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คํานํา

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

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป พ.ศ. 2558 เปนการประเมินผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจท้ัง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม โดยคณะฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามตัวบงชี้
สกอ. 13 ตัวบงชี้

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิตของคณะฯ
ทุกทาน ในความรวมมือและการใหความอนุเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนตอการรายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะฯ จนทําใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ฉบับนี้สําเร็จได
อยางเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนเอกสารท่ีแสดงใหผูเก่ียวของทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทําการประเมินเสร็จสิ้นแลว
เม่ือวันท่ี 24 – 25 กันยายน 2558 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5
การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก พรอมกันนี้ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรยังไดรับขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคณะฯ ในปการศึกษา 2558 ใหสามารถดําเนินการตามพันธกิจไดครอบคลุมยิ่งข้ึน
สมดังปณิธานในการผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ปญญา พัฒนาองคความรู ดวยจิตสํานึกแหงความ
รับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี)
รองคณบดีฝายบริหาร

รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วันท่ี 30 ตุลาคม 2558
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บทนํา
บทสรปุผูบริหาร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดตั้ง
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547
และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันท่ี
เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจ
หลักท้ัง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง

สรุปวิเคราะหผลงานเดน
1. มีการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีขาดแคลน
2. มีผลงานวิจัยดานการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
3. การบริการวิชาการท่ีมีท้ังการหารายไดและการใหเปลา
4. การใชระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนา

จุดเดนในภาพรวม
1. นวัตกรรมทางการศึกษา
2. มี 2 ศาสตร คือ ศาสตรดานการศึกษาและการพัฒนา
3. คณาจารยมีคุณสมบัติและศักยภาพหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งสามารถบูรณาการสรางงานวิจัย

ไดอยางกวางขวาง
4. มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการท่ีสามารถสรางระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ และจัดหา

สิ่งอํานวยความสะดวก
5. การดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนและการพัฒนาทักษะวิชาชีพใหกับชุมชนใกลเคียง

โอกาสในการพัฒนา
เปนแหลงเรียนรูนวัตกรรมทางการศึกษาในเขตภาคกลางตะวันตก

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา
สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา

2556 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
(ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม)

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

บทสรุปผูบริหาร
1. ควรทบทวน การดําเนินการรับนิสิตในหลักสูตร
การจัดการเรียนรูสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
อยางตอเนื่อง โดยจัดหาอาจารยประจําหลักสตูรให
ครบถวนเนื่องจากเปนจุดเดนของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยกามนษุยและชุมชน
อยูระหวางดําเนนิโครงการวิจัย เร่ือง ทิศทาง
และแนวโนมการผลิตครูเกษตรของประเทศ
ไทยในศตวรรษหนา (พ.ศ.2558-2567)

ภาควิชาการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน

2. ในการรับสมัครอาจารยใหม หรือการศึกษาตอ
ของคณาจารยในคณะควรคํานึงถึงสาขาวชิาที่
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาหลักสูตรของคณะ

คณะฯ มีการดําเนนิการประกาศรับสมัคร
อาจารยใหม โดยมีหลักเกณฑการพิจาณา
สาขาวชิาคุณวฒุิของผูสมัครใหสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาหลักสูตรของคณะ
โดยคณะฯ มอีาจารยเขาใหมจํานวน 1 คน คือ
อ.ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล
สังกัดภาควิชาการครุศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
ภาควิชา

3. ควรพัฒนาและปรับปรุงสถานที่และวสัดุอุปกรณ
ตางๆ เชน เพิ่มพื้นที่ในการทํากิจกรรมนอกเวลา
เรียน เพิ่ม Learning space ปรับปรุงคอมพิวเตอร
ในหองปฏิบัติการภาษา และโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ทันสมยั
พรอมใชงาน จัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอตอการ
เรียนการสอน เปนตน

คณะฯ มีการดําเนนิการพัฒนาและปรับปรุง
เพิ่มพื้นที่ในการทาํกิจกรรมนอกเวลา
เรียน ปรับปรุงคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
ภาษา ดังนี้
1)จัดหาคอมพิวเตอรใหมทดแทนคอมพิวเตอร
เกา ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน50
เคร่ือง
2)จัดหาชุดมานั่งสําหรับนสิิตและบุคคลทั่วไป
จํานวน 13 ชุด

รองคณบดีฝาย
บริหาร

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
4. ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
และรายงานผลแผนปฏิบัติการแยกกันใหชัดเจน

คณะฯ มีดําเนนิโครงการสัมมนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร ประจําป
2557 เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557
ณ เพรชไพลนิรีสอรท จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อ
สรุปผลการดําเนนิงานและพัฒนาปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรของคณะ

รองคณบดีฝาย
บริหาร

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
5. จํานวนนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.ควรหามาตรการเพิ่มจํานวนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะฯ ไดดาํเนินการเปดการเรียนการสอน
สูตรระดับบณัฑิตศึกษาเพิ่มข้ึน คือ หลักสูตร
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) เพื่อเพิ่มจํานวน
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา

ภาควิชาครุศึกษา
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
(ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม)

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

6. จํานวนอาจารยที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.ควรสนับสนนุ และ
กระตุนการขอตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน

คณะฯ มีการสนบัสนุนและกระตุนการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแกอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนนุ ตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนคณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร
เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนพัฒนาบุลากร พ.ศ.
2557
ขอที่ 14-15 การใหทุนสนับสนนุบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา

ภาควิชา/
รองคณบดีฝาย
บริหาร

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
7. ควรสงเสริมใหนิสิตมีการใชกระบวนการ PDCA
ใหครบถวน  ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
โดยเฉพาะการนําผลการประเมนิมาปรับปรุงการ
ดําเนินการ

คณะฯ ดําเนนิโครงการสัมมนาฝายกิจการนสิิต
และผูนาํนสิิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ระหวางวนัที่ 26-27 พฤษภาคม และ
24-25 มิถุนายน 2558เพื่อสงเสริมใหนิสิตมี
การใชกระบวนการ PDCA โดยมีกิจกรรมการ
บรรยาย โดยรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
เร่ือง “การประกันคุณภาพกับการทํางาน
กิจการนิสิตใหประสบความสําเร็จ”

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
8.ควรกระตุน และสงเสริมการตพีิมพในวารสาร
ระดับนานาขาติ

คณะฯ มีการกระตุนและสงเสริมการตีพิมพ
ผลงานวิจัย ตามประกาศระเบียบทุนการ
อุดหนุนวิจัยและตพีิมพ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ประจาํป พ.ศ. 2556และ
2558 โดยในปงบประมาณ 2557 คณะฯ ได
จัดสรรทุนสนับสนนุการนาํเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพรระดบันานาชาติ
จํานวน 7 ทุน ระดบัชาติ จาํนวน 4 ทุน รวม
ทั้งสิ้น 11 ทนุ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

9. รายวิชาที่มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอน ควรระบุใหชัดเจนถึงเนื้อหาที่มีการบูรณา
การ โดยใหมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของการบูรณา
การใน มคอ.3 และเชื่อมโยงถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิไ์วใน มคอ.5 ใหชัดเจน

คณะฯ มีผลงานวิจัยทีบู่รณาการกับการเรียน
การสอนทั้งสิน้ จํานวน 12 ผลงาน

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

10. ควรเปดโอกาสใหอาจารยขอทุนวิจัยของคณะได
ตลอดป

คณะฯ มีการกระตุน สงเสริม และเปดโอกาส
ใหอาจารยขอทุนวิจัย ตามประกาศระเบียบ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
(ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม)

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

ทุนการอุดหนุนวิจัยและตีพิมพ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป พ.ศ.
2556และ 2558 โดยในปงบประมาณ 2557
คณะฯ ไดจัดสรรทุนสนับสนนุการทําวิจัย
จํานวน 13 ทุน

วิชาการ

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
11. รายวิชาที่มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน และงานวจิัย ควรระบุใหชัดเจนถึง
เนื้อหาที่มีการบูรณาการ โดยใหมีการกําหนด
ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการใน มคอ.3 และ
เชื่อมโยงถึงการประเมินผลสัมฤทธไวใน มคอ.5 ให
ชัดเจน

คณะฯ มีโครงการบริการวชิาการที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน จํานวน 7 โครงการ และ
บูรณาการกับงานวจิัย จํานวน 4 โครงการ

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ไมมี - - -

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
12. กําหนดมาตรการและงบประมาณ เพื่อผลักดัน
ใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายมากข้ึน  เชน
การสรางสรรคผลงานวิจัย และการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ

คณะฯ มีการกําหนดมาตรการและงบประมาณ
เพื่อผลักดันใหอาจารยเขาสูดําแหนงทาง
วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน
คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร เร่ือง
หลักเกณฑการใหทุนพัฒนาบุคลากร ขอที่ 14-
15 การใหทุนสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนง
ทางวชิาการ
โดยปการศึกษา 2557 มอีาจารยที่เขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มเติม จาํนวน6 คน
ไดแก

- ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน
- ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4

คน

รองคณบดีฝาย
บริหาร

13. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับ
ภาควิชา

คณะฯ ไดดาํเนินการมอบหมายใหภาควิชา
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ภาควิชา
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
(ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม)

ผูกํากับดูแล/
ผูรับผิดชอบ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
- ไมมี - -

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- ไมมี - -
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บทที่ 1
โครงรางองคการ (Organizational Profile: OP)

1.1 ลักษณะองคการ
ก. สภาพแวดลอมของคณะวิชา

(1) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันแหงการผสานศาสตรทาง
การศึกษากับศาสตรทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย  และบริการทางวิชาการ เพ่ือสรางสรรควิชาชีพครูและ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

คณะฯ มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

พันธกิจหลัก หลักสูตร/บริการหลัก
บริการท่ีสงเสริมการ

เรียนรู/บริการสนับสนุน
เพ่ือลูกคา ท่ีสําคัญ

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละ
หลักสูตร/บริการหลักหรือปจจัยตอ

ความสําