ีมี

ผลงานทางวิชาการ 

      สงผลใหมีจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับตีพิมพ

หรือเผยแพรในระดับนานาชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เพ่ิมจาก ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10 

ผลงาน ตามรายละเอียดดังน้ี  

      - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 28 ผลงาน  

      - ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวน 18 ผลงาน 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2. สรางระบบ และกลไกการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับคณาจารย

และนิสติ เพ่ือการนําเสนอและตีพิมพ

ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ไดดําเนินโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย

และนิสิต  สงผลใหคณะฯ มีจํานวนผลงานทางวิชาการ

ท่ี ได รั บตี พิมพหรือ เผยแพร ในระดับนานาชาติ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมจาก ปงบประมาณ     

พ.ศ. 2560 จํานวน 10 ผลงาน ตามรายละเอียดดังน้ี  

      - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 28 ผลงาน  

      - ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวน 18 ผลงาน 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนิน 

โครงการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ         

โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ จัดเตรียม

หลักสูตรในการฝกอบรมใหกับนิสิต จํานวน 6 หลักสูตร 

ในชวงเดือนมีนาคม 2561 โดยหลังจากการอบรม     

นิสิตท่ีเขารวมโครงการมีคะแนนทดสอบความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 343 คะแนน  

 

 

 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
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โอกาสในการพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน  ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

3. กรรมการประจําคณะ และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําความเขาใจ 

และบูรณาการเกณฑมาตรฐานหลักสูตร         

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและตัวบงช้ีและ

เกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือใชในการวางแผนการ

บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน ใหเปนไปตามท่ี สกอ. กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนินการ

วางแผนและบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ

การศึกษา และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร  กํากับดูแล และติดตามผลการ

ดําเนินงาน โดยในปการศึกษา 2560 คณะฯ  ไดดําเนิน

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งไดประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 16-21 กรกฎาคม 2561 

จํานวน 5 หลักสูตร มีผลการประเมินผานเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ี สกอ. กําหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย     

4 หลักสูตร (ไมรวมหลักสูตรยืม) 3.82 คะแนน 

รองคณบดีฝายวิชาการ/

ประธานหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

- - - 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

4. วิเคราะหศักยภาพ ชองทาง และ

แนวทางในการใหบริการวิชาการแก

สังคมท่ีสามารถสรางรายไดใหกับคณะ 

เ พ่ือ เปนชองทางการฝ ก ทักษะทาง

วิชาชีพแกนิสิต และเปนชองทางใหคณะ

สามารถแสดงบทบาทการเปนผู ช้ีนํา

สังคมไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ได วิ เคราะห

ชองทางและแนวทางการใหบริการวิชาการท่ีสามารถ

สรางรายไดใหกับคณะฯ โดยในปการศึกษา 2560 

ศูนย วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ไดดําเนินโครงการอบรม “เทคนิค

การสอนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาผูนําทางการสอน 

(Teaching Leadership) 2018 เมื่ อ วัน ท่ี  10 -11 

พฤษภาคม และ 25-26 มถุินายน 2561  

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. ประยุกตศลิปะมวยไทย ใหมคีวาม

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และขยายผล

การดําเนินงานของศูนยฯ ไปยังโรงเรียน 

สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมใน

รูปแบบตาง ๆ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการประยุกต

ศิลปะมวยไทย ใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

และขยายผลการดําเนินงานของศูนยฯ ไปยังโรงเรียน 

สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม โดยดําเนินการ  

ดังน้ี 

 1) โครงการสรางทีมคตีะมวยไทยสูความสําเรจ็  

 2) โครงการการออกกําลังกายดวยมวยไทยสําหรับ

เยาวชน ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการ จํานวน 27 โรงเรียน 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

(ผศ.ดร.ตอศักดิ ์ แกวจรัส

วิไล) 

6. เตรียมความพรอมเพ่ือยกระดับศิลปะ

มวยไทยจากระดับชาติสูสากล โดยให

ความสําคญักับการกําหนดมาตรฐานมวย

ไทย ผูตดัสินกีฬามวยไทย และการ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนิน

โครงการมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษศิลปะมวย

ไทย ชิงถวยประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งท่ี 2 ในงาน

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

(ผศ.ดร.ตอศักดิ ์ แกวจรัส

วิไล) 
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โอกาสในการพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน  ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ 

บริหารจดัการกีฬามวยไทยในระดบั

สากล 

เกษตรกําแพงแสน เมื่อ วันท่ี 2 ธันวาคม 2561            

ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

     และยังมีการเตรียมความพรอมเพ่ือยกระดับศิลปะ

มวยไทยจากระดับชาติสูสากล จึงเกิดแนวคิดการ

สงเสริมเผยแพรองคความรูศาสตรและศิลปทักษะการ

ตอสู รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการแขงขันการ

ตัดสินอยางเปนระบบ เพ่ืออนุรักษศิลปะแมไมมวยไทย 

เ พ่ือสืบตอไปยั ง เยาวชนรุ นหลั ง ได เ รี ยนรู อย า ง

แพรหลาย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รวมกับ 

บริษัท เอ เอ็ม ที 888 กรุป จํากัด และสถาบันพล

ศึกษา จึงรวมกันจัดการแขงขัน อะเมซิ่งมวยไทยแชมป

เป ยน  2018 กํ าหนดการแข ง ขันรอบคัด เลื อก 

(AUDITION) 24 คน กรุงเทพมหานคร วันท่ี 21-22 

มีนาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กําหนดการแขงขัน 

รอบคัดเลือก 12 คน และรอบชิงชนะเลิศ 6 คน จาก 6 

รุน กรุงเทพมหานคร เขาคายกิจกรรม Reality 7 วัน 

วันท่ี 23-29 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร รอบ

คัดเลือก 12 คน วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ณ ลานพารค

พารากอน รอบชิงชนะเลิศ 6 คน วันท่ี 31 มีนาคม 

2561 ณ ลานพารคพารากอน (ถายทอดสด)   

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

7. การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง

ตองใหความสําคญักับการวิเคราะห

แนวโนมของความเสีย่ง   เพ่ือปองกัน 

แกไข ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคต เชน ความเสีย่งอันเน่ืองมาจาก

การเปลีย่นแปลงนโยบายดานการศึกษา

ของประเทศ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

2561 เพ่ือวิเคราะหแนวโนมความเสี่ยง/ความเสียหาย

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน สืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายดานการศึกษา โดยแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย

สถาบันข้ึนมาทําการวิจัยสถาบันหลักสูตร เพ่ือพิจารณา

ดูแนวโนมความปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

และเขามากระทบกับการบริหารจัดการหลักสูตรใน

ความดูแลของคณะฯ ดังรายละเอียด “รายงานผลการ

ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561” ท่ีแสดงในรายการหลักฐานเอกสารท่ี

เก่ียวของ 

รองคณบดฝีายบริหาร 
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บทท่ี 2  

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2560  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันท่ี

เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจ

หลักท้ัง 5 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการ ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง  

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดําเนินงานตามภารกิจ 5 ดาน ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย           

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้  

 ดานการเรียนการสอน : ปการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

จํานวน 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร         

(ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)  โดยมีผล       

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตร วท.บ.(เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีผลประเมิน 4.05 

คะแนน ระดับคุณภาพดี 

2) หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีผลประเมิน 3.65 คะแนน 

ระดับคุณภาพดี 

3) หลักสูตร ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) ภาคพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560       

มีผลประเมิน 3.75 คะแนน ระดับคุณภาพดี 

4) หลักสูตร ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีผลประเมิน 

3.82 คะแนน ระดับคุณภาพดี 

5) หลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) ภาคพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีผลประเมิน 3.38 

คะแนน ระดับคุณภาพดี (หลักสูตรยืม) 

 มีรายวิชาท่ีเปดสอนปการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี ท้ังสิ้น 209 รายวิชา แบงเปนภาคตน 102 

รายวิชา ภาคปลาย 107 รายวิชา และรายวิชาท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 31 รายวิชา แบงเปนภาคตน 17 

รายวิชา และภาคปลาย 14 รายวิชา  

 ดานการวิจัย : ปงบประมาณ 2560 มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนท้ังจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 39 โครงการ จําแนกเปนโครงการท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะฯ จํานวน 385,250 

บาท เปนทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) จํานวน 1,849,999 บาท และเปน

ทุนอุดหนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก จํานวน 17,165,000 บาท รวมจํานวนทุนท่ีไดรับการสนับสนุนท้ังสิ้น 

19,400,249 บาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับอาจารยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) จํานวน 42 คน คิดเปนเงินสนับสนุน

งานวิจัยตออาจารยประจํา เทากับ 471,434.50 บาท : คน  
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  ในสวนของการตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ป พ.ศ. 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 51 ผลงาน     

จําแนกเปนผลงานท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติ จํานวน 21 ผลงาน  ระดับนานาชาติ จํานวน 5 ผลงาน         

ท่ีตีพิมพเผยแพรสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 10 ผลงาน ระดับนานาชาติ จํานวน 13 ผลงาน      

และเปนตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว จํานวน 2 เรื่อง 

 ดานการบริการวิชาการ : อาจารยประจําของคณะฯ มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม       

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังนําความรูและประสบการณในการบริการวิชาการมาใชในการเรียน    

การสอน และการวิจัย โดยในปการศึกษา 2560 คณะฯ มีการใหบริการวิชาการแกสังคมท้ังสิ้น 8 โครงการ จําแนก

เปนโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา จํานวน 6 โครงการ เปนโครงการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายไดท่ี

ดําเนินการโดยศูนยวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา จํานวน 2 โครงการ มีรายรับ 370,000 

บาท อีกท้ังยังมีรายรับจากคาอํานวยการโครงการพัฒนาวิชาการท่ีไดรับเงินอุดหนุนทุนจากหนวยงานภายนอก 

182,747 บาท รวมเปนรายรับท้ังสิ้น 552,747  บาท 

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในสวนท่ี

คณะฯ จัดเอง และสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรเขารวมโครงการกับกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน รวมท้ังสิ้น 17 

โครงการ/กิจกรรม  

 ดานการบริหารจัดการ : ในปการศึกษา 2560 โดยการนําของรองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดมีการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และแผนปฏิบัติการระยะ 5 

ป (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะฯ ใหสามารถบริหารงานได

สอดคลองกับจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนโยบายท่ีคณบดีไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวท่ีเขาดํารง

ตําแหนงคณบดี เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2561 โดยการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน ท้ัง 10 ประการ 

อีกท้ังยังมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ในการผลิตบัณฑิตและความคุมคาของการบริหารหลักสูตร มีการวิเคราะห

แนวโนมความเสี่ยง/ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการศึกษา มีการ

กําหนดนโยบาย รูปแบบ และวางแผนการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธและครอบคลุมพันธกิจดานการ

ผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการบริหารจัดการ มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลาท่ีมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามระบบและกลไกท่ีประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) นั้น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายใน ท้ังในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ซ่ึงเปนระบบท่ีใชสําหรับหนวยงานท่ีทํา

หนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

5 องคประกอบคุณภาพ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ผลการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาเฉลี่ย 4.70           

อยูในระดับดีมาก จําแนกเปน ปจจัยนําเขา คาเฉลี่ย 4.31 อยูในระดับดี กระบวนการ คาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับ      

ดีมาก และผลลัพธ คาเฉลี่ย 4.41 อยูในระดับดี   

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคาเฉลี่ย 4.62 คะแนน อยูในระดับดี โดยมีรายละเอียดคะแนน

การประเมินเฉลี่ยในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    คะแนนเฉลี่ย 4.34 การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย     คะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   คะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ      คะแนนเฉลี่ย 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

สําหรับการพิจารณาจากมุมมองของแตละสวนประกอบของระบบการประเมินฯ คือ ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต พบวา ปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ย 4.31 คะแนน อยูในระดับดี กระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.86 

คะแนน อยูในระดับดีมาก และผลลัพธ มีคาเฉลี่ย 4.41 คะแนน อยูในระดับดี ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา 

องค 

ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ตนเอง  กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ 

1 4.07 4.07 5.00 5.00 3.82 3.82 4.43 4.34 ระดับดี ระดับดี 

2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

3    5.00 5.00   5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

4    5.00 5.00   5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

5    5.00 4.50   5.00 4.50 ระดับดี ระดับดี 

รวม 4.31 4.31 5.00 4.86 4.41 4.41 4.70 4.62 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

ผลการ

ประเมิน 

ระดับ 

ดี 

ระดับ 

ดีมาก 

ระดับดี

มาก 

ระดับ 

ดีมาก 

ระดับด ี ระดับด ี ระดับดี

มาก 

ระดับดี

มาก 

 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา รายตัวบงชี้ 
ตัวบงช้ี หนวย 

  

  

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2560 คะแนนผลการประเมิน  

2560 

  

  

2561 

  

  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สกอ. (13 ตัวบงช้ี)             4.70  

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต               4.34  

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉล่ีย 3.01  3.01   15.27 3.82 15.27  3.82 3.82 3.82 

 4  4 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญา

เอก 

รอยละ 80 82   35 83.33  35 83.33 5.00 5.00 

 42  42 
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ตัวบงช้ี หนวย 

  

  

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2560 คะแนนผลการประเมิน  

2560 

  

  

2561 

  

  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ  50  55 22 52.38 22 52.38 3.27 3.27 

 42  42 

1.4 

  

  

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจาํนวน

อาจารยประจํา 

สัดสวน 30  30  1,313.09 31.26 1,313.

09 

31.26 3.95 3.95 

42 42 

คาความแตกตาง รอยละ     4.21 4.21 

1.5 การบรกิารนิสิตระดับปรญิญาตร ี ขอ 6  6   6  6 5.00 5.00 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี ขอ 6 6   6  6 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย               5.00  

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 

ขอ 6  6  6  6 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค สัดสวน 150,000

  

150,000

  
 19,400,249 461,910  19,40

0,249 

461,910 5.00 5.00 

 42  42 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนกัวจิัย 

รอยละ  40 40  

  

30.40 
72.38 

30.40 
72.38 

5.00 5.00 

42 42 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน      42  42     

 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน   0 0   

  บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวชิาการระดับชาต ิ

     10  10      

  บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ 

      13  13     

  บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

      3  3     

  บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

      18  18     
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ตัวบงช้ี หนวย 

  

  

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2560 คะแนนผลการประเมิน  

2560 

  

  

2561 

  

  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวชิาการรับใชสังคมที่ไดรับการ

ประเมนิผานเกณฑการขอตาํแหนงทาง

วิชาการแลว 

- ผลงานวจิัยที่หนวยงานหรอืองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่

คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรอืหนังสือที่ไดรับการประเมิน

ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 

- ตําราหรอืหนังสือที่ผานการพิจารณา

ตามหลักเกณฑการประเมนิตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ 

     7 7     

  งานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส online 

     0 0     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบัน 

      0  0     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาต ิ

      0  0     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

      0  0     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

     0 0     

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ               5.00 5.00 

3.1 การบรกิารวิชาการแกสังคม ขอ  6 6   6  6 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 6 6   6  6 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ               5.00 5.00 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับตดิตาม

ผลลัพธตามพันธกจิ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

ขอ  7  7  7  7 5.00 5.00 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ขอ 6  6   6  6 5.00 5.00 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต     

ตามตัวบงชี้ สกอ. 6 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของ           

คณะกรรมการฯ  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.34 คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน  

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนทีไ่ด = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
 

 

ผลการดําเนินงาน 

ชื่อหลักสูตร ประเภทหลักสตูร ผลการประเมิน 

(คะแนน) ปกต ิ พิเศษ 

1. ศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเรยีนรู   3.65 

2. วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา   4.05 

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   3.75 

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   3.82 

5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรยืม)   3.38 

รวม   3.82 

หมายเหตุ : ไมนําคะแนนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มาคํานวณ เน่ืองจากเปนหลักสูตรยืม 

คะแนนท่ีได = 
15.27

4
 = 3.82 คะแนน   

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.01 3.82 3.82 บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.01 3.82 3.82 บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา   

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจาํคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ   

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒปิริญญาเอก ตามสูตร 

 
จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก

จํานวนอาจารยคณะทั้งหมด
 

2.  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

80
× 5 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2560 ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมด 42 คน ไมมีลาศึกษาตอ 

โดยจําแนกเปนคุณวุฒิปริญญาโท 7 คน และปริญญาเอก 35 คน  

1.  รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒปิริญญาเอก  =  ×
35

100
42

  =  83.33 

2.  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด =  ×
83.33

5
80

  =  5.21  คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 83.33 5.00 บรรล ุ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 83.33 5.00 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1 ขอมูลอาจารยประจาํคณะ ปการศึกษา 2560 จากฐานขอมูล QAIS 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนาํเขา   

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจาํคณะทัง้หมด
×100 

2.  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ

80
×5 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2560 ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมด 42 คน ไมมีลาศึกษาตอ 

โดยจําแนกตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 11 คน รองศาสตราจารย 11 คน และไมมีผูดํารงตําแหนงเปน

ศาสตราจารย รวมอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งสิ้น 22 คน 

1. รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  = ×22
100

42
  =  52.38 

2.  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด =  ×
52.38

5
80

  =  3.27  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 50 52.38 3.27 บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 50 52.38 3.27 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1 ขอมูลอาจารยประจาํคณะ ปการศึกษา 2560 จากฐานขอมูล QAIS 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน   

 ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเปนคะแนน 5  

 ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให คํานวนหาคาความแตกตางระหวาง

จํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมาพิจารณาดังนี้ 

 คาความแตกตางของจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปน

คะแนน 0 

 คาความแตกตางของจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 0.01 และไม

เกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 

สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

1. คํานวณคาหนวยกิตนสิิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนนิสติที่ลงทะเบียน

เรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวชิาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแลว

เสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

SCH = ∑nici 

เมื่อ ni = จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวชิาที่ i 

      ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
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2. คํานวณคา FTES โดยใชสตูรคํานวณดังนี ้

 จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทยีบเทาตอป (FTES)  =    

ๆปริญญานั้น ียนในระดับนการลงทะเบกณฑมาตรฐารศึกษาตามเกิตตอปกาจํานวนหนวย

ทั้งป (SCH) Hours Credit Student
   

สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนาํมาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

100
ตรฐานตามเกณฑมาจารยประจํามเวลาตออาวนนิสิตเต็สัดสวนจําน

ตรฐานตามเกณฑมาจารยประจํามเวลาตออาวนนิสิตเต็สัดสวนจําน- งที่เปนจริจารยประจํามเวลาตออาวนนิสิตเต็สัดสวนจําน
  ×  

 

2.  นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดงันี ้

  2.1) คารอยละที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน 5 คะแนน 

 2.2) คารอยละที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 

 2.3) คารอยละที่มากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้  

 

คะแนนที่ได = 
คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 2.3

4
 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ในภาพรวม ทั้งระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เทากับ 1,313.09 และมีอาจารยประจําที่ปฏิบตัิงานจริง จํานวน 42 คน           

การคํานวณ 

1. สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่เปนจริง  

    = 
1,313.09

42
  =  31.26 

2. คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ  

 

    = 
− ×31.26 30

100
30

  =  รอยละ 4.20  

3.  คํานวณคะแนน 

   คะแนนที่ได  5 – (
4.20

4
)  = 5 – 1.05  

      = 3.95 คะแนน     
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ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

สัดสวน 1 : 30 1 : 31.26 3.95 ไมบรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

สัดสวน 1 : 30 1 : 31.26 3.95 ไมบรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-1 จํานวนนสิิตเต็มเวลา (FTES) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ประจําป

การศึกษา 2560 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการ และการใชชีวติแกนิสิตในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิต  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพฒันาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือ

เปนไปตามความคาดหวังของนสิิต 

6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชพีแกศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนิสิตในคณะ 

       คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหความสําคัญของการเสริมสรางคุณภาพ 

ศักยภาพ และพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามแนวทาง

และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงจัดใหมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนว  การใชชีวิตแกนิสิต โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ ซ่ึง

มีหนาท่ีในการเปนคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษานิสิตระดับคณะ วางแผนและ

ดําเนินงานอาจารยท่ีปรึกษานิสิต และกํากับดูแลสนับสนุนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

อาจารยท่ีปรึกษานิสิต (1.5-1-1) ซ่ึงคณะฯ มีระบบการจัดอาจารยท่ีปรึกษาท่ีสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ี

ปรึกษาซ่ึงประกอบดวยอาจารยของทุกภาควิชา ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือ

กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาอยาง

ตอเน่ือง (1.5-1-2)  

      มีการจัดเจาหนาท่ีบริการการศึกษา ท่ีคอยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ

กฎระเบียบขอบังคับวาดวยการศึกษา ตารางเรียน/ แผนการเรียน และเรื่องท่ีมี

ความสําคัญและจําเปนท่ีนิสิตตองดําเนินการ โดยมีนักวิชาการศึกษาหนวยพัฒนานิสิต 

ท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิต และ นักวิชาการศึกษาหนวยพัฒนา

หลักสูตร/หนวยฝกประสบการณวิชาชีพนิสิต ท่ีจะใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร และการฝกประสบการณวิชาชีพของนิสิต (1.5-1-3) โดยนิสิตสามารถ

มาติดตอขอรับคําปรึกษาแนะนําไดทุกวันทําการ ต้ังแตวันจันทร-วันศุกร ในเวลาราชการ 

ณ งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ (1.5-1-4)  

     มีการจัดโครงการผูบริหารพบผูปกครองนิ สิตและปฐมนิเทศนิสิตใหมคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ใหกับผูปกครองและนิสิตช้ันปท่ี 

1 เพ่ือใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาแกนิสิต ใหความรูในเรื่องการใชชีวิตและการเรียนการ

สอนในมหาวิทยาลัย (1.5-1-5) 

 

 

 

 

 
 

    มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารย

ท่ีปรึกษา เชน คูมือระบบอาจารยท่ีปรึกษา (1.5-1-6) และคูมือนิสิต ปการศึกษา 

2560 (1.5-1-7) 

 

 

 

 

 

 

1.5-1-1 คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตรและ 

พัฒนศาสตร 

1.5-1-2 คําส่ังแตงต้ังอาจารยท่ี

ปรึกษานิสิต ประจําปการศึกษา 

2560 

1.5-1-3 บันทึกการให

คําปรึกษานิสิต 

1.5-1-4 ใบบอกลักษณะงาน

ของนักวิชาการศึกษา  

1.5-1-5 โครงการผูบริหารพบ

ผูปกครองนิสิตและปฐมนิเทศ

นิสิตใหมคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ประจําป

การศึกษา 2560 

1.5-1-6 คูมือระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

1.5-1-7 คูมือนิสิต ปการศึกษา 

2560 



รายงานการการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร                          30 

ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง

งาน ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิต 

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการใหขอมูลหนวยงานของคณะท่ีใหบริการ

แหลงขอมูลทุนการศึกษา ขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลกิจกรรมพัฒนา

นิสิต ผานชองทางตางๆ คือ  

    1) ทางบอรด และจอภาพประชาสัมพันธขาวและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

บริเวณอาคาร 1-3 และบริเวณหนาคณะฯ (1.5-2-1)  

 

 

 

 

 

      

    2) ทางเว็บไซตของคณะฯ ซ่ึงมีการประชาสัมพันธทุนการศึกษา โครงการ/กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตรตางๆ รวมท้ังขอมูลการติดตอหนวยงานภายในคณะ ท่ีเกี่ยวของกับ

นิสิต เชน  หนวยพัฒนานิสิต และหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ (1.5-2-2)  

    3) ทางระบบสังคมเครือขาย facebook ของคณะฯ ซ่ึงมีแอดมินคอยตอบขอ

ซักถามตางๆ แกนิสิต (1.5-2-3)  

   4) โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี 1 (1.5-2-4)  

   5) คูมือนิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ปการศึกษา 2560 ซ่ึงมีขอมูลการ

ติดตอกับหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีใหบริการขอมูลภายในคณะฯ (1.5-2-5)   

   6) ในดานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิต 

มีการใหขอมูลผานทางศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู ซ่ึงมีนักวิชาการศึกษาคอยให

ขอมูลโรงเรียนและแหลงฝกประสบการณ รวมท้ังแจงขั้นตอนการสมัครและ

กําหนดการเตรียมตัวเพ่ือเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพใหนิสิตไดทราบ         

(1.5-2-6) 

1.5-2-1 บอรดและจอภาพ

ประชาสัมพันธของคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

1.5-5-2 เว็บไซตของคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

1.5-2-3 Facebook คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

1.5-2-4 โครงการปฐมนิเทศ  

ประจําปการศึกษา 2560 

1.5-2-5  

- คูมือนิสิต ปการศึกษา 2560 

- สถานท่ีหองบริการการศึกษา 

- ใบบอกลักษณะงานของ

นักวิชาการศึกษา 

1.5-2-6 ขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  

จากศูนยฝกประสบการวิชาชีพ  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือการ

ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาใหแกนิสิต เชน  

    การฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือเตรียมความพรอม และเพ่ิมศักยภาพดานการเรียน 

การสอนใหแกนิสิตชั้นปท่ี 5 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (1.5-3-1) 

    โครงการเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตสูสากล เพ่ือเตรียมความพรอมดาน

ภาษาอังกฤษของนิสิตคณะฯ โดยฝายกิจการนิสิตไดมีการจัดติวเกี่ยวกับการสอบ TOEIC 

ใหกับนิสิตท่ีจะไปสอบในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ในป พ.ศ. 2561 (1.5-3-2) 

1.5-3-1 ขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  

จากศูนยฝกประสบการวิชาชีพ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร 

1.5-3-2 โครงการเพ่ิมพูนทักษะ

ภาษาอังกฤษของนิสิตสูสากล 

1.5-3-3 โครงการเพ่ิมพูนทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ 

1.5-3-4 โครงการปจฉิมนิเทศ

นิสิตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร  
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    โ คร งการ เ พ่ิ ม พู น ทั กษะด าน

เทค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ทศอย า ง มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมความพรอม

การทดสอบความรูความสามารถดาน

คอมพิวเตอร สําหรับนิสิตช้ันปสุดทาย

ของคณะฯ  โดยสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน จังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (การนําเสนอผลงาน) โดยคณะฯ สนับสนุนทุนใหกับ

นิสิตทุกคนๆ ละ 100 บาท หากนิสิตผานการทดสอบก็จะไดรับประกาศนียบัตรเพ่ือรับรอง

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1.5-3-3) 

    

โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
เ พ่ื อให นิ สิ ตได รั บความรู และ
คําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตในอนาคตและเตรียม
ความพรอมสูการทํางาน  (1.5-3-4) 

  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํา

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

      คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใชระบบประเมินออนไลนของคณะฯ ประเมิน

คุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ โดยใหคาระดับความพึงพอใจจากการตอบแบบ

ประเมิน คือ 

        4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

        3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

       2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  

        1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย  

        1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

     จากผลการประเมินพบวา มีนิสิตระดับปริญญาตรี เขาประเมินระบบประเมินความพึง

พอใจตอการใหบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 21.85 

ของนิสิตระดับปริญญาตรี ท้ังหมด 1,213 คน มีผลการประเมินการจัดบริการในขอ 1-3 

1.5-4-1 ผลการประเมินความ

พึงพอใจตอการใหบริการและ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

คณะศึกษาศาสตรและ 

พัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา 

2560 
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ภาพรวมมีคาเฉล่ีย 4.23 คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงสามารถจําแนกเปนรายดาน

ไดดังน้ี 

    1) ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพ

แกนิสิต มีคาเฉล่ีย 4.23 คะแนน ความพึงพอใจระดับมาก 

   2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน

ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิต มีคาเฉล่ีย 4.21 คะแนน ความพึงพอใจระดับมาก 

  3) การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนิสิต มี

คาเฉล่ีย 4.25 คะแนน ความพึงพอใจระดับมาก (1.5-4-1) 

  5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล

เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนิสิต 

        จากการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการบริการของคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร นิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก คือ 4.25 คะแนน โดยมีขอเสนอแนะจากนิสิตระดับปริญญาตรี 

วาควรจัดสถานท่ีสําหรับอานหนังสือและพักผอน และปรับปรุงอุปกรณการสอน เชน 

เครื่องฉายและไมค เปนตน (1.5-5-1)  ในปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร จึงนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุง เชน เปดใชหองเรียนใหม ใน

อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน (อาคาร 3) ท่ีมีอุปกรณการเรียนการสอนใหม ปรับปรุง

ภูมิทัศนโดยจัดสถานท่ีพักผอนและอานหนังสือ โดยนําชุดมาน่ังมาวางเพ่ิมเติมบริเวณ

ดานหลังอาคาร 3 และดานขางอาคาร 1 จัดหองศูนยการเรียนรู บริเวณช้ัน 2 อาคาร

ปฏิบัติการการเรียนการสอน (อาคาร 3) ไวบริการนิสิต (1.5-5-2) สงผลใหปการศึกษา 

2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัด

กิจกรรมและการบริการจากนิสิตระดับปริญญาตรี เฉล่ียรวมท้ัง  3 ดาน เปน 4.23 คะแนน 

(1.5-5-4) 

 

 

 

 

 

 

1.5-5-1 ผลการประเมินความ

พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญา

ตรี  ตอการใหบริการและส่ิง

ส นับส นุนการ เ รี ย นรู  คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2559 

1.5-5-2 ภาพหอง เรียน และ

สถานท่ีอ านหนัง สือ บริ เวณ

คณะ 

1.5-5-3 ผลการประเมินความ

พึงพอใจตอการใหบริการและ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร      

ประจําปการศึกษา 2560 

 

  6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

ตอศิษยเกาใน 3 ชองทาง คือ  

    1) ผานชองทางเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (1.5-6-1)  

    2) ผานระบบสังคมเครือขาย (Social Network) ท่ี facebook คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ซ่ึงมีสมาชิกจํานวนกวา 2,900 คน และ facebook  ศิษยเกาคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ซ่ึงมีสมาชิกจํานวน 322 คน (1.5-6-2)  

    3) ผานกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดใหบริการ ซ่ึงในปการศึกษา 2560 คณะฯ ไดจัด

โครงการสัมมนาวิชาการ งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2560 หัวขอ “กิจกรรมการ

เคล่ือนไหวเพ่ือพัฒนาสมอง” เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม

1.5-6-1 เว็บไซตคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

1.5-6-2 facebook คณะฯ และ

ชุมนุมศิษยเกา  

1.5-6-3  โครงการสัมมนา

วิชาการ งานเกษตรกําแพงแสน 

ประจําป 2560  

1.5-6-4 ประกาศแตงต้ัง

คณะกรรมการศิษยเกา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร 
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กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาความรูและประสบการณใหแกศิษยเกา 

โดยมีศิษยเกาเขารวมกิจกรรม จํานวน 21 คน (1.5-6-3)   

  

 

 

 

 

 

 

    อีกท้ังยังมีการจัดต้ังชมรมศิษยเกา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือเปน

ศูนยรวมในการใหขอมูลความรูท่ีปนประโยชนแกศิษยเกาของคณะฯ (1.5-6-4) 

 

 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรล ุ

 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดบัปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทาํแผนและการจัด

กิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาต ิ5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 

(1) คุณธรรมจริยธรรม 

(2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนทศ 
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3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนสิิต 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดาํเนินงานคร้ังตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพฒันานิสิต 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานสิิต 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยใหนิสิตมี

สวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรมพัฒนา

นิสิตเพ่ือใหนิสิตสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยฝายกิจการนิสิตได

จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะฯ ท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป  ในยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตดานการศึกษา การพัฒนา 

และสรางสรรคการเรียนรูสูสังคม และยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม

จริยธรรม คุณงามความดี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1.6-1-1) และไดจัด

โครงการสัมมนาฝายกิจการนิสิตและผูนํานิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ใน

รอบปการศึกษา 2560 และกิจกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

ประจําปการศึกษา 2561 ซ่ึงนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนดังกลาวของคณะ 

(1.6-1-2) โดยแผนพัฒนานิสิต ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบดวย 3 ประเด็น

ยุทธศาสตร คือ ประยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานิสิตตามนโยบายของคณะและ

มหาวิทยาลัย  

ประยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการและสวัสดิการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีแกนิสิต (1.6-1-3) 

 

 

1.6-1-1 แผนการดําเนินงานฝาย

กิจการนิสิต ประจําปการศึกษา 

2560 

1.6-1-2 

- โครงการสัมมนาฝายกิจการนิสิต

และผูนํานิสิตคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2560 

- รายงานผลการดําเนินงานฝาย

กิจกรรมนิสิต ประจําปการศึกษา 

2560 

- สรุปแบบประเมินผลการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร

พัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา 

2560  

- แผนการดําเนินงานฝายกิจการ

นิสิตและวิเทศสัมพันธ ประจําป

การศึกษา 2561 

1.6-1-3 สรุปแบบประเมินผลการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร

พัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา 

2560  

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิ สิต ใหดํ าเนินกิจกรรมท่ีส งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 

1.6-2-1 สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

ท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก

ดาน ไดแก  

 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมี

คุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม 

ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและ

การปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องสวนตัวและสังคม เชน โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตดานคุณธรรมจริยธรรม โครงการคายพัฒนาอัตลักษณนิสิตคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 2) ดานความรู หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอ

ขอมูลการวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน

กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได  เชน โครงการเพ่ิมพูนทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ โครงการคายพัฒนาศักยภาพ

นิสิตคณิตศาสตร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 3) ดานทักษะทางปญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ

และใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ใน

การคิดวิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมได

คาดคิดมากอน เชน โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู

กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบ้ืองตน (B.T.C)/(A.T.C) เปนตน 

 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ปการศึกษา 2560 



รายงานการการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร                          36 

ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง 

ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบเรียนรูดวยตนเอง 

เชน โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผูนํานิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 5) ดานทักษะการวิเคราะหการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน

ทักษะการจัดการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการ

ส่ือสารท้ังในการพูดการเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน โครงการ

เพ่ิมพูนทักษะดานภาษาอังกฤษของนิสิตสูสากล/ปรับทักษะพ้ืนฐานดาน

ภาษาอังกฤษ โครงการเพ่ิมพูนทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ  เปนตน (1.6-2-1) 

 

 

 

 

 

 

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต     

      คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต โดยจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาฝาย

กิจการนิสิตและผูนํานิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ปการศึกษา 2560 

ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ซ่ึงมีรองคณบดีฝายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา บรรยายใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต       

(1.6-3-1)  

      อีกท้ัง ยังมีการประเมินคุณภาพสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือใหผูนํานิสิตไดเรียนรูถึงกระบวนการทํางานในเชิง

คุณภาพเปนประจําทุกป (1.6-3-2) 

 

 

 

 

 

      

1.6-3-1 โครงการสัมมนาฝายกิจการ

นิสิตและผูนํานิสิต 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ปการศึกษา 2560 

1 .6 - 3 -2  รายงานการประ เ มิน

คุณภาพสโมสรนิสิต  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ปการศึกษา 2560 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป      

     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนาฝายกิจการนิสิต

และผูนํานิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ระหวางเดือนมิถุนายน-

กรกฎาคม 2561 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรมตามแผนพัฒนา

นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2560 ดังแสดงในรายงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ปการศึกษา 2560 (1.6-4-1) 

1.6-4-1 สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ปการศึกษา 2560 

  5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต       

       คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดสรุปผลการดําเนินงาน และประเมิน

ความสําเร็จของกิจกรรม ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ในรอบป

การศึกษา 2560 โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 4.45 คะแนน การ

ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรอยูในระดับดีมาก ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายของแผน 

โดยแยกเปนประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

      ประยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานิสิตตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

มีผลการดําเนินงาน 4.75 คะแนน การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรอยูใน

ระดับดีมาก บรรลุตามเปาประสงคเพ่ือพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  

      ประยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ                    

มีผลการดําเนินงาน 5.00 คะแนน การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรอยูใน

ระดับดีมาก บรรลุตามเปาประสงคเพ่ือบริหารงานท่ีมีแระสิทธิภาพ ถูกตองและ

รวดเร็ว 

      ประยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการและสวัสดิการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีแกนิสิต 

มีผลการดําเนินงาน 5.00 คะแนน การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรอยูใน

ระดับดีมาก บรรลุตามเปาประสงคเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแกนิสิต 

     ประยุทธศาสตรท่ี 4 การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศิษยเกา มีผลการ

ดําเนินงาน 3.00 คะแนน การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรอยูในระดับพอใช 

บรรลุตามเปาประสงคเพ่ือความรวมมือของศิษยเกาในการพัฒนาหนวยงาน 

   ประยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน 4.00 

คะแนน การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรอยูในระดับดีมาก บรรลุตาม

เปาประสงคเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน สังคม และประเทศชาติ        

(1.6-5-1)  

1.6-5-1 สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ปการศึกษา 2560 

  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นิสิต    

     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการนําผลการประเมินแผนพัฒนานิสิต 

ปการศึกษา 2560 มาปรับปรุงแผนพัฒนานิสิต  คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร ปการศึกษา 2561 โดยจัดโครงการสัมมนาฝายกิจการนิสิตและผูนํานิสิต

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ซ่ึงมี

กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปการศึกษา 2561 

และมีนิสิตเปนสวนรวมในการจัดทําแผนดังกลาว (1.6-6-1)  ประกอบไปดวย 5 

1.6-6-1  โครงการสัมมนาฝาย

กิจการนิสิตและผูนํานิสิตคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

ปการศึกษา 2560 

1.6-6-2 แผนการพัฒนานิสิต    

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ปการศึกษา 2561 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

พันธกิจ 5 ประเด็นยุทธาสตร คือ 1) การพัฒนานิสิตตามนโยบายของคณะและ

มหาวิทยาลัย 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 3) การ

จัดบริการและสวัสดิการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีแกนิสิต  4) การสนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรมของศิษยเกา และ 5) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสูสากล ซ่ึงแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรจะประกอบไปดวยเปาประสงค ตัวช้ีวัด ของแตละประเด็น

ยุทธศาสตร และมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร       

(1.6-1-2)  

 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรล ุ

 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ตามตัวบงชี้ 

สกอ. 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ  ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี                                                                                                                                                     

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศนูยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมลูสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
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- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด

ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจยัหรืองานสรางสรรค 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลงัใจ ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบ

ท่ีกําหนด 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนนิงาน 
ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนใน

การบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 

คือเว็บไซตงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  ซ่ึงประกอบไปดวย ระเบียบ/

ประกาศตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย แบบฟอรมการขอทุนวิจัย แหลงขอมูลการ

ขอทุนวิจัย ทําเนียบผูเช่ียวชาญ อีกท้ังยังมีการนําผลงานวิจัยของอาจารยในคณะฯ 

ไปเผยแพรใหบุคคลท่ัวไปสามารถดาวนโหลดเพ่ือไปใชประโยชนไดอีกดวย          

(2.1-1-1) 

 
    มีฐานขอมูลพ้ืนฐานดานการวิจัยของคณะ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยจะรายงานขอมูลเชิงสถิติเพ่ือใหผูบริหารของคณะและมหาวิทยาลัยนํา

ขอมูลไปใชในการบริหารจัดการ (2.1-1-2)  

2.1-1-1 เว็บไซตฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBr

esearch/ 

2.1-1-2 เว็บไซตขอมูลพ้ืนฐานของ

คณะ  

http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page

_id=834 

2.1-1-3 เว็บไซตระบบงานวิจัยและ

งานสรางสรรค มก. 

https://research.rdi.ku.ac.th/kur

3/login.aspx  

2.1-1-4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการ 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=834
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=834
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
    อีกท้ังยังมีระบบงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยท่ีรวบรวม

ขอมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหหนวยตางๆ ไดนําขอมูลมาใชประโยชน

ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอีกดวย (2.1-1-3) 

 
    สําหรับการบริหารงานวิจัย คณะฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและ

บริการวิชาการโดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ คือ 1) กําหนดแผนงานวิจัย

และบริการวิชาการของคณะฯ 2) สงเสริมศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการ

ของบุคลากร 3) สรางเครือขายการวิจัยและบริการวิชาการ ท้ังภายในและ

ภายนอกคณะฯ (2.1-1-4) 

  2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค    

   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามอัต

ลักษณของคณะฯ โดยจัดต้ังศูนยวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ืออํานวยความสะดวก 

ประสานงานดานตางๆ ใหแกอาจารยเพ่ือการทําวิจัย (2.1-2-1) 

 
   มีหองปฏิบัติงานพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนใหนักวิจัยไดทํางาน

หรือใหคําปรึกษาเรื่องการวิจัย เชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ

2.1-2-1 เว็บไซตศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการ 

http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/ 

2.1-2-2 ขอมูลอาคารสถานท่ีและส่ิง

สนับสนุนดานการเรียนการสอนของ

คณะฯ 

   - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

   - หองปฏิบัติการทางภาษา 

   - หองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

   - หองศูนยการเรียนรู 

   - ฟารมคณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร 

   - ระบบรักษาความปลอดภัย เชน 

กลองวงจรปด, ถังดับเพลิง เปนตน 

   - มาตรการปองกันการโจรกรรม

ทรัพยสิน 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ภาษา หองปฏิ บั ติการสอนแบบจุลภาค หองศูนยการเรียนรู  ฟารมคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนตน มีการรักษาความปลอดภัยโดยการติดกลอง

วงจรปด และติดต้ังถังดับเพลิงเพ่ือรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ ทุกอาคาร 

(2.1-2-2)  

 

 

 

 

 

 

    มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร  ในงานเกษตรกําแพงแสน ครั้งท่ี 14 วันท่ี 8 ธันวาคม 2560 เพ่ือสงเสริม

ใหอาจารยของคณะฯ สรางสรรคผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป ณ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (2.1-2-3)  อีกท้ังยังมีหองสมุดของวิทยาเขต

กําแพงแสน   ท่ีเปนแหลงคนควาขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวิจัยอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

2.1-2-3 การจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติสาขาศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร งานเกษตรกําแพงแสน ครั้งท่ี 

14  

  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค   

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพ่ือ

สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (2.1-3-1) 

โดยในปงบประมาณ 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจัดสรร

งบประมาณเงินรายได เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย เปนจํานวน รอยละ 10 

ของจํานวนงบประมาณเงินรายไดท้ังหมด เปนจํานวนเงิน 549,969 บาท (หาแสน

ส่ีหม่ืนเกาพันเการอยหกสิบเกาบาทถวน) โดยมีโครงการท่ีไดรับจัดสรรทุนอุดหนุน

จากคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 200,000 

บาท (สองแสนบาทถวน)  (2.1-3-2) นอกจากน้ี  ไดจัดใหมีขอมูลของแหลงทุนวิจัย  

ตาง ๆ เชน สกว. วช. ในเว็บไซตของคณะฯ เพ่ือเปนแนวทางในการแสวงหาทุน

ภายนอกใหแกอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (2.1-3-3) 

2.1-3-1 ระเบียบการใหทุนอุดหนุน

วิจัยและการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ประจําป 25560 

และ 2561 

2.1-3-2 แบบเก็บขอมูลเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

2.1-3-3 เว็บไซตการเผยแพรแหลงทุน

วิจัยตางๆ  

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ   

   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยการประชุมวิชาการและการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเงื่อนไขการรับทุนคือ การตีพิมพในวสารสาร

วิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ตองเปนวารสารท่ีไดรับการยอมรับจาก 

สกอ. เทาน้ัน (2.1-4-1) โดยจะมีคณะกรรมการฝายวิจัยเปนผูติดตามการ

2.1-4-1 ระเบียบการใหทุนอุดหนุน

วิจัยและการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ประจําป 2560 

และ 2561 

2.1-4-2 รายงานการประชุมฝายวิจัย  

และบริการวิชาการ  
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินงานวิจัยท่ีไดรับทุน และแจงความคืบหนาในท่ีประชุมคณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนประจําทุกป 

(2.1-4-2)  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ 

ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน   

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย โดยมีการจัดทํา

แผนการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงแผนไดกําหนดสมรรถนะหลักท่ีตองการสําหรับ

อาจารยไว 10 ขอ คือ 1) ความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน 2) การใช ส่ือ

สารสนเทศเพ่ือการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 3) ความสามารถในการสอนแบบเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 4) ทักษะในการเขียนตํารา เอกสารประกอบคําสอนและการ

ทําวิจัย 5) การใชภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ              

6) การประยุกตใชตัวเอง 7) ทักษะการแกปญหา 8) การพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 9) การทํางานกับคนท่ีหลากหลาย/การมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอื่น     

10) การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีนโยบาย

และการจัดโครงการ/กิจกรรม เชน นโยบายสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 

การสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เปนตน (2.1-5-1)  

     ท้ังน้ี คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ยังมีการประกาศเกียรติคุณเพ่ือ     

ยกยองและเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจัย  

โดยในป 2560 มีบุคลากรดีเดนท่ีไดรับรางวัลดานการวิจัยและนวัตกรรมจาก

คณะฯ จํานวน 3 คน ไดแก  1) รศ.ดร.อภิชาติ  ใจอารีย 2) อ.ดร.ระวี  สัจจโสภณ 

และ 3) อ.สุกัญญา  ทิพยรักษ ซ่ึงมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันครบรอบ

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือเปนการสรางกําลังใจใหแก

อาจารยและบุคลากรท่ีสรางสรรคผลงานและสรางคุณงามความดีใหแกคณะฯ      

(2.1-5-3)  

 

 

 

 

 

 

 

2.1-5-1 แผนการพัฒนาบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2.1-5-2 ภาพถายการมอบ

ประกาศนียบัตรรางวัลบุคลากรดีเดน 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประจําป 2560 

 

  6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด   

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดทําระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน

ทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 

โดยทางมหาวิทยาลัยไดมอบใหสํานักงานบริการวิชาการ เปนหนวยงานกลางของ

มหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีดําเนินการและบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญา 

รวมท้ังจัดสรรสิทธิประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย ทาง

สํานักงานบริการวิชาการจึงจัดใหมี “หนวยงานทรัพยสินทางปญญา” ทําหนาท่ี

2.1-6-1 เว็บไซตของคณะฯ ท่ีถายทอด

ข อ มู ลจ ร รย าบ ร รณขอ ง นัก วิ จั ย 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB

_research/conduct.php 

2.1-6-2 ประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท้ังภายในและภายนอกประเทศใหเปนไป

ตามประกาศขางตน โดยคณะฯ ไดทําการเผยแพรระบบและกลไกในการคุมครอง

สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนของมหาวิทยาลัย โดยการ

พูดคุยในการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือสรางความตระหนัก

ใหกับคณาจารย และมีการถายทอดเผยแพรจรรยาบรรณของนักวิจัย (2.1-6-1) 

และระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยทางปญญาและสิทธิประโยชนจาก

งานวิจัยใหกับคณาจารยของคณะฯ (2.1-6-2) นอกจากน้ีคณะฯ ยังมีระบบและ

กลไกสําหรับบุคคลท่ีสนใจนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารย  ใน

คณะฯ ไปใชประโยชน โดยใหระบุขอมูลชื่อหนวยงานหรือบุคคล และวัตถุประสงค

ของการนําไปใชประโยชนกอนดาวนโหลดผลงานวิจัยไปใช (2.1-6-3) 

เรื่ อง  ระเ บียบว าด วยการบริหาร

จัดการทรัพยสินทางปญญา และสิทธิ

ประโยชนจากงานวิจัย พ.ศ. 2551 

2.1-6-3 เว็บไซตฐานขอมูลผลงานวิจัย

ของคณะฯสําหรับบุคคลท่ีสนใจนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

คณาจารยในคณะฯ ไปใชประโยชน

http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBr

esearch/db.php 

 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ชนิดชองตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน  

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

 เกณฑเฉพาะคณะที่อยูในกลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวชิา ดงันี ้

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5  = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน 

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

            จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5  = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน  
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• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5  = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน  

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ = 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัย
 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด = 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 (100,000 บาท)
×5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

คะแนนทีไ่ดในระดบัคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกสาขาวิชาในคณะ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีเงนิทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะฯ จํานวน 385,250 

บาท จากทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1,849,999 บาท และจากหนวยงานภายนอก จํานวน 

17,165,000 บาท รวมทั้งสิ้น 19,400,249 บาท โดยศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 

42 คน ไมมีลาศึกษาตอ  

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

   จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัย  = 
19,400,249

42
     = 461,910.69 

   คะแนนทีไ่ด     = ×461,910.69
5

100,000
  =  23.10 = 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

150,000 บาท/คน 461,910.69 บาท/คน 5.00 บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

150,000 บาท/คน 461,910.69 บาท/คน 5.00 บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ขอมูลเงินทุนวิจัย จากฐานขอมลู QAIS  ปงบประมาณ 2560 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5  

  เกณฑเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

• กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 =ร อยละ 60 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยทั้งหมด
×100 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด = 

รอยละผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจําและนกัวิจัยคะแนนเต็ม 5 (รอยละ 40)

×5 
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ผลการดําเนินงาน 
ประเภทผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

1.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 10 2.0 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.4 13 4.4 

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.6 3 1.8 

4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.8 18 14.4 

5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 5 5.0 

6. ตําราหรือหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แลว 

1 2 2.0 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง (รวมลา

ศึกษาตอ) 

42 

จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 51 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 30.40 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารยประจํา 

72.38 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารยประจํา 

รอยละ 40 ขึ้นไป 

คะแนนท่ีได 9.48 

 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40 รอยละ 72.38 5.00 บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 40 รอยละ 72.38 5.00 บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพ จากฐานขอมูล QAIS ป  2560 

 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการบริการวชิาการประจําปทีส่อดคลองกับความตองการของสังคม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม และเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวชิาการเพื่อใหเกิดผล

ตอการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีข้องแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนาํเสนอกรรมการ

ประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสงัคม 

6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดบัสถาบนั 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของ

สังคม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม และเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ  

3.1-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

      คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก

สังคม โดยมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เปนผูวางแนวทาง ขั้นตอน 

และหลักเกณฑของการใหบริการวิชาการดานตางๆ ท่ีสัมพันธกับพันธกิจของ

คณะฯ (3.1-1-1) มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2560 ท่ี

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ (3.1-1-2)  โดยแผนบริการ

วิชาการแกสังคม ไดกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน คือ มีแหลงเรียนรู

ทางการศึกษา จํานวน 6 แหลงเรียนรู เชน ศูนยการใหบริการวิชาการท่ีเปนแหลง

เรียนรูของคณะฯ ชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูจากการใหบริการวิชาการของคณะฯ 

และกิจกรรม/ส่ือการเรียนรูท่ีดําเนินการ ผลิต และเผยแพรโดยคณะฯ เปนตน ซ่ึง

สอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร พันธกิจดานการบริการวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

ศูนยกลางความรูทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม มีเปาประสงค จํานวน 2 

เปาประสงค คือ  1. มีแหลงเรียนรูทางการศึกษา และ 2. มีเครือขายความรวมมือ

ดานบริการวิชาการ  (3.1-1-3) อีกท้ังยังสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

จากการสํารวจตองการของชุมชนในการใหการใหบริการทางวิชาการ และการทํา

วิจัยเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม (3.1-1-4) 

3.1-1-2  

- แผนการบริการวิชาการแกสังคม  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร          

ประจําปการศึกษา 2560 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2560 

วาระท่ี 4.5  

3.1-1-3  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2561-2565) คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

3.1-1-4  

- ผลการสํารวจความตองการของ

ชุมชนในการใหการใหบริการทาง

วิชาการ  

- โครงการสรางเครือขายความ

รวมมือพหุภาคีเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม 

  2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช

ประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานิสิต ชุมชน 

หรือสังคม   

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการจัดทําแผนบริการวิชาการและการใช

ประโยชนจากการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับแผนการบริการวิชาการ ประจําป

การศึกษา 2560 เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานิสิต ชุมชนหรือสังคม (3.1-2-1) เชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผูสูงอายุภาคการเกษตรเพ่ือความม่ันคงในชีวิต

ทางดานอาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทางดาน

การเกษตร และดานอาหาร ใหแกผูสูงในชุมชนพระแทนดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี 

ซ่ึงการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี มีนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร

และส่ิงแวดลอมศึกษา รวมดําเนินกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการดวย ซ่ึง

โครงการน้ี ไดรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ 2561 (3.1-2-2) โครงการคายวิทยาศาสตรเพ่ือโรงเรียนขนาดเล็ก มี

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความเขาใจในการใชส่ือการสอนและอุปกรณเพ่ือการ

ทดลองและการสํารวจทางวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาแกครูผูสอนใน

โรงเรียนบานหนองผือ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี อาจารยผูสอนรายวิชา 

02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใน

การพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู จึงไดปรับปรุงรายวิชาโดยกําหนดใหนิสิตมี

การจัดทําส่ือการสอนเขาไวในรายวิชา และดําเนินการใหนิสิตมีการจัดทําส่ือ

นวัตกรรมทางการศึกษา นําออกไปใชสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงในปการศึกษา 

2560 มีนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (วิทยา

ศาสตรศึกษา) รวมดําเนินกิจกรรมการใหบริการวิชาการดวย (3.1-2-3) เปนตน   

3.1-2-1 แผนการบริการวิชาการแก

สังคม คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร  ประจําปการศึกษา 2560 

3.1-2-2  โครงการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานผูสูงอายุภาคการเกษตรเพ่ือ

ความม่ันคงในชีวิตทางดานอาหาร  

3.1-2-3  

- โครงการคายวิทยาศาสตรเพ่ือ

โรงเรียนขนาดเล็ก 

- มคอ.3 รายวิชา 02198231 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
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  3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ี

บริการแบบใหเปลา    

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีโครงการบริการแกสังคมโดยท่ีไมตองเสีย

คาใชจาย จํานวน 6 โครงการ เชน  โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผูสูงอายุภาค

การเกษตรเพ่ือความม่ันคงในชีวิตทาดานอาหาร, การพัฒนาหองเรียนดิจิตอลยุค 

4.0 (Smart Teaching), โครงการคายวิทยาศาสตรเพ่ือโรงเรียนขนาดเล็ก , 

โครงการศูนยการเรียนรูกิจกรรมทางกายผู สูงอายุแบบ องครวม  เปนตน             

ดังกรากฎในแผนการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2560 (3.1-3-1) 

3.1-3-1 จํานวนโครงการบริการทาง

วิชาการโดยไมเก็บคาใชจาย         

ในแผนการบริการวิชาการประจําป

การศึกษา 2560 

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก

สังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา  

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคม 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 โดยกําหนดตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของแผน คือ มีแหลงเรียนรูทางการศึกษา จํานวน 6 แหลงเรียนรู เชน 

กิจกรรมและส่ือการเรียนรูท่ีดําเนินการ รวบรวม หรือผลิต เพ่ือเผยแพรใหแก

โรงเรียน ครู นักเรียน และชุมชน หรือแหลงเรียนรูในรูปแบบศูนยการใหบริการ

วิชาการท่ีเปนแหลงเรียนรูของคณะฯ เปนตน ซ่ึงจากการดําเนินงานตามแผนการ

บริการวิชาการแกสังคม ในปการศึกษา 2560 พบวาคณะฯ มีแหลงเรียนรูใน

รูปแบบของกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคมจํานวน 8 แหลง ซ่ึงสามารถ

ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนฯ ไดรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดของ

การดําเนินงาน ดังน้ี  

   1) กิจกรรมการพัฒนาหองเรียนดิจิตอลยุค 4.0 (Smart Teaching) โดยนํา

แหลงการเรียนรูในรูปแบบวีดีโอคลิป ดานการพัฒนาหองเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

จัดทําโดยหัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ มาใขในการดําเนินกจิกรรมการจัด

3.1-4-1  

- รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ตามแผนการบริการวิชาการ

แกสังคม คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา 

2560 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการ ครั้งท่ี 

2/2561  

3.1-4-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

7/2561  
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อบรมเพ่ือเผยแพรวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหแกครู อาจารย และ

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

   2) กิจกรรมการบูรณาการแอพพริเคช่ันเพ่ือพัฒนาการสอนในศตวรรษท่ี 21 

(KU Cyber Kids) โดยนําแหลงการเรียนรูในรูปแอพพริเคชั่นและส่ือการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีรวบรวมโดยหัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ มาใชในการ

ดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียน และผูปกครองไดเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ และ

สามารถนําไปประยุกตใชงานกับชีวิตประจําวันได 

   3) การอบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาผูนําทางการสอน 

(Teaching Leadership) 2018 โดยนําแหลงการเรียนรูในรูปแบบวีดีโอคลิปดาน

เทคนิคการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดทําโดยหัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

มาใขในการดําเนินกิจกรรมการจัดอบรมเพ่ือเผยแพรวิธีการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน ใหแกครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ผานการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

   4) กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูทางดานการเกษตร และดานอาหารใหแกผูสูง 

ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรูประกอบไปดวยหลักสูตรตางๆ เชน การผลิตเห็ดเพ่ือความ

ม่ันคงในชีวิต การเล้ียงใสเดือนดิน การขยายพันธุพืช การแปรรูปผลิตภัณฑทาง

การเกษตร การผลิตดอกไมเพ่ือพุทธบูชา และการปลูกผักเพ่ือความม่ันคงในชีวิต

ทางดานอาหาร โดยมีฟารมคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนแหลงการ

เรียนรูท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม  ซ่ึงการจัดกิจกรรมในครั้งน้ียังมีนิสิตหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา รวมดําเนินกิจกรรม

การใหบริการทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรูและการใหบริการแกสังคม 

   5) กิจกรรมคายวิทยาศาสตรเพ่ือโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใชแหลงเรียนรูใน

รูปแบบส่ือนวัตกรรมทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรศึกษา ท่ีจัดทําโดยนิสิต ซ่ึง

คณะฯ ไดรวบรวมเพ่ือเผยแพรไวท่ีหองนวัตกรรมการเรียนรู และไดนําออกไปใช

ประโยชนโดยใชสอนใหกับครูและนักเรียนโรงเรียนบานหนองผือ ซ่ึงมีนิสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู รวมดําเนินกิจกรรมการ

ใหบริการวิชาการ 

   6) กิจกรรม English Camp โดยใชแหลงเรียนรูในรูปแบบส่ือนวัตกรรมทาง

การศึกษาสาขาภาษาอังกฤษศึกษา ท่ีจัดทําโดยนิสิต นําออกไปใชประโยชนโดยใช

สอนใหกับครูและนักเรียน โรงเรียนบานทะเลบก อําเภอดอนเจดีย จังหวัด

สุพรรณบุรี ซ่ึงมีนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 

รวมดําเนินกิจกรรมการใหบริการวิชาการ  

   7) กิจกรรมทางกายผูสูงอายุแบบองครวม โดยใชแหลงการเรียนรูในรูปแบบ

ศูนยการเรียนรูกิจกรรมทางกายผูสูงอายุแบบองครวมในการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงมี

การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบทเรียนออนไลนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของ

ผูสูงอายุ และหลักสูตรการเรียนรูสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวม โดย รศ.ดร.อัจฉรา 

ปุราคม เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการใหแกผูสูงอายุในเขตชุมชนจังหวัด

นครปฐม 

   8) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย โดยใชแหลง

เรียนรูในรูปแบบศูนยศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทยในการ
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ดําเนินกิจกรรม ซ่ึงมีการรวบรวมองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย 

โดย ผศ.ดร.ตอศักด์ิ แกวจรัสวิไล เพ่ือใหบริการและเผยแพรใหแกนิสิต อาจารย 

นักเรียน และบุคคลภายนอกท่ีใหความสนใจดานศิลปวัฒนธรรมมวยไทย ซ่ึงมี

นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  รวมดําเนิน

กิจกรรมการใหบริการวิชาการ (3.1-4-1)   

    ท้ังน้ี ไดมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนเขารายงานในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2561 เพ่ือพิจารณา (3.1-4-2) 

  5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการ

วิชาการสังคม       

      จากการประเมินความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการแกสังคม คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 พบวากิจกรรมการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีเปนแหลงเรียนรูของคณะฯ ยังไมครอบคลุมการบูรณา

การกับการเรียนการสอนทุกสาขาในหลักสูตร จึงเห็นควรปรับปรุงแผนดานการ

บริการวิชาการแกสังคม ในปการศึกษา 2561 ใหมีการบูรณาการกับการเรียนการ

สอนครบถวนทุกสาขาวิชา เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม 

และเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะฯ กับชุมชนใหมากยิ่งขึ้น และได

นําผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา โดยท่ีประชุมมี

ขอเสนอแนะใหทุกกิจกรรมกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดของกิจกรรมให

สอดคลองกับตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการแกสังคม และตัวช้ีวัด

ของแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป พ.ศ. 2561–2565 คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร เพ่ือใหบรรลุตอเปาประสงคของยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของคณะฯ ตอไป 

(3.1-5-1)  

3.1-5-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 

7/2561 วาระท่ี 4.11 

  6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน      

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีสวนรวมการบริการวิชาการแกสังคม 

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและวิทยาเขตกําแพงแสน ในโครงการถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเกษตร และพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพ่ือความม่ันคง ม่ังคง และยั่งยืน ตามแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพคน โดยคณะ มีโครงการท่ีเขารวมจํานวน 3 โครงการ

ยอย คือ 1) โครงการเสริมสรางการเรียนรูใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ในชุมชน  2) โครงการถายทอดศิลปวัฒนธรรมมวยไทยเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและพัฒนาเยาวชน 4.0 และ 3) โครงการพัฒนาส่ือ

นวัตกรรมการศึกษาและการถายทอดความรูใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนขนาด

เล็กในชุมชน  (3.1-6-1) 

3.1-6-1  

- โครงการเสริมสรางการเรียนรู

ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ในชุมชน  

- โครงการถายทอดศิลปวัฒนธรรม

มวยไทยเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว

เชิงสรางสรรคและพัฒนาเยาวชน 

4.0 และ  

- โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรม

การศึกษาและการถายทอดความรู

ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ในชุมชน   

 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได

คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดผูรับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรร

งบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเรจ็ตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคณุภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 - 7ขอ 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการฝายทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานกิจกรรมท้ังในสวน

ของบุคลากรและนิสิต ตามนโยบายและวิสัยทัศนของคณบดี และพันธกิจของ

4.1-1-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะฯ (4.1-1-1) ซ่ึงกิจกรรมพัฒนานิสิตดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีฝายกิจการนิสิตเปนผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก และในสวนของ

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของบุคลากรและคณะมีฝายบริหาร

เปนผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก ตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของคณะ (4.1-1-2) 

4.1-1-2 แผนการดําเนินงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ประจําป

การศึกษา 2560 

  2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให

สามารถดําเนินการไดตามแผน   

      คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ โดยผานกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการฝาย

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ (4.1-2-1)  และนําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการประชุม

ครั้งท่ี 10/2560 วาระท่ี 4.6 (4.1-2-2)  

4.1-2-1  

- แผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร  ประจําปการศึกษา 

2560 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1-2-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 

10/2560 วาระท่ี 4.6 

  3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดย

คณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนผูกํากับติดตาม (4.1-3-

1) และรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานแตละกิจกรรม/โครงการ

ในการประชุมคณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-3-2)  

4.1-3-1 สรุปผลการดําเนินโครงการดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตาม

แผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร  ประจําปการศึกษา 

2560 

4.1-3-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มีการติดตามและประเมินผล

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560  โดยมีโครงการท่ีมีผลการดําเนินงานท่ี

บรรลุตามเปาหมาย จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการ

ท้ังหมด 17 โครงการ (4.1-4-1)  

4.1-4-1 สรุปผลการดําเนินโครงการดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผน 

การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตรและ        

พัฒนศาสตร  ประจําปการศึกษา 2560 

 

 

  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม     

   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มีการนําผลการประเมินความสําเร็จ

ของแผนและกิจกรรม ปการศึกษา 2560  ไปปรับปรุงแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 ในการประชุมคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ซ่ึงมีมติให

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับคณะฯ     

โดยขอใหเพ่ิมโครง/กิจกรรม ของภาควิชาตางๆ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 

และการบริการวิชาการ บรจุไวในแผนระดับคณะฯ   (4.1-5-1)  

4.1-5-1  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ   

ฝายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- (ราง) แผนการดําเนินงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม            

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2561 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน   

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอนิสิตและบุคคลท่ัวไปในรูปแบบตางๆ เชน 

ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซดของคณะศึกษาศาสตร และ 

Social network อย างต อเ น่ือง เชน Face book ของคณะฯ (4.1-6-1)              

มีการบริการและเผยแพรศิลปะการปองกันตัวมวยไทยใหแกอาจารย นิสิต และ

บุคลากรท่ัวไป โดย ผศ.ดร.ตอศักด์ิ แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายวิชาการอีกดวย 

(4.1-6-2) 

4.1-6-1 เว็บไซตแสดงภาพกิจกรรมของ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

4.1-6-2 ภาพกิจกรรมการเผยแพรศิลปะ

การปองกันตัวมวยไทย 

 

  7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ   

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการกําหนด/สรางมาตรฐานคุณภาพ

ศิลปะและวัฒนธรรมดานศิลปะมวยไทย ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ โดย

จัดการประกวดรายรําไหวครูมวยไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย        

ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา

มาตุ ในงานมหกรรมทักษะวิชาการ และอนุรักษศิลปะมวยไทย ชิงถวย

ประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

งานเกษตรกําแพงแสน วันท่ี 2 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีนักเรียนและโรงเรียน

สนใจเขารวมสมัครเปนจํานวนมาก (4.1-7-1)  

 

 

 

 

 

มีการพัฒนาการจัดการแขงขันและการตัดสินอยางเปนระบบ เพ่ือการอนุรักษ

ศิลปะแมไมมวยไทยใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูสืบตอไปอยางแพรหลาย โดย

รวมกับ บริษัท เอ เอ็ม ที 888 กรุป จํากัด และสถาบัน พลศึกษา จัดการ

แขงขันอะเมซ่ิงมวยไทย แชมปเปยน 2018 ซ่ึงมีนิสิตสาขาพลศึกษาเขารวม

การแขงขันและไดรับรางวัลรองชนะเลิศและเงินรางวัล จํานวน 4 คนๆ ละ 

50,000 บาท  

 

 

 

 

 

4.1-7-1 มหกรรมทักษะวิชาการ และ

อนุรักษศิลปะมวยไทย ชิงถวยประทาน 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ 

http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?pag

e_id=2241 

 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตามตัวบงชี้ สกอ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

คณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน

และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ และเสนอ

ผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจาย

เพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการ

บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 

หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลง

จากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบ

โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ

ตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน

ของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับ

กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน

และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ

เปาหมายของแผนกลยุทธ และเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ    

   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีกระบวนการพัฒนากลยุทธทุกรอบ 5 ป 

เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายใน เพ่ือสะทอนหาปจจัยภาวะท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนของคณะฯ และ

สภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามท่ีพึงจะ

เกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรระยะ 4 ป พ.ศ. 2560-2563 กับ

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนเปนการ

สรางบรรยากาศการบริหารงานท่ีกอใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน 

และไดนําแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2560 –2563 ซ่ึงเปนแผนท่ี

ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (5.1-1-1) มา

เสนอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือพิจารณา

และใหความเห็นชอบ และถายทอดลงสูหนวยงานภายใน  ผานหัวหนา

ภาควิชาและหัวหนาหนวยงาน (5.1-1-2) 

 

 

 

 

 

 

5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 ระยะ 4 ป พ.ศ. 2560-2563 

5.1-1-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

9/2559 วาระท่ี 4.9 

5.1-1-3  

- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

-  บันทึกขอความรายงานผลการ

ดํ า เ นิ น ง า นต า มแ ผนป ฏิ บั ติ ก า ร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.1-1-4 กิจกรรมสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-

2560 และทบทวนแผนยุทธศาสตร 

ระยะ 4 ป พ.ศ.2560-2563  

5.1-1-5  

- ราง แผนยุทธศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร ครั้งท่ี 2/2561 วาระท่ี 4.2 

5.1-1-6  

- โครงการสัมมนาบุคลากร          
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

     โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ได

มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 และทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2560-2563 เพ่ือเปนตัว

ขับเคล่ือนใหเกิดการดําเนินงานอยางมีทิศทางและประสิทธิภาพ (5.1-1-3) 

คณะฯ จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนพัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” ประจําป 2560 ระหวางวันท่ี 30 มิถุนายน 

2560 และ 1-2 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมีกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือนําผลการดําเนินงาน

มาทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป  พ.ศ.2560-2563 ของคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยทําการเสนอผลการดําเนินงานในท่ี

สัมมนา และดําเนินการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป พ.ศ.

2560-2563 จากบุคลากรของคณะฯ ซ่ึงถือเปนการถายทอดสูหนวยงาน

ภายในคณะฯ เพ่ือเปนกรอบและเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน

ภายใน  (5.1-1-4)  

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได

ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตรแลพัฒนศาสตร ซ่ึงดําเนินการแลว

เสร็จเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2561 โดยผูท่ีไดรับการแตงต้ังคือ รองศาสตราจารย 

ดร.วินัย พูลศรี ในการน้ี ผูบริหารจึงไดมีการทบทวนวิสัยทัศนและแผน

ยุทธศาสตรของคณะฯ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณบดีไดนําเสนอไว 

และเ พ่ือขับเคล่ือนคณะใหไปในทิศทางท่ีสามารถสรางสรรคผลการ

ดําเนินงานของคณะฯ สูความเปนเลิศ จึงไดมีการวิเคราะหสถานการณของ

คณะฯ ท้ังสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือหาปจจัยท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน และ

สภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือพิจารณาโอกาสและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น โดยมี

การพิจารณาผลการ SWOT และรางแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ.2561-

2565 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (5.1-1-5) และเพ่ือสรางการมีสวน

รวมของบุคลากรในการบริหารจัดการคณะฯ จึงมีการจัดโครงการสัมมนา

บุคลากร ประจําป พ.ศ. 2561 เพ่ือสรุปและติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2560-2561 และเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน 

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ซ่ึงมีกิจกรรมการพิจารณาและ

การประชาพิจารณแผนดังกลาวจากบุคลากรของคณะฯ (5.1-1-6) โดยเม่ือ

สามารถสรุปผลการพิจารณาเรียบรอยแลว จึงไดมีการนําเสนอรางแผนใน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นชอบ และพัฒนาไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และ

ถายทอดไปสูหนวยงานและบุคลากรภายในคณะฯ เพ่ือกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานของหนวยงานภายในคณะ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

เปาประสงคของคณะตอไป (5.1-1-7) ท้ังน้ี คณะฯ ไดรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีมีการ

ปรับปรุง ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือแสดง

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประจําป พ.ศ. 2561  

- ราง แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 

2561 -2561  คณะ ศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

 

 

5.1-1-7  

- แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 

2561 -2561  คณะ ศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

- แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

5.1-1-8 รายงานผลการดําเนินงาน

ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะฯ 

ครั้งท่ี 1 

5.1-1-9 แผนกลยุทธทางการเงิน  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะ 

4 ป พ.ศ. 2560-2563  

5.1-1-10 แผนกลยุทธทางการเงิน  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะ 

5 ป พ.ศ. 2561-2565  

5 . 1 - 1 - 1 1  ราย งานก า รประ ชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ป พ.ศ. 

2560-2561 วาระท่ี 1.1 รายงาน

ขอมูลทางการเงิน 
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ถึ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง านขอ งคณะฯ  ท่ี สอด คล อ ง กั บแ ผนยุ ท ธ ศา สต ร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (5.1-1-8) 

   และเพ่ือใหการดําเนินงานของคณะบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร

อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะจึงไดพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินท่ี

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป พ.ศ.2560-2563 (5.1-1-9) และ

ฉบับปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-

2565 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ซ่ึงไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารงาน ท้ัง 5 ประเด็นยุทธศาสตร ท้ังน้ี ในการจัดทําแผน

กลยุทธทางการเงินไดมีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

(SWOT Analysis) เพ่ือสะทอนภาพและศักยภาพทางการเงินของคณะ ท่ี

สามารถนําไปกําหนดวิ สัย ทัศน  วัตถุประสงค  ประเด็นยุทธศาสตร  

เปาประสงค กลยุทธและมาตรการทางการเงิน  (5.1-1-10)  

     ท้ังน้ี ในการบริหารติดตามการใชจายงบประมาณ คณะไดกําหนดใหมี

การติดตามการใชจายงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ

เงินรายได โดยกําหนดใหเปนวาระการประชุมรายงานขอมูลทางการเงินของ

คณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

เปนประจําทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามตรวจสอบสถานะขอมูล

ทางการเงิน การใชจายเงินของคณะ อยางเปนระบบ และเพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการบริหารและการตัดสินใจในการใชงบประมาณใหสอดคลองกับ

การพัฒนาคณะตอไป (5.1-1-11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวย

ในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย บุคลากร 

การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการ

บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส

ในการแขงขัน   

5.1-2-1 รายงานการวิเคราะห เรื่อง 

การวิเคราะหตนทุนตอหนวย ประจําป

การศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 
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    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

การผลิตบัณฑิตและความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2560 เพ่ือใหทราบตนทุนจริงท่ี เกิดขึ้น และนําผลการวิเคราะห ไปใช

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธาภพการผลิตบัณฑิต และ

ใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณของผูบริหาร โดยวิเคราะหหา

คาเฉล่ียของตนทุนคาใชจายรวม ท้ังขอมูลคาใชจายทางตรงของคณะฯ ซ่ึง

ประกอบไปดวยคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายจายอื่น งบอุดหนุน 

และคาสาธารณูปโภค และพิจารณาจากคาใชจายทางออมซ่ึงปนสวนมาจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ในการผลิตบัณฑิตตอจํานวน

นิสิตหัวจริงและจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา 

และสรุปเปนตนทุนตอหลักสูตร และตนทุนตอหัวนิสิต (จําแนกตามสาขาวิชา) 

อีกท้ังยังวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร โดยเปรียบเทียบระหวาง

จํานวนนิสิตจริงกับจํานวนนิสิต ณ จุดคุมทุน ของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา 

(5.1-2-1) 

    ท้ังน้ี เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ผลิตบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงิน ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ของ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (5.1-2-2) และมีแนวทางจัดหาทรัพยากร

ทางดานการเงิน (5.1-2-3) มีแผนการจัดสรรและการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ (5.1-2-4) สามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังมีการจัดทํารายงาน

สถานะทางการเงินแจงใหหนวยงานภายในคณะฯ ทราบเปนประจําทุกเดือน 

(5.1-2-5)  และมีการจัดทํารายงานทางการเงินทุกรายไตรมาส เสนอตอ

คณะกรรมการประจําคณะฯ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือ

เปนขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดกลไกการติดตามและวิเคราะหคาใชจาย

ใหเปนไปตามเปาหมายอยางโปรงใส (5.1-2-6)    

5.1-2-2 แผนกลยุทธทางการเงิน  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5.1-2-3 คําของบประมาณเงินรายได 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

5.1-2-4 แผนกลยุทธทางการเงิน  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5.1-2-5 รายงานยอดคงเหลือเงิน

ร า ย ไ ด ป ร ะ จํ า เ ดื อ น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ.2560 ในรายงานการ

ประชุมกรรมการประจําคณะฯ 

5.1-2-6 รายงานผลการดําเนินงาน

งบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

  3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเส่ียง

ลดลงจากเดิม     

   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ท่ีมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเส่ียงของ

คณะฯ (5.1-3-1) มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงจากผลจากการวิเคราะห

และระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุม

ได ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพ่ือใหระดับความเส่ียง

ลดลงจากเดิม โดยแผนดังกลาวมีการกําหนดมาตรการในการสรางความรู

ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการ

ดําเนินการแกไขลดหรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดย

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการในมาตรการตางๆ ใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนฯ และนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (5.1-3-1) แลวรายงานผลการ

5.1-3-1 คําส่ังคณะกรรมการบริหาร

ค ว า ม เ ส่ี ย ง  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร

และพัฒนศาสตร  

5.1-3-2  

- แผนบริหารความเส่ียง ประจําป

งบประมาณ 2560 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร ครั้งท่ี 10/2559 วาระท่ี 4.5 

5.1-3-3 รายงานผลการบริหารความ

เส่ียงประจําปงบประมาณ 2560 

5.1-3-4 แผนบริหารความเส่ียง 

ประจําปงบประมาณ 2561 



รายงานการการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร                          60 

ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง ต อ ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือทราบ (5.1-3-2)  

   ในปงบประมาณ 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจัดแผน

บริหารความเส่ียง จากวิเคราะหพบวามีประเด็นความเส่ียง 2 ดาน คือ    

   1) ดานการเรียนการสอน  

มีความเส่ียง คือ จํานวนนิสิตท่ีรับเขาศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับ ซ่ึงมี

ปจจัยเ ส่ียงคือ ผูผานการคัดเ ลือกไมมารายงานตัว ไปเขา ศึกษาใน

สถาบันการศึกษาอื่นแทน 

     มีวิธีกําจัดความเส่ียง คือ กําหนดมาตรการในการบริหารจัดการเพ่ือใหได

จํานวนนิสิตรับเขาเปนไปตามแผนการรับท่ีหลักสูตรกําหนด 

   2) ดานการบริการวิชาการแกสังคม  

มีความเส่ียง คือ หลักสูตรฝกอบรม/สัมมนา ไมไดมาตรฐาน ไมทันสมัย ไม

สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได ซ่ึงมีปจจัยเส่ียงคือ 

ขาดผูเช่ียวชาญท่ีมีทักษะและประสบการณในการวิเคราะห และจัดทํา

หลักสูตร รวมท้ัง ขาดการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของในการจัดฝกอบรม มีวิธี

กําจัดความเส่ียง คือ  

     2.1) ทําความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในและ

ภายนอก เพ่ือสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญ  

     2.2) ระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ กอนดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมสําหรับผูสนใจ

ภายนอก        

  การดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2560              

มีผลสัมฤทธ์ิแตละดาน ดังน้ี       

   1) ดานการเรียนการสอน  

      เม่ือกําหนดมาตรการการรับเพ่ิมรอยละ 10 จากแผนการรับท่ีกําหนด 

สงผลใหคณะฯ มีจํานวนนิสิตท่ีเขาศึกษาในทุกสาขาวิชา เปนไปตามแผนการ

รับท่ีกําหนดไว 

   2) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

       - มีความรวมมือจากหนวยงานเจาสังกัด ทําใหสามารถจัดกิจกรรม/

โครงการ ไดตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น 

       - ไดหลักสูตรฝกอบรมท่ีตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายมาก

ขึ้น 

       - มีจํานวนผูสนใจเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีคณะฯ จัดใหบริการ

มากขึ้น 

       - ผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองไดตรงตาม

ความตองการมากขึ้น 

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ได

จัดทําแผนบริหารความเ ส่ียง (5.1-3-3) โดยนําเสนอเขา ท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวดําเนินการ

เสนอตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (5.1-3-4) ซ่ึงจากวิเคราะหพบวามี

5.1-3-5 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 

12/2560 วาระท่ี 4.12 

5.1-3-6 รายงานผลการบริหารความ

เส่ียงประจําปงบประมาณ 2561 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความเส่ียงดานนโยบายและยุทธศาสตร (หรือกลยุทธ) ตามวิสัยทัศนและ

พันธกิจ 1 ความเส่ียง คือ  ดานการเรียนการสอน ประกอบดวยปจจัยเส่ียง 

2 ปจจัย ดัง น้ี 1) คณะยังขาดการวิเคราะหตนเองกับสถานการณ ท่ี

เปล่ียนแปลงภายนอก ท่ีจะกระทบกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน จึงเสนอ

วิธีการจัดการความเ ส่ียงไว  2) ขาดจัดทํารายงานผลการ วิเคราะห

เปรียบเทียบ/ เช่ือมโยงกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ือนําไปสูการ

กําหนดแผนงาน/ แนวทางในการดําเนินงานเชิงรุก   

 โดยเสนอวิธีการจัดการความเส่ียง 3 วิธี ดังน้ี 

    1) เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาแลกเปล่ียนเรียนรู  เพ่ือกําหนดแนว

ทางการดําเนินการเรียนการสอนเชิงรุก     

    2) มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการวิเคราะหตนเองเปรียบเทียบ/ 

เชื่อมโยงกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

    3) จัดทํารายงานผลการวิเคราะหแนวโนมของความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอการกําหนดนโยบายการผลิตบัณฑิตของคณะฯ    

การดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2561 ในรอบ 9 

เดือน    มีผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี (5.1-3-5)      

   1) คณาจารยและบุคลากรของคณะฯ รูและเขาใจรูปแบบและวิธีการ

จัดการเรียนการสอนเชิงรุงยิ่งขึ้น และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจน เปนผลใหมีคณาจารยยื่นเสนอผลงานเพ่ือ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น จํานวน 7 คน ในรอบเดือนมกราคม - 

สิงหาคม 2561  

   2) คณะฯ มอบรองคณบดีฝายบริหาร เปนผูรับผิดชอบขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และมีการติดตามอยางตอเน่ืองในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2561 วาระท่ี 3.5 และครั้งท่ี 

3/2561 วาระท่ี 3.4 

   3) ในปการศึกษา 2560 ภาควิชาฯ มีการจัดทําวิจัยสถาบันหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี 1 เลม ระดับปริญญาโท 1 เลม และปริญญาเอก 1 เลม 

  4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ี

อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน   

   ผูบริหารของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  บริหารงานดวยหลักธรรมาภิ

บาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผู

มีสวนไดสวนเสีย ยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารงานใหไปสู

ทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะฯ 

หัวหนาหนวยงาน และบุคลากรภายในคณะฯ ซ่ึงการบริหารสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปล่ียนแปลง

ของโลก ตามรายละเอียด ดังน้ี 

    1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

        มีการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกลยุทธ

ของคณะฯ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

5.1-4-1 สรุปผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/ตัวบงชี้ท่ี

ดําเนินการตามแผนกลยุทธ 

ปงบประมาณ 2560-2561 

5.1-4-2 แบบรายงานการนําเสนอ

นโยบายและวิสัยทัศนของคณบดี  

5.1-4-3 

- ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

- แบบติดตามการนําความรูจากการ

ฝกอบรมฯ ไปใชประโยชน  

5.1-4-4 การกําหนดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการใหบริการของงานตางๆ
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2560-2561 (5.1-4-1) รายงานการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายและวิสัยทัศนของคณบดี 

    2) หลักประสิทธิภาพ (Efficience)  

       มีการบริหารงานตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงานโดยกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ 

(5.1-4-2) และมีเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ทําใหองคการ

สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ระบบ

ติดตามการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ และแบบติดตามการนําความรูจากการ

ฝกอบรมฯ ไปใชประโยชน (5.1-4-3)  

   3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

       มีการใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ

สรางความเช่ือม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลาย

และมีความแตกตาง เชน การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของ

งานตางๆ (5.1-4-4)  และการดําเนินการตอบสนองตามขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559 (5.1-4-5) 

  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

       มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมาย

ท่ีกําหนดไวดังรายงานประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพท้ัง 5 

องคประกอบ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ (5.1-4-6) 

   5) หลักความโปรงใส (Transparency)  

       มีกระบวนการปฏิบัติท่ีเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเม่ือมีขอ

สงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยาง

เสรี โดยสามารถรับรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ 

และสามารถตรวจสอบไดทาง website ของคณะฯ  (5.1-4-7) มีการจัดทํา

รายงานสถานะทางการเงินแจงใหหนวยงานภายในคณะฯทราบเปนประจํา

ทุกเดือน และมีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส เสนอตอ

คณะกรรมการประจําคณะฯ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือ

เปนขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดกลไกการติดตามและวิเคราะหคาใชจาย

ใหเปนไปตามเปาหมายอยางโปรงใส ตอเน่ือง (5.1-4-8) มีการจัดโครงการ

สัมมาทิฐิและโครงการสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรางความเขาใจใหกับบุคลากรใน

คณะฯท่ีถูกตองตรงกัน (5.1-4-9)  และมีขั้นตอนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (5.1-4-10)  

   6) หลักการมีสวนรวม (Participation)  

    มีกระบวนการท่ีใหบุคลากร เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของคณะฯ 

โดยแตงต้ังบุคลากรเขาเปนคณะกรรมการดําเนินการตางๆ (5.1-4-11) มี

กระบวนการท่ีผูมีสวนไดสวนเสีย มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความ

เว็บไซตคณะฯ ท่ี 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/offi

ce/Process_performance.php 

5.1-4-5 รายงานผลการดําเนินงาน

ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ต า ม

ขอ เสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ  

ปการศึกษา 2559 

5.1-4-6 รายงานการประเมินตนเอง  

ปการศึกษา 2560 

5.1-4-7 ขั้นตอนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

5.1-4-8  รายงานผลการดําเนินงาน

งบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส 

ประจําปงบประมาณ  2560 

5.1-4-9 โครงการสัมมนาบุคลากร  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5.1-4-10 ขั้นตอนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

5.1-4-11 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ฝายตางๆ ของคณะฯ 

5.1-4-12 

- โครงการผูบริหารพบนิสิต 

- โครงการสัมมนาบุคลากร  

5 . 1 - 4 - 1 3  ผ ลก า ร ปร ะ เ มิ น ก า ร

ใหบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

5.1-4-14 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

ปการศึกษา 2560 

5.1-4-15 คําส่ังแตงต้ังรองคณบดีฝาย

ตางๆของคณะ 

5.1-4-16 การกําหนดระเบียบการใช

อาคาร การใชรถ และมาตรการตางๆ  

ของคณะ 

5.1-4-17 แบบสรุปการรับนิสิตเขา

ศึกษาในโครงการตาง ๆ ปการศึกษา 

2560 

5.1-4-18 โครงการสัมมนาบุคลากร 

ประจําป 2561 
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เขาใจ การแสดงทัศนะการเสนอปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญ การคิดหาแนว

ทางการแกไขปญหา กระบวนการตัดสินใจ และเขารวมกระบวนการพัฒนา ใน

ฐานะหุนสวนการพัฒนา เชน โครงการผูบริหารพบนิสิต และโครงการสัมมนา

บุคลากร (5.1-4-12)  มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรท่ีมีตอ

การบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (5.1-4-13) และการประเมินคุณภาพ

ภายใน โดยมีบุคคลภายนอกคณะ เปนคณะกรรมการ  (5.1-4-14)  

   7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

      มีการถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจใหแกบุคลากร

ในคณะฯ มีอิสระตามสมควร มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมีการแตงต้ังรองคณบดีฝาย

ตางๆ (5.1-4-15) และแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานฝายตางๆ ฯลฯ 

เพ่ือปฏิบัติงานใหครอบคลุมตามพันธกิจของหนวยงานตามความเหมาะสม  

   8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

      มีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการบริหารราชการ

ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได

สวนเสีย เชน การกําหนดระเบียบการใชอาคาร การใชรถ และมาตรการ 

หลักเกณฑ และขอปฏิบัติตางๆ ท่ีใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันท้ังคณะฯ โดยไม

เลือกปฏิบัติ (5.1-4-16) เปนตน 

   9) หลักความเสมอภาค (Equity)  

      มีการปฏิบัติตอผูรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน

ชายหรือหญิง  ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือ

ทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่น ๆ เชน การรับนิสิตเขาศึกษาตาม

โควตาในโครงการตาง ๆ (5.1-4-17) 

   10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Con+sensus Oriented)  

      มีการหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปน

ขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ี

ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง

ซ่ึงตองไม มีขอคัดคานท่ียุ ติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติ ไม

จําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท เชน การจัด

โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรประจําป พ.ศ. 

2561 เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการ  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  (5.1-4-18)  

  

  5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอย

ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน

ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง    

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีกระบวนการการจัดการความรู โดยนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการองคความรูขององคกร ใหสามารถนํา

5.1-5-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการความรูของคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5 . 1 - 5 - 2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการดําเ นินการจัดการ

ค ว า ม รู ข อ ง ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร

และพัฒนศาสตร 
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ความรู ท่ีฝงอยูในแตละคน (Tacit Knowledge) มาเปล่ียนเปนความรูชัดแจง 

(Explicit Knowledge) และนําไปถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน

ภายในสวนงาน ใหเกิดเปนองคความรู ท่ีฝงในงานประจํา ไมเพ่ิมภาระงาน 

กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง          เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงใหผล

การดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดท่ีต้ังไว 

   ในปการศึกษา 2560 คณะฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู

ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (5.1-5-1) เปนผูรับผิดชอบ และทํา

หนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ

จัดการความรูของคณะ โดยกําหนดใหมีการประชุม เพ่ือวางแผน และติดตามผล

การดําเนินงาน (5.1-5-2)           มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป

การศึกษา 2560 ซ่ึงไดกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ

ความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ ท่ีครอบคลุมพันธกิจดานการ

ผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการบริหาร

จัดการ มีการกําหนดผูรับผิดชอบ และกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู (5.1-5-3) 

    คณะไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู  โดยใช KU-EDS KM 

MODEL 

 เปนตัวขับเคล่ือน มีปจจัยหลักในการขับเคล่ือนท่ีสําคัญ คือ งานประจําไดรับ

การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ืองดวยการใชองคความรูในการพัฒนาและ

ปรับปรุง  โดยมีการรวบรวมองคความรูในรูปแบบตางๆ เชน การแบงปน

ความรูดวยบทเรียนหน่ึงประเด็น (One Point Lesson : OPL) มาเปน

เครื่องมือในการจัดการความรูภายในองคกร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถนํา

ความรู เทคนิค วิธีการดําเนินงาน       ไปถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึง

กันและกันภายในองคกร สงผลใหเกิดเปนองคความรูท่ีฝงอยูในงานประจํา 

กอใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง โดยมีการรวบรวม OPL ตามพันธ

กิจหลักของคณะ ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการ

วิชาการ และดานการบริหารจัดการ  ท่ีไดรับการตรวจสอบความถูกตองและ

คัดเลือกจากคณะกรรมการจัดการความรูของคณะฯ ไปเผยแพรไวบนเว็บไซตการ

5.1-5-3 แผนการจัดการความรู  

ปการศึกษา 2560 

5.1-5-4 KU-EDS KM MODEL  

ของคณะศึกษาศาสตร และ พัฒน

ศาสตร 

5.1-5-5 OPL ท่ีเผยแพรบนเว็บไซต

การจัดการความรูของคณะฯ 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/km

center/ 

5.1-5-6 แบบรายงานผลการ

ดําเนินการจัดการความรู (รอบ 6 

เดือน) 

5.1.5-7 เอกสารการถอดองคความรู

จากตัวบุคคลสูการพัฒนาปรบัปรุง

งานประจํา เรื่อง “การขอ

เปล่ียนแปลงงบประมาณเงินรายได” 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

5.1-5-8 เอกสารการประกวดผลงาน

การจัดการความรูของสวนงาน ใน

วิทยาเขตกําแพงแสน ช่ือผลงาน 

“OPL สูการปฏิบัติ” 
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จัดการความรูของคณะฯ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ ท่ีดีใหแกบุคลคลภายนอก        

(5.1-5-5) 

 
ซ่ึงในปการศึกษา 2560 คณะฯ ไดดําเนินการตอยอดองคความรู ดวยการ

คัดเลือก OPL ท่ีมีความสําคัญและตรงตามพันธกิจแตละดานของคณะฯ มา

ถายทอดสูการปฏิบัติจริงของบุคลากร โดยนําวิธีการ Coaching จากรปูแบบ 

GROW Model มาใชในการถายทอด จํานวน 3 ดาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   - ดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย องคความรู OPL เรื่อง การเรงรัด

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ เจาของผลงานคือ รศ.นท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ รอง

คณบดีฝายบริหาร  มีเปาหมายของการถายทอดองคความรู คือ จํานวน

บุคลากรสายวิชาการ ยื่นขอตําแหนงวิชาการเพ่ิมขึ้น จํานวนอยางนอย 4 คน 

ซ่ึงปจจุบันมีผูยื่นขอตําแหนงวิชาการ จํานวน 4 คน และยื่นขอประเมินการ

สอน จํานวน 13 คน 

   - ดานการบริหารจัดการ องคความรู  OPL เรื่อง การจัดทําโครงการ 

เจาของผลงานคือ คุณผจงจิต  มวงพารา บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดสํานักงาน

เลขานุการ มีเป าหมายของการถายทอดองคความรู  คือ มีจํานวน

กระบวนงานท่ีสามารถลดขั้นตอนหรือปฏิ บั ติ งานทดแทนกันได  1 

กระบวนงาน ซ่ึงปจจุบัน มีกระบวนงานท่ีสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 

จํานวน 3 กระบวนการ (5.1-5-6) 
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    นอกจากน้ี ยัง มีการถอดบทเรียนจากงานประจํา เรื่อง “การขอ

เปล่ียนแปลงเงินรายไดของสวนงาน” ท่ีมีการจัดทํา OPL ขึ้น ครั้งแรกในป

การศึกษา 2558 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2558 และมีการพัฒนาตอยอดมาสูการ

พัฒนาปรับปรุงงานจนเปนท่ียอมรับและนํามาใชในการปฏิบัติงานในองคกรได

อยางแทจริงจนถึงปการศึกษา 2560 ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดตัวอยาง

การถอดบทเรียน (5.1-5-7) ดังน้ี 

     เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557: งานนโยบายและแผนคณะฯ ไดจัดทํา

ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงเงินรายไดในกรณีตางๆ ขึ้นมาทดลองใหหนวยงาน

ภายในใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา

กระบวนงานประจําท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ดัง

รายละเอียดเอกสารหมายเลข 1) 

    ตอมาวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558: คณะฯ มีการนํา KU-EDS KM 

MODEL มาเปนตัวขับเคล่ือนสูการถอดบทเรียนจากงานประจํา ในปการศึกษา 

2558 โดยบุคลากรประจํามีการถอดบทเรียนจากองคความรูท่ีมีอยูในตัวเอง และ

นําเผยแพรภายในองคกร  ดังตัวอยางการแบงปนความรูหน่ึงประเด็น เรื่อง 

วิธีการงายๆ ในการลงรายการเปล่ียนแปลงงบประมาณเงินรายได (ดัง

รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2) ผลท่ีได คือ ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของสามารถลง

รายการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณเงินรายได ในแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไดถูกตองมากขึ้น  แตผูปฏิบัติงานยังมีความสับสนในการเลือกใช

แบบฟอรมการขอเปล่ียนเงินรายไดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และการแนบเอกสาร

หลักฐานท่ีเกี่ยวของยังไมถูกตอง ยังผลใหตองมีการตรวจสอบเอกสารและมีการ

แกไขหลายครั้ง/การขอเปล่ียนแปลงเงินรายได  1 ครั้ง 

    วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 : งานนโยบายและแผนคณะฯ ไดพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงานในเรื่องของการขอเปล่ียนแปลงเงินรายไดขึ้นใหม โดยการ

จัดทํา Flow chart แสดงขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงเงินรายไดกรณีตางๆ ใหมี

ความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือใหหนวยงานภายในสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติไดชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังน้ี เพ่ือแกไขปญหาท่ีพบในการพัฒนาการทํางานใน

กระบวนการกอนหนาน้ี (ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3) ผลท่ีได คือ 

ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงานไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทราบระยะเวลาดําเนินการไดชัดเจนขึ้น ทําใหสามารถวางแผนการทํางานของ

หนวยงานได แตยังคงพบปญหาในเรื่องการแนบเอกสารหลักฐานท่ีไมครบถวน 

และยังคงเลือกใชแบบฟอรมการขอเปล่ียนแปลงเงินรายไดท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไมถูกตอง 

    วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : งานนโยบายและแผนคณะฯ ไดพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงานในเรื่องของการขอเปล่ียนแปลงเงินรายไดอีกครั้ง โดยครั้งน้ี

ไดนําปญหาท่ีพบจากการพัฒนาปรับปรุงกอนหนาพรอมรับฟงส่ิงปอนกลับจาก

ผูปฏิบัติงานในประเด็นปญหาตางๆ ท่ีพบ แลวนํามาปรับแกการจัดทํา Flow 

chart แสดงขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงเงินรายได กรณีตางๆ ใหมีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น พรอมท้ังจัดทํารายละเอียดคําช้ีแจงเกียวกับเอกสารประกอบการ

ดําเนินการขอเปล่ียนแปลงเงินรายไดเพ่ิมเติม ท้ังน้ี เพ่ือใหหนวยงานภายใน
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สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น (ดัง

รายละเอียดเอกสารหมายเลข 4) ผลท่ีได คือ ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของมีความรู

ความเขาใจในกระบวนการขอเปล่ียนแปลงเงินรายไดไดอยางชัดเจน และสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองครบถวน ยังผลใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   ท้ัง น้ี ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ไดมีการจัดกิจกรรมประกวดผลงานการจัดการความรูของสวน

งานในวิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงคณะฯ ไดรับรางวัลชมเชยจากการเขารวม

ประกวดผลงานช่ือ “OPL สูการปฏิบัติ”  เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 ณ 

หองเธียเตอร อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

อีกดวย (5.1-5-8) 

 

 

 

 

 

  6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน    

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยใชกระบวน

การะดมความคิดเห็นจากผูมีสวนรวมในคณะและบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให

ครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน การสรรหา การมอบหมายแตงต้ัง การพัฒนา

บุคลากร การบริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน โดย

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

คณะ จํานวน 3 ยุทธศาสตร คือ 1) บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับ

มืออาชีพ มีความเปนสากล และมีความสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม 2) 

บุคลากรมีความกาวหนาตามสายงานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 3) บุคลากรมี

เครือขายการปฏิบัติงาน และแหลงเรียนรูท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ท่ีเปนเลิศ ซ่ึงภายใตยุทธศาสตร ไดกําหนดโครงการ/กิจกรรม และระบุ

ผูรับผิดชอบหลักของตละโครงการ (5.1-6-1) 

    มีการจัดทําแผนการอัตรากําลัง 5 ป พ.ศ. 2551-2565 โดยจะดําเนินการ

ทบทวนบทบาทภารกิจ ความรู และกําลังคนท่ีตองการในอนาคต จาก

อัตรากําลังของคณะท่ีมีอยูในปจจุบัน และสํารวจความตองการอัตรากําลังใน

อนาคตจากหนวยงานภายในคณะ รวบรวมขอมูลตางๆ นําไปสูกระบวนการ

การกําหนดมาตรการในการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู  ความชํานาญ ทักษะ 

ทัศนคติ และสมรรถนะเชิงสรางสรรค ใหสามารถปฏิบัติงานไดตามพันธกิจ 

และวัตถุประสงคของคณะ และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ตอไป (5.1-6-2) 

5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากร  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5.1-6-2 แผนการอัตรากําลัง 5 ป  

พ.ศ. 2551-2565 

5.1-6-3 แบบเสนอขอรับทุนตางๆ 

ของ  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

5.1-6-4 แบบเก็บขอมูลการพัฒนา

บุคลากร 

5.1-6-5 การดําเนินงานการพัฒนา

บุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร ประจําป 2561 

5.1-6-6  

- ร า ย ง า น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นต า ม

จ ร รย าบร รณ วิ ช า ชีพอ าจ า รย ฯ               

ปการศึกษา 2560 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

กองทุน 

5.1-6-7 แบบติดตามการนําความรูไป

ใชในการพัฒนาการดําเนินงาน 

5.1-6-8 แบบฟอรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
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    มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการพัฒนา

และสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยมีทุน

สนับสนุนการทําวิจัย ทุนการเขาสู ตําแหนงทางวิชาการ ทุนสนับสนุน

การศึกษาตอ ทุนฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน (5.1-6-3) สนับสนุนให

บุคลากรเขารับการประชุมฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให

สอดคลองกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร  (5.1-6-4)   

     มีการกํากับติดตามการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของแผน

ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (5.1-6-

5) และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการกองทุนคณะฯ พิจารณา

และใหขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น (5.1-6-6)   

     มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน นําความรู

และทักษะท่ีไดจากการพัฒนา มาใชในการพัฒนาการดําเนินงาน (5.1-6-7)  

และมีการประเมินผลการปฏบัิติงานเพ่ือพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

ไวกับหนวยงาน(5.1-6-8) 

  7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ

ตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ    

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใตระบบการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนด ซ่ึงมีความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน คือ การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย

ใช ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 5 

องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี ในการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559 

โดยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีนํามาใช ถือเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารจัดการท่ีไดดําเนินการเปนประจําอยางตอเน่ืองทุกป

การศึกษา ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ (5.1-

7-1) มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนผูรับผิดชอบ

ในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและ

หนวยงานเทียบเทารวมเปนคณะกรรมการทําหนาท่ีประสานงานและบริหาร

จัดการใหระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการอยางมี

คุณภาพและตอเน่ือง (5.1-7-2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ปงบประมาณ 2561 โดยกําหนดผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลของ

การดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ี (5.1-7-3) ซ่ึงมีการ

ติดตามผลการดําเนินการตามแผนอยางตอเน่ือง และนํารายงานผลการ

ดําเนินงานเผยแพรไวบนเว็บไซต งานประกันคุณภาพของ  คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร (5.1-7-4) และมีการติดตามการดําเนินการดานประกัน

คุณภาพการศึกษา ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร อยางตอทุกภาคการศึกษา (5.1-7-5)  

5.1-7-1 ประกาศ เรื่อง นโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5.1-7-2 คําส่ังคณะฯ เรื่อง แตงต้ัง

คณะกร รมก า รประกั น คุณภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร

และพัฒนศาสตร 

5.1-7-3 แ ผ นป ฏิ บั ติ ง า นป ร ะ กั น

คุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 

2560 

5.1-7-4 ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นต า ม

แผนปฏิบัติงานฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา ปงบประมาณ 2561 บน

เ ว็ บ ไซต ข อ งคณะ ศึก ษาศาสต ร

และพัฒนศาสตร 

5 . 1 - 7 - 5  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ

ติดตามการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5.1-7-6 รายงานผลการประเ มิน

หลักสูตร การศึกษา 2560 

5.1-7-7  

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ประจําปการศึกษา 2560 
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     ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 16-21 สิงหาคม 2561 ซ่ึงบัดน้ีไดดําเนินการ

เรียบรอยแลว มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในภาพรวม 3.82 

คะแนน การดําเนินงานระดับดี (5.1-7-6) และรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับคณะวิชา ระหวางวันท่ี 20-21 กันยายน 2561 (5.1-7-7) โดยคณะฯ 

ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559 และรายงานผลการดําเนินงานตอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอทุก 3 เดือน (5.1-7-8) ในสวนของ

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา มีระบบ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแยกไปดําเนินการตางหากตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

คณะ ปการศึกษา 2560 

5.1 -7-8  แผนและผลการ พัฒนา

ปรับปรุงตามขอเสนอของคณักรรม

การประเมินคุณภาพฯ (สปค.01/02) 

ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 

 

 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน ไมบรรล ุ
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามให

กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่สนับสนุนการดําเนนิงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจาํคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน      

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4-5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร      

    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบและกลไกในการกํากับการ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน

คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร  ภ า ย ใ ต ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด โดยระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีนํามาใช ถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการท่ีได

ดําเนินการเปนประจําอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา ตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ (5.2-1-1) มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  เปนผูรับผิดชอบในระบบกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและหนวยงานเทียบเทารวมเปน

คณะกรรมการทําหนาท่ีประสานงานและบริหารจัดการใหระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง (5.2-1-2)          

มีการวางแผนการปฏิ บั ติงานประกันคุณภาพ เ พ่ือแจงกิจกรรมและ

5.2-1-1 ประกาศ เรื่อง นโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5.2-1-2 คํา ส่ังคณะฯ เรื่อง แตง ต้ัง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร 

5.2-1-3 

- แผนปฏิบัติงานฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา ปงบประมาณ 2561 

-  ปฏิ ทินกิ จกรรมประกั น คุณภาพ

การ ศึกษาภาย ใน  ระ ดับห ลัก สูตร              

ปการศึกษา 2560 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

กําหนดการตางๆ ท่ีหลักสูตรตองดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (5.2-1-3) อีกท้ังยังมีการ

ผลักดันอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเขารวมกิจกรรมประกันคุณภาพตางๆ 

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและ

ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ สกอ. ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2560 เพ่ือเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพ ซ่ึงมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ผูสอน เขารวมโครงการ โดยมีผูท่ีมีคุณสมบัติเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ของคณะฯ จํานวน 8 คน           

(5.2-1-4) 

5.2-1-4  ราย ช่ื อ ผู ป ร ะ เ มิน คุณภาพ

การ ศึกษาภาย ในระ ดับห ลัก สู ต ร 

ประจําปการศึกษา 2560 ของคณะฯ   

 

  2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ี

กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาทุกภาคการศึกษา    

    คณะศึกษาศาสตรละพัฒนศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา  เปนผูรับผิดชอบในระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและหนวยงานเทียบเทารวมเปน

คณะกรรมการทําหนาท่ีประสานงานและบริหารจัดการใหระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง (5.2-2-1) 

โดยมีการติดตามขอมูลและผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพท้ังในระดับ

คณะและหลักสูตร ติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการระดับหลักสูตร และแจงใหคณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณาทุกภาคการศึกษา (5.2-3-2) อีกท้ังยังเผยแพรผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานฝายประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2561 ไวบน

เว็บไซตงานประกันคุณภาพ ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร           

อีกชองทางดวย (5.2-3-3)  

5.2-2-1 คํ า ส่ั งคณะฯ  เ รื่ อ ง  แต ง ต้ั ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5.2-2-2  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ (วาระท่ีเกี่ยวของกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ) 

- รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรังปรุง ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2559 

5.2-2-3 ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติ

งานฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

ปงบประมาณ 2561 บนเว็บไซตของ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให

เกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร    

    คณะศึกษาศาสตรละพัฒนศาสตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือใหเกิดผลการดําเนินงานตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหนิสิต

ไดใชประโยชนในการเรียน โดยจัดบริการไวในสวนตางๆ เชน หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ศูนยการเรียนรู มีการจัดสรรคอมพิวเตอรใหมเพ่ือทดแทน

คอมพิวเตอรเกาท่ีชํารุด มีการติดต้ังจอแสดงผลอัจฉริยะในหองเรียนตางๆ 

จํานวน 25 เครื่อง มีการจัดต้ังศูนยศิลปะวัฒนธรรมมวยไทย มีบริการดาน

กายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ท้ังใน

ดานหองเรียนหองปฏิบัติการภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองเรียน

ปฏิบัติแบบจุลภาคอุปกรณการศึกษา หองปฏิบัติการสมรรถภาพทางกาย 

และอื่นๆ อีกท้ัง คณะไดเปดใชอาคารปฏิบัติการเรียนการสอน (อาคาร 3) 

และอาคารเกษตรและส่ิงแวดลอม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร

5.2-3-1 ขอมูลอาคารสถานท่ีและส่ิง

สนับสนุนดานการเรียนการสอนของ

คณะฯ 

5.2-3-2 การบริการหองสมุดและแหลง

เ รี ย น รู อื่ น ๆ ผ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย

คอมพิวเตอร (ขอมูลจากสํานักหอสมุดท่ี

http://www.lib.ku.ac.th/) 
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรยิ่งขึ้น (5.2-3-1) และ

มีการสงเสริมใหนิสิตของคณะเขาใชบริการกับสวนกลางวิทยาเขตกําแพงแสน 

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีการใหบริการ

หองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา (5.2-3-2) 

  4. มีการประเมินคุณภาพตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ

ประเมินใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา     

    คณะศึกษาศาสตรละพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด เสร็จส้ินแลว 

จํานวน 5 หลักสูตร ระหวางวันท่ี 16-21 กรกฎาคม 2561 (5.2-4-1) และได

นําผลการประเมินจากคณะกรรมการแจงท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ครั้งท่ี 8/2561 เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ (5.2-4-2)    

5.2-4-1  

- กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

-  รายงานผลการประ เ มิน คุณภาพ

หลักสูตร ของทุกหลักสูตร 

5 . 2 - 4 - 2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจํ าคณะ ครั้ ง ท่ี  

8/2561  

  5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมา

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง     

    จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559      

มีผลการประเมินเฉล่ีย 4 หลักสูตร (ไมรวมหลักสูตรยืม ปร.ด.วิทยาศาสตร

ศึกษา) 1.89 คะแนน และไดนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

เพ่ือพิจารณา โดยท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ในสวนของการ

ประเมินท้ัง 6 องคประกอบ ซ่ึงอยูในระดับดีถึงดีมาก โดยยกเวนองคประกอบ

ท่ี 1 เน่ืองจากเกิดความเขาใจท่ีผิดพลาดและไมมีความชัดเจนเรื่องระบบของ

มหาวิทยาลัย จึงทําใหเกิดการเขาใจท่ีคาดเคล่ือนเรื่องของการใชเกณฑการ

ประเมินใหมหรือเกา โดยเฉพาะองคประกอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท้ังน้ี จึงขอใหภาควิชาและหลักสูตรดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดี

ยิ่งขึ้น (5.2-5-1) ท้ังน้ี แผนพัฒนาปรับปรุงของทุกหลักสูตรท่ีระบุไวใน

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ไดนําเสนอเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2560 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

เรียบรอยแลว (5.2-5-2) 

    ในปการศึกษา 2560 คณะฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร เรียบรอยแลว ระหวางวันท่ี 16-21 กรกฎาคม 2561 

ซ่ึงมีผลการประเมินเฉล่ีย 4 หลักสูตร 3.82 คะแนน โดยไมนําผลการประเมิน

ของหลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) มาคํานวณ เน่ืองจากเปนหลักสูตร

ยืม ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 0513.10118/0951 ลว. 15 ก.ย. 59) พบวามี

ทุกหลักสูตรมีคุณภาพดีขึ้นจากปการศึกษา 2559 (5.2-5-3) โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2561 ไดพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 แลวมีมติเห็นควรให

ภาควิชาและหลักสูตรนําขอเสนอจากคณะกรรมการประเมิน ไปวาง

5 . 2 - 5 - 1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจํ าคณะ ครั้ ง ท่ี  

9/2560 วาระท่ี 4.14 

5.2-5-2 

- แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน ปการ ศึกษา 2559  ของทุก

หลักสูตร  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2560 วาระท่ี 4.2 

5.2-5-3  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2561 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร ปการศึกษา 2559-2560   
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ตนเอง กก. เกณฑขอท่ี/ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

แผนพัฒนาปรับปรุงและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นอยาง

ตอเน่ือง (5.2-5-4) 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับ

มาตรฐาน      

   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 16-21 

กรกฎาคม 2561พบวา ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ผานการประเมินองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงมีผลการ

ประเมินเฉล่ีย 4 หลักสูตร 3.82 คะแนน โดยไมนําผลการประเมินของ

หลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) มาคํานวณ เน่ืองจากเปนหลักสูตรยืม 

(5.2-6-1) 

5.2-6-1 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ

การ ศึกษาภาย ใน  ระ ดับห ลัก สูตร          

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2560 

ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปการศึกษา 2560 

เปาหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
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บทท่ี 3  

สรุปการวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะวิชา 

3.1 รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา  

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดวิเคราะหผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเก่ียวกับ จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแตละองคประกอบ รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

  จุดเดน 

  คณาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสัดสวนท่ีสูง และมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จึงเอ้ือตอ

การจัดการศึกษาไดทุกระดับ 

 โอกาสในการพัฒนา 

                ดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกไปยังกลุมเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิตใหเปนไปตาม

เปาหมาย และติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   

  องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

  จุดเดน 

  1. มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด 

  2. คณาจารยมีศักยภาพในการแสวงหาทุนจากหนวยงานภายนอก 

 โอกาสในการพัฒนา 

  สนับสนุนใหคณาจารยสรางผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพรในฐานระดับนานาชาติ เชน 

SCOPUS และ ISI เปนตน เพ่ือนําไปสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  

  องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

  จุดเดน 

คณาจารยมีศักยภาพในการบริการทางวิชาการ สงผลใหคณะฯ ไดรับเงินอุดหนุนงบประมาณแผนดิน

สําหรับการบริการทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 โอกาสในการพัฒนา 

  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนขอเสนอเพ่ือรับเงินอุดหนุนงบประมาณแผนดินสําหรับการ

บริการวิชาการ ระหวางผูไดรับเงินอุดหนุนกับคณาจารยภายในคณะฯ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหคณะฯ ไดรับการอุดหนุน

งบประมาณแผนดินสําหรับการบริการวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  
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  องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  จุดเดน 

มีศูนยศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ท่ีเปนแหลงเรียนรู ซ่ึงมีความสัมพันธกับ

การจดัการเรียนการสอนดานพลศึกษาโดยตรง และสามารถใหบริการ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานศิลปะมวยไทยจน

เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 โอกาสในการพัฒนา 

  1. สงเสริมศิลปะมวยไทยใหเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

  2. สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรมกับองคกรระดับชาติและนานาชาติ 

 องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

  จุดเดน 

คณะมีการพัฒนาภูมิทัศนและสภาพแวดลอมทางกายภาพ ตามขอเสนอแนะของบุคลากรและนิสิต

อยางตอเนื่อง สงผลใหมีอาคารสถานท่ีและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ

และเหมาะสม 

 โอกาสในการพัฒนา 

  ควรจัดทําแผนการจัดหารายไดจากการบริหารสินทรัพยไวอยางชัดเจน เชน การใหบริการหองประชุม/

สัมมนา การใหบริการฟตเนส การใหบริการศูนยศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมการศึกษามวยไทย การใหบริการหอง

คอมพิวเตอร และสถานท่ีอ่ืนๆ เปนตน 
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3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มีผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ดังนี้ 

หนวยงาน จํานวน

หลักสูตร 

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) 

องค 1 องค 2 องค 3 องค 4 องค 5 องค 6 คาเฉล่ีย 

 

ระดับ

คุณภาพ ผาน ไมผาน 

คณะฯ 1          

- หลักสูตร ศษ.บ. 

(การจัดการเรียนรู) 

-   4.25 3.00 4.32 3.50 3.00 3.65 ระดับด ี

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและชุมชน 

3          

- หลักสูตร วท.บ. 

(เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา) 

-   4.12 3.67 4.15 4.25 4.00 4.05 ระดับดี

มาก 

- หลักสูตร ศศ.ม.(การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและชุมชน) 

-   4.69 3.00 3.79 3.75 4.00 3.75 ระดับด ี

- หลักสูตร ปร.ด.(การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและชุมชน) 

-   4.66 3.33 3.79 3.75 4.00 3.82 ระดับด ี

ภาควิชาครุศึกษา 1          

- หลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตร

ศึกษา) 

หลักสูตรยืม  

-   4.55 2.33 3.62 3.50 3.00 3.38 ระดับด ี

ภาพรวม 4 4 - 3.82 ระดับด ี
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บทท่ี 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

 

4.1   การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ตามรอบปการศึกษา 2559 เม่ือวันท่ี 21-22 กันยายน 2560 นั้น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม และไดดําเนินการตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 9 กิจกรรม/กิจกรรม ตามรายละเอียดดังนี้
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559 (สปค.02)  

รายงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
1. โอกาสในการพัฒนา 2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

4. เปาหมาย 5.ผลการดําเนินงาน 6. งบประมาณ 7. ผูรับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

บทสรุปผูบริหาร 

1. การผลิตและเผยแพร

ผลงานทางวิชาการใน

ระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น

คอนขางนอย เม่ือเทียบกับ

จํานวนผลงานทางวิชาการ

ท้ังหมดของคณะ 

1. ระเบียบการให

ทุนอุดหนุนวิจัยและการ

ตีพิมพ คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร ประจําป 2559 

และ 2560 

2. การพิจารณาความดี

ความชอบเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

ผลงานทางวิชาการท่ี

ไดรับตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับ

นานาชาติของอาจารย

ประจํา 

จํานวนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับตีพิมพ

หรือเผยแพรในระดับ

นานาชาติเพ่ิมขึ้นจากป

กอนหนา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ดําเนินการดังน้ี 

1. มีระเบียบการใหทุนอุดหนุนวิจัย

และการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ประจําป 2560 และ 

2561 

2. พิจารณาความดีความชอบเล่ือนขั้น

เงินเดือนแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการ 

สงผลใหมีจํานวนผลงานทางวิชาการท่ี

ไดรับตีพิมพหรือเผยแพรในระดับ

นานาชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ิมจาก ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวน 10 ผลงาน ตามรายละเอียด

ดังน้ี  

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 

28 ผลงาน  

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวน 

18 ผลงาน 

- รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ 

รอยละ 100 
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1. โอกาสในการพัฒนา 2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

4. เปาหมาย 5.ผลการดําเนินงาน 6. งบประมาณ 7. ผูรับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

2. สรางระบบ และกลไก

การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ สําหรับ

คณาจารยและนิสิต เพ่ือ

การนําเสนอและตีพิมพ

ผลงานทางวิชาการใน

ระดับนานาชาติ 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษ 

ผลงานทางวิชาการท่ี

ไดรับตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับ

นานาชาติของอาจารย

ประจํา 

จํานวนผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับตีพิมพ

หรือเผยแพรในระดับ

นานาชาติเพ่ิมขึ้นจากป

กอนหนา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

ไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย

และนิสิต  สงผลใหคณะฯ มีจํานวน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับตีพิมพหรือ

เ ผ ย แ พ ร ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมจาก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10 

ผลงาน ตามรายละเอียดดังน้ี  

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 

28 ผลงาน  

 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวน 

18 ผลงาน 

- รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ 

รอยละ 100 
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1. โอกาสในการพัฒนา 2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

4. เปาหมาย 5.ผลการดําเนินงาน 6. งบประมาณ 7. ผูรับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

4. โครงการพัฒนา

ความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบ

ความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษของนิสิต 

คาเฉล่ียการทดสอบ

ความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษมากกวา 

266 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร    

มี ก า ร ดํ า เ นิ น  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ความสามารถด านภาษาอั งกฤษ         

โ ด ย มี ก า ร กํ า ห น ด ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

โครงการจัดเตรียมหลักสูตรในการ

ฝ ก อบ รม ให กั บ นิ สิ ต  จํ า น วน  6 

หลักสูตร ในชวงเดือนมีนาคม 2561 

โดยหลังจากการอบรม นิสิตท่ีเขารวม

โ ค ร ง ก า ร มี ค ะ แ น น ท ด ส อ บ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เฉล่ีย

รวม 343 คะแนน  

100,000 บาท รองคณบดีฝายกิจการ

นิสิต 

รอยละ 100 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

3. กรรมการประจําคณะ 

และอาจารยผูรับผิดชอบ

หลัก สูตร  ตอง ทําความ

เข า ใจ  และ บูรณากา ร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร         

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และตัวบงช้ีและเกณฑการ

ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพการศึกษา เพ่ือใช

ในการวางแผนการบริหาร

หลักสูตรการจัดการเรียน

การสอน ใหเปนไปตามท่ี 

สกอ. กําหนด 

5. แจงขอมูลขาวสาร

และติดตาม

ความกาวหนา  

ของการบริหาร

หลักสูตร การประกัน

คุณภาพหลักสูตร ให

กรรมการประจําคณะ

รับทราบและรวม

พิจารณาเปนระยะๆ 

หลักสูตรผานการ

ประเมินคุณภาพ 

รอยละ 100 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร         

มีการดําเนินการวางแผนและบริหาร

จัดการหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการ

การศึกษา และคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

กํ า กั บ ดู แล  และ ติ ดตามผลกา ร

ดําเนินงาน โดยในปการศึกษา 2560 

คณะฯ  ได ดําเนินโครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา ซ่ึ งไดประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เม่ือ

วันท่ี 16-21 กรกฎาคม 2561 จํานวน 5 

หลักสูตร มีผลการประเมินผานเกณฑ

- ผูรับผิดชอบหลักสูตร/

รองคณบดีฝาย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รอยละ 100 
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1. โอกาสในการพัฒนา 2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

4. เปาหมาย 5.ผลการดําเนินงาน 6. งบประมาณ 7. ผูรับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

มาตรฐานหลักสูตรท่ี สกอ. กําหนด โดย

มีคะแนนเฉล่ีย4 หลักสูตร (ไม รวม

หลักสูตรยืม) 3.82 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

- ไมมี - 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

4. วิเคราะหศักยภาพ 

ชองทาง และแนวทางใน

การใหบริการวิชาการ   

แกสังคมท่ีสามารถสราง

รายไดใหกับคณะ เพ่ือเปน

ชองทางการฝกทักษะทาง

วิชาชีพแกนิสิต และเปน

ชองทางใหคณะสามารถ

แสดงบทบาทการเปนผู

ชี้นําสังคมไดอยางชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

6. เทคนิคการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 , 

หองเรียน Digital 4.0 ,

นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

การนําไปใชจริงใหเกิด

ประโยชนของ

ผูใชบริการ 

 มีเครือขายบริการ

วิชาการ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ได

วิ เคราะหชองทางและแนวทางการ

ใหบริการวิชาการท่ีสามารถสรางรายได

ใหกับคณะฯ โดยในปการศึกษา 2560 

ศูนย วิจัยและบริการวิชาการ คณะ

ศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร  ได

ดําเนินโครงการอบรม “เทคนิคการสอน

ในศตวรรษท่ี  21 เ พ่ื อพัฒนาผู นํ า

ทางการสอน (Teaching Leadership) 

2018 เม่ือวันท่ี 10 -11 พฤษภาคม และ 

25-26 มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 300,000 บาท ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการ 

รอยละ 100 
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1. โอกาสในการพัฒนา 2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

4. เปาหมาย 5.ผลการดําเนินงาน 6. งบประมาณ 7. ผูรับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. ประยุกตศิลปะมวยไทย 

ใหมีความเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย และขยาย

ผลการดําเนินงานของ

ศูนยฯ ไปยังโรงเรียน 

สถาบันการศึกษา ชุมชน 

และสังคมในรูปแบบตาง ๆ 

7. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานมวยไทย

ในมิติตางๆ 

1.จํานวนโครงการ 

2. จํานวน

สถาบันการศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการ 

1. จํานวน 1 โครงการ 

2. จํานวน

สถาบันการศึกษาท่ีเขา

รวม จํานวนไมนอย

กวา 20 สถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร    

มีการประยุกตศิลปะมวยไทย ใหมี

ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และ

ขยายผลการดําเนินงานของศูนยฯ      

ไปยังโรงเรียน สถาบันการศึกษา 

ชุมชน และสังคม โดยดําเนินการ  

ดังน้ี 

 1) โครงการสรางทีมคีตะมวยไทยสู

ความสําเร็จ  

 2) โครงการการออกกําลังกายดวย

มวยไทยสําหรับเยาวชน ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก โดยมีโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการ จํานวน 27 โรงเรียน 

50,000 บาท ภาควิชาพลศึกษาและ

กีฬา 

(ผศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกว

จรัสวิไล) 

รอยละ 100 

6. เตรียมความพรอมเพ่ือ

ยกระดับศิลปะมวยไทย

จากระดับชาติสูสากล โดย

ใหความสําคัญกับการ

กําหนดมาตรฐานมวยไทย 

ผูตัดสินกีฬามวยไทย และ

การบริหารจัดการกีฬามวย

ไทยในระดับสากล 

8. โครงการมหกรรม

ทักษะวิชาการและ

อนุรักษศิลปะมวยไทย 

จํานวนโครงการ 1 โครงการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร        

มีการดําเนินโครงการมหกรรมทักษะ

วิชาการและอนุรักษ ศิลปะมวยไทย      

ชิงถวยประทาน พระเจาวรวงศ เธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ

นัดดามาตุ ครั้ ง ท่ี  2 ในงานเกษตร

กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2561  

ณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

     และยังมีการเตรียมความพรอมเพ่ือ

ยกระดับศิลปะมวยไทยจากระดับชาติสู

สากล จึ งเกิ ดแนวคิดการส ง เสริ ม

 100,000 บาท  ภาควิชาพลศึกษาและ

กีฬา 

(ผศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกว

จรัสวิไล) 

รอยละ 100 
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การดําเนินงาน 

เผยแพรองคความรูศาสตรและศิลป

ทักษะการตอสู รวมถึงการพัฒนาระบบ

การจัดการแขงขันการตัดสินอยางเปน

ระบบ เพ่ืออนุรักษศิลปะแมไมมวยไทย 

เพ่ือสืบตอไปยังเยาวชนรุนหลังไดเรียนรู

อยางแพรหลาย คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร รวมกับ บริษัท เอ เอ็ม 

ที 888 กรุป จํากัด และสถาบันพล

ศึกษา จึงรวมกันจัดการแขงขัน อะเมซ่ิ

งมวยไทยแชมปเปยน 2018 กําหนดการ

แขงขันรอบคัดเลือก (AUDITION) 24 

คน กรุงเทพมหานคร วันท่ี  21-22 

มีนาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย 

กําหนดการแขงขัน รอบคัดเลือก 12 คน 

และรอบชิงชนะเลิศ 6 คน จาก 6 รุน 

กรุงเทพมหานคร เขาคายกิจกรรม 

Reality 7 วัน วันท่ี  23-29 มีนาคม 

2561 ณ กรุงเทพมหานคร รอบคัดเลือก 

12 คน วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ณ ลาน

พารคพารากอน รอบชิงชนะเลิศ 6 คน 

วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ณ ลานพารค

พารากอน (ถายทอดสด)   
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1. โอกาสในการพัฒนา 2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

4. เปาหมาย 5.ผลการดําเนินงาน 6. งบประมาณ 7. ผูรับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

7. การจัดทําแผนการ

บริหารความเส่ียงตองให

ความสําคัญกับการ

วิเคราะหแนวโนมของ

ความเส่ียง   เพ่ือปองกัน 

แกไข ความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เชน     ความเส่ียงอัน

เน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายดาน

การศึกษาของประเทศ 

9. ปรับปรุงการจัดทํา

แผนบริหารความเส่ียง 

แผนบริหารความเส่ียง 1 แผน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร      

ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียง ประจํ าป งบประมาณ 2561        

เพ่ือวิเคราะหแนวโนมความเส่ียง/ความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น สืบเน่ืองมาจาก

การเปล่ียนแปลงนโยบายดานการศึกษา 

โดยแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยสถาบัน

ขึ้นมาทําการวิจัยสถาบันหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูแนวโนมความปล่ียนแปลงท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเขามา

กระทบกับการบริหารจัดการหลักสูตร

ในความดูแลของคณะฯ ดังรายละเอียด 

“รายงานผลการติดตามแผนบริหาร

ความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2561” ท่ีแสดงในรายการหลักฐาน

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

- คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง/รอง

คณบดีฝายบริหาร 

รอยละ 100 
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บทท่ี 5 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 

1. ศาสตราจารย ดร.สุมาลี สงัขศรี     ประธานกรรมการ 

   สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ   กรรมการ   

   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. อาจารย ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล     กรรมการ 

   คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

4. นางกัลยวรรต ทวีทรัพย     เลขานุการ 

   คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. นางสาวสุภัค ถาวรนิติกุล     ผูชวยเลขานุการ 

   คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 

 ระหวางวันท่ี 20-21 กันยายน 2561 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีจุดเริ่มตนจากการ

เปนสวนหนึ่ง ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

ไดมีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2547 และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” 

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดมีการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแตป 2547 สําหรับในปการศึกษา 

2560 คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันท่ี 20–21 กันยายน พ.ศ. 

2561 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชตัวบงชี้และเกณฑประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปการศึกษา 2560 จาก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) รวมท้ัง

ขอมูลของหลักสูตร 
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คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 5 

องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉล่ีย 4.70 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.62         

ไดคุณภาพระดับดีมาก องคประกอบท่ี 1 (ตัวบงชี้ท่ี 1.1) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย 

3.82 มีหลักสูตร “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ครบท้ัง 4 หลักสูตร องคประกอบท่ีผลประเมินอยูในระดับดี

มาก ไดแก องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สวนองคประกอบท่ีมี    

ผลประเมินอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบท่ี 1 และองคประกอบท่ี 5 ซ่ึงไดคะแนนเฉลี่ย 4.34 และ 4.50 

ตามลําดับ   

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดเดน และโอกาสในการ

พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 จุดเดน 

1. คณะมีอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก เปนจํานวนมาก ถึงรอยละ 83 

2. คณาจารยของคณะสามารถขอทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกไดเปนจํานวนมาก (ภายใน 20 ทุน 

ภายนอก 19 ทุน) 

3. คณะมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแกสังคม เชน โครงการพัฒนาโรงเรียน มี

การพัฒนาสื่อ พัฒนาการเรียนการสอน และนํานิสิตเขาไปเรียนรูในกระบวนการดําเนินการดังกลาว 

  

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ในดานหลักสูตร คณะควรวิเคราะหบริบทหรือทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบัน เพ่ือ

นําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและสรางหลักสูตรใหมีความทันสมัย ตรงกับความตองการของสังคม 

2. ในดานการวิจัย คณะควรมีการจัดทําแผนการวิจัย ซ่ึงอาจเปนแผนระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือกําหนด

กรอบและทิศทางในการวิจัยของคณะใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะและบริบทของสังคม 

3. ในดานการจัดทําแผนตางๆ คณะควรมีการกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจนและมี

ความสอดคลองกัน นอกจากนั้นควรทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือนําไปใชปรับปรุงแผนการดําเนินงานในป

ถัดไป 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปการศึกษา 2559 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2559 พบวามีการ

พัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ จํานวน 7 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 7 กิจกรรม   
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สรุปขอมูลผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 5 องคประกอบ โดยไดรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแลว 13 ครั้ง ซ่ึงผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

 ครั้งท่ี 13 ในรอบปการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559  – 31 กรกฎาคม 2560) ระหวางวันท่ี 21 - 22 

กันยายน 2560 ผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย 13 ตัวบงชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.55     

ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีท้ังหมด 13 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได

คุณภาพระดับด ี

 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 

1.  การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมท้ังศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เพ่ือสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนําผูบริหาร

ของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ รวมท้ังการ

สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะรับทราบ

และรวมอภิปรายผลการประเมินพรอมไฟลรายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 

     สรุปรายงานผลการประเมินฯ สงใหกับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

• วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล 

  กําหนดใหกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการหารือหรือ

สัมภาษณ และนําขอมูลมาพิจารณารวมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแตละตัวบงชี้และทุกองคประกอบ

คุณภาพ และนําเสนอผูบริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะตอไป 
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• วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของสวนงานและประเมินผลการดําเนินงาน ท่ีสอดคลองกับระบบ

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของคณะ และการตอบสนอง

พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

และปรับปรงุคุณภาพคณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะ 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในท่ีผานมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชน 

• กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะ หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 



รายงานการการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร                          89 

• กําหนดการประเมินฯ 

วันท่ี 20 กันยายน 2561 

เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนว

ทางการประเมินรวมกัน   

เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร  

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนาํคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

เวลา 09.45 – 11.00 น. ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบป

การศึกษา 2560 ท้ังนี้ ขอใหสวนงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน หรือสถานภาพของสวนงานในเบื้องตน  

2. สรุปผลการดําเนินงานโดดเดน และการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัว

บงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา  

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมฟารมคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

เวลา 14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณนิสิตปจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา  

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองคประกอบและตัวบงชี้            

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือซักถามขอมูล

เพ่ิมเติม 

วันท่ี 21 กันยายน 2561 

เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผูบริหาร ผูแทนคณาจารย นิสิต บัณฑิต และผูใช

บัณฑิต และศิษยเกา 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารเพ่ือชี้แจงขอคนพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอันนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ  
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• เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 

องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉล่ีย 4.70 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.62 ได

คุณภาพระดับดีมาก โดยองคประกอบท่ี 1 (ตัวบงชี้ท่ี 1.1) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคาคะแนน

เฉลี่ย 3.82 มีหลักสูตร “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ครบท้ัง 4 หลักสูตร องคประกอบท่ีผลประเมินอยูใน

ระดับดีมาก ไดแก องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องคประกอบท่ีผล

ประเมินอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบท่ี 1 และองคประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 4.34 และ 4.50 ตามลําดับ 

รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 5-1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

  I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานตองปรบัปรุง

เรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก 

องคประกอบท่ี 1 4.07 5.00 3.82 4.34 การดําเนินงานระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4   5.00   5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5   4.50   4.50 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 4.31 4.86 4.41 4.62 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี

มาก 

ระดับดี ระดับดี

มาก 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา 2560 

สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้และองคประกอบคุณภาพไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้และองคประกอบคุณภาพ  

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 

/ = บรรล ุ 

x = ไมบรรล ุ
(เกณฑ 

สกอ.) 

(เชน เหตุผล

ของการ

ประเมิน 

ท่ีตางจากท่ี

ระบุใน SAR) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 3.01 15.27 4 3.82 / 3.82   

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละ 80 35 42 83.33 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละ 50 22 42 52.38 / 3.27   

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 1 : 30 1,313.09 42 31.26 x 3.95   

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 6 ขอ - - 6 ขอ / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 6 ขอ - - 6 ขอ / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 6 ขอ - - 6 ขอ / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 150,000 19,799,650 42 471,420.24 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 รอยละ 40 30.40 42 72.38 / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 6 ขอ - - 6 ขอ / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 6 ขอ - - 6 ขอ / 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 7 ขอ - - 6 ขอ x 4.00  ไมผานเกณฑ

ขอ 3 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 6 ขอ - - 6 ขอ / 5.00   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุก

องคประกอบ 
        4.62   
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบงชี้ พบวา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.43 ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 ไดคุณภาพระดับดี 

 จุดแข็ง 

1. มีรอยละของอาจารยประจําคณะ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง คือรอยละ 83.33 แสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาอาจารยในระดับคณะท่ีมีการผลักดันใหอาจารยขอรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

2. คณะจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีเนนการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพครู ชวยใหนิสิตสามารถ

นําความรูเชิงทฤษฎีไปปฏิบัติงานจริง และมีสวนรวมกับอาจารยในการถายทอดความรูสูชุมชน เชน โครงการฟารม

นิสิต 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กํากับติดตามและกําหนดกลยุทธเพ่ือสงเสริมใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกท่ียังไมมีตําแหนง

วิชาการดําเนินการวิจัยและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีสามารถนําไปยื่นขอตําแหนงทางวิชาการได 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหมีการนําองคความรูหรือความเชี่ยวชาญในดานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ดานการเกษตรและศิลปะมวยไทยมาบูรณาการกับกิจกรรมการพัฒนานิสิตและการบริการชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาศิษยเกา ท่ีมาจากการวิเคราะหความตองการของศิษยเกา 

และประชาสัมพันธใหศิษยเการับทราบและเขารวมกิจกรรมใหมากยิ่งข้ึน  

2. ควรสงเสริมใหนิสิตมีประสบการณทํากิจกรรมรวมกับนิสิตตางสถาบัน โดยผานทางเครือขายของคณะ

หรือสถาบันและสงเสริมการฝกทักษะภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 

3. ควรทบทวนลักษณะบัณฑิตพึงประสงคใหเขากับบริบทของความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน ลักษณะ

ของครูในการจัดการศึกษาสมัยใหม เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตใหมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต เชน การใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/เพ่ืออาชีพ การใชเทคโนโลยี และ

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก   

 จุดแข็ง 

1. คณาจารยมีการขอทุนวจิัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยคอนขางมาก (ภายใน 20 ทุน ภายนอก 

19 ทุน) 
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2. คณาจารยมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับ ไดถึง 3 บทความ 

(ถารวมของนักศึกษาปริญญาเอกดวยอีก 2 บทความเปน 5 บทความ) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะควรจัดใหมีการถายทอดประสบการณโดยอาจารยท่ีสามารถขอทุนจากภายนอกไดอยางกวางขวาง

และอาจารยท่ีสามารถนําบทความตีพิมพเผยแพรในตางประเทศได มาใหแนวทาง เทคนิคตางๆ ในการขอทุนหรือใน

การสงบทความตีพิมพเผยแพรเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. ควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูและเสริมประสบการณเก่ียวกับการขอทุนการวิจัยและ

การเขียนบทความเพ่ือเผยแพรในวารสารตางประเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการจัดทําแผนการวิจัยท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ (เปนองคกรชั้นนําในการผลิต

และพัฒนาครู บุคลากร และสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสูสังคม) และสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการ

พัฒนาสังคมและประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเสริมการทําวิจัยของคณาจารย 

2. ควรมีการสํารวจความตองการการพัฒนาสมรรถนะในการวิจัยของอาจารยและจัดกิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะอยางสมํ่าเสมอ เชน อบรมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย อบรมเทคนิควิธีการทางสถิติ แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณในการวิจัย เปนตน 

3. ควรเชื่อมโยงการทําวิจัยกับการพัฒนาตําแหนงวิชาการ 

4. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย (ปจจุบันเปนทุนเดียวกันท้ังอาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา) ควร

จะจัดทุนแยกจากกันและวงเงินทุนของอาจารยควรจะเพ่ิมจากเดิมเพ่ือใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยในการพัฒนา

ศาสตรหรือองคความรูตางๆ ไดกวางขวางข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

 จุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับการบริการวิชาการอยางเปนรูปธรรม  เชน โครงการศูนยการ

เรียนรูดวยตนเอง ท่ีผนวกการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา กับการบริการวิชาการ เพ่ือ

พัฒนานิสิตและกอใหเกิดรายได 

2. มีการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยและงานบริการวิชาการในรูปแบบของโรงเรียนขนาดเล็ก แลวไปบูรณา

การรวมกับการเรียนการสอน เชน รายวิชาสื่อนวัตกรรมการศึกษา เปนตน และขยายผลไประดับสถาบัน 
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จุดท่ีควรพัฒนาขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. แผนการบริการวิชาการประจําป มีตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนท่ีไมชัดเจน ดังนั้น ควรจัดทํา

วัตถุประสงคของแผนการบริการวิชาการประจําป โดยสํารวจความตองการของสังคมและสํารวจความพรอมกับ

ทิศทางขององคการ จากนั้นกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 

2. ควรปรับตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความสําเร็จของโครงการ โดยนําเครื่องมือ

ประเมินตางๆ มาใช เชน Pre-test และ Post-test เปนตน 

 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 

1 ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพ

ระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

 จุดแข็ง 

 คณะกําหนดมาตรฐานคุณภาพศิลปะมวยไทยซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ โดยการจัดประกวดรายรําไหว

ครูมวยไทย ซ่ึงจัดเปนประจําตอเนื่องและมีผูสนใจเขารวมประกวดและรวมงานจากท่ัวประเทศ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรเผยแพรมาตรฐานคุณภาพศิลปะมวยไทยในระดับสากลใหกวางขวางข้ึน เชน ผลิตสื่อท่ีแสดงมาตรฐาน

การรายรําไหวครู หรือศิลปะมวยไทยในแงมุมตางๆ เปนภาษาตางประเทศและเผยแพรในสื่อหลากหลายชองทาง 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1. ควรปรับปรุงการจัดแผนฯ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของคณะและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ โดยภาพรวมใหชัดเจน 

 2. ควรกําหนดผูรับผิดชอบหรือรายวิชาท่ีเนนการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับรายวิชาและ

การบริการวิชาการใหชัดเจนและมีตัววัดความสําเร็จของการบูรณาการ  

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 ไดคุณภาพระดับดี  

 จุดแข็ง 

  คณะมีระบบการจัดการความรูท่ีเปนรูปธรรม โดยใชเครื่องมือท่ีชื่อวาการแบงปนความรูดวยบทเรียนหนึ่ง

ประเด็น (One Point Lesson : OPL) รวมกับวิธีการ Coaching ท่ีเปนการถายทอดองคความรูไปสูบุคลากร เพ่ือ

นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง 
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงยังขาดการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิด ระดับผลกระทบ และระดับ

ความเสี่ยง และยังไมไดแสดงการควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุยุทธศาสตร พันธกิจ หรือวิสัยทัศน

ของคณะ ดังนั้น คณะอาจจะใชคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเปนแนวทาง (กระบวนการ) ในการ

วิเคราะหและควบคุมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
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ภาคผนวก 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน ( Common Data Set)  
คาํอธบิาย 
F = fill ผูก้รอกขอ้มูล | C = check ผูต้รวจสอบ/แกไ้ข/ยืนยนัขอ้มูลทีร่ะบบ sum up | S = sum up รวม/คาํนวณอตัโนมตัโิดยระบบ  

ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

1 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

(7
) 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด เดิม   5   5 

2  -ระดับปริญญาตรี เดิม   2   2 

3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   -   - 

4  -ระดับปริญญาโท เดิม   1   1 

5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   -   - 

6  -ระดับปริญญาเอก เดิม   2   2 

7  -จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง

ท้ังหมด 

เดิม   -   - 

8 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอก

สถานท่ีต้ัง 

เดิม   -   - 

9  -ระดับปริญญาตรี เดิม   -   - 

10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   -   - 

11  -ระดับปริญญาโท เดิม   -   - 

12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   -   - 

13  -ระดับปริญญาเอก เดิม   -   - 

14 

จํา
นว

นนั
กศึ

กษ
า 

(6
) 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา 

เดิม 1,328 1,328 1,328  

15  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ

ปริญญาตรี 

เดิม 1,232 1,232 1,232  

16  -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 

เดิม - - -  

17  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ

ปริญญาโท 

เดิม 45 45 45  

18  -จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

เดิม - - -  

19  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ

ปริญญาเอก  

เดิม 51 51 51  

20 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจ

ําแ
นก

ตา
มตํ

าแ
หน

งท
าง

วิช
าก

าร
 

 

 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

เดิม 42 42 42  

21  -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

เดิม - - -  
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

22  -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

เดิม 7 7 7  

23  -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

เดิม 35 35 35  

24 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารง

ตําแหนงอาจารย 

เดิม 20 20 20  

25  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

เดิม - - -  

26  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

เดิม 3 3 3  

27  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

เดิม 17 17 17  

28 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

เดิม 11 11 11  

29  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

เดิม - - -  

30  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

เดิม 3 3 3  

31  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

เดิม 8 8 8  

32 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารย 

เดิม 11 11 11  

33  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

เดิม - - -  

34  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

เดิม 1 1 1  
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

35  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

เดิม 10 10 10  

36 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารง

ตําแหนงศาสตราจารย 

เดิม - - -  

37  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

เดิม - - -  

38  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

เดิม - - -  

39  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนง

ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

เดิม - - -  

40 

คุณ
วุฒิ

อา
จา

รย
ผูร

ับผิ
ดช

อบ
หลั

กสู
ตร

 (1
2)

 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

ใหม 25   25   

41  -ระดับปริญญาตรี ใหม 14   14   

42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม -   -   

43  -ระดับปริญญาโท ใหม 4   4   

44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม -   -   

45  -ระดับปริญญาเอก ใหม 7   7   

46 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ใหม 15   15   

47  -ระดับปริญญาตรี ใหม 9   9   

48  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม -   -   

49  -ระดับปริญญาโท ใหม 2   2   

50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม -   -   

51  -ระดับปริญญาเอก ใหม 4   4   

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ยผู

รับ
ผิด

ชอ
บ

หลั
กสู

ตร
 (2

0)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ใหม 65   65   

53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม 19   19   

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ใหม 16   16   
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

55  -ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม -  -   

56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

ใหม 2   2   

57  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให  

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ี

ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

ใหม 22   22   

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556  

ใหม 6   6   

59  -ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม -   -   

60  -ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

ใหม -   -   
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

61  -ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

ใหม -   -   

62  -ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบ

ใหมและไดรับการจดทะเบียน 

ใหม -   -   

63  -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

ใหม -   -   

64  -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการ

พิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ใหม -   -   

65  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผานส่ืออิเลคทรอนิกส online 

ใหม -   -   

66  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับสถาบัน 

ใหม -   -   

67  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับชาติ 

ใหม -   -   

68  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ใหม -   -   

69  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ใหม -   -   

70  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติ  

ใหม -   -   

71  -จํานวนบทความของอาจารยประจํา

หลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร 

ใหม 20   20   

72 

กา
รมี

งา
นทํ

าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  เดิม 212 212 212  

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบ

สํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลัง

สําเร็จการศึกษา 

เดิม 209 209 209  

74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา

ภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวม

ผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

เดิม 162 162 162  

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบ

อาชีพอิสระ 

เดิม - - -  
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

76 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

มีงานทํากอนเขาศึกษา 

เดิม - - -  

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการ

ของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 

เดิม - - -  

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

เดิม 6 6 6  

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท เดิม 1 1 1  

80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ

ทหาร 

เดิม 3 3 3  

81 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 

เดิม 14,828 14,828 14,828  

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน

เต็ม ๕) 

เดิม 4.33 4.33 4.33  

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผู
สํา

เร
็จก

าร
ศึก

ษา
ระ

ดับ
ปร

ิญ
ญ

าโ
ท 

(1
6)

 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ใหม 10 10 10  

84  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการ

ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

เดิม 1 1 1  

85  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

เดิม 2 2 2  

86  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา

เปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

เดิม - - -  

87  -ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - - -  
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

88  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 

ใหม - - -  

89  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  

นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน 

Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ 

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

ใหม 7 7 7  

90  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ

อยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม - - -  

91  -ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - - -  

92  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผานส่ืออิเลคทรอนิกส online 

ใหม - - -  

93  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับสถาบัน 

ใหม - - -  

94  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับชาติ 

ใหม - - -  

95  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

เดิม - - -  

96  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เดิม - - -  

97  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติ  

เดิม - - -  
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

98  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 

เดิม 14 14 14  

99 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผู
สํา

เร
็จก

าร
ศึก

ษา
ระ

ดับ
ปร

ิญ
ญ

าเ
อก

 (1
5)

 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

เดิม 16 16 16  

100  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

เดิม 1 1 1  

101  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทํา

เปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

เดิม 3 3 3  

102  -ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - - -  

103  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 

ใหม 1 1 1  

104  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไป

และแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  

นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน 

Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ 

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

ใหม 7 7 7  
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

105  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ

อยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม 4 4 4  

106  -ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - - -  

107  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผานส่ืออิเลคทรอนิกส online 

ใหม - - -  

108  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับสถาบัน 

ใหม - - -  

109  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับชาติ 

ใหม - - -  

110  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

เดิม - - -  

111  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เดิม - - -  

112  -จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติ  

เดิม - - -  

113  -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบ

ประเมิน) 

 

 

เดิม 11 11 11  

114 

นัก
ศึก

ษา
 

เต็
มเ

วล
าเ

ทีย
บเ

ทา
 (7

) 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

(FTES)  

เดิม   1,313.09   1,313.09 

115  -ระดับอนุปริญญา เดิม   -   - 

116  -ระดับปริญญาตรี เดิม   1,220.72   1,220.72 

117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   -   - 

118  -ระดับปริญญาโท เดิม   42.30   42.30 

119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   -   - 

120  -ระดับปริญญาเอก เดิม   50.06   50.06 

121 

จํา
นว

นเ
งิน

สนั
บส

นุน  
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบัน 

 

เดิม   2,235,249   2,235,249 
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

122  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม   -   - 

123  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   -   - 

124  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

เดิม   2,235,249   2,235,249 

125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

เดิม   17,165,000   17,165,000 

126  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม   -   - 

127  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   -   - 

128  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

เดิม   17,165,000   17,165,000 

129 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม

นับรวมผูลาศึกษาตอ) 

เดิม   42   42 

130  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม   -   - 

131  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   -   - 

132  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

เดิม   42   42 

133 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม

นับรวมผูลาศึกษาตอ) 

เดิม   -   - 

134  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม   -   - 

135  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   -   - 

136  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

เดิม   -   - 

137 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ เดิม   -   - 

138  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม   -   - 

139  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   -   - 

140  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

เดิม   -   - 

141 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ เดิม   -   - 

142  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เดิม   -   - 

143  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม   -   - 

144  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

เดิม   -   - 

145 
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จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

ใหม   51   51 

146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

ใหม   10   10 
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ลําดับ 
ชุด

ขอมูล 
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ 

เดิม/

ใหม 

ระดับหนวยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

147  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

148  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

149  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   10   10 

150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

 

ใหม   13  13 

151  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

152  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

153  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   13   13 

154 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม   -   - 

155  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

156  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

157  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 

ใหม   3   3 

159  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

160  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

161  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   3   3 
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หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให  

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ี

ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

ใหม   18   18 

163  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

164  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

165  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   18   18 

166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม   5   5 

167  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

168  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

169  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   5   5 

170 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม   -   - 

171  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

172  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

173  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

174 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

ใหม   -   - 

175  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

176  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 
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177  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

178 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

ใหม   -   - 

179  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

180  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

181  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

182 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบ

ใหมและไดรับการจดทะเบียน 

ใหม   -   - 

183  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

184  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

185  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

186 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

ใหม   2   2 

187  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

188  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

189  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   2   2 

190 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการ

พิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ใหม   -   - 

191  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

192  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

193  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

194 จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผานส่ืออิเลคทรอนิกส online 

ใหม   -   - 

195  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

196  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

197  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

198 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบัน 

ใหม       
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199  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

200  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

201  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

202 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

ใหม   -   - 

203  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

204  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

205  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

206 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ใหม   -   - 

207  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

208  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

209  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

210 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ใหม   -   - 

211  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

212  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

213  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

214 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติ  

ใหม   -   - 

215  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ใหม   -   - 

216  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม   -   - 

217  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ใหม   -   - 

   รวม

จํานวน

ขอมูลท่ี

ตอง

กรอก 

88 117 88 117 
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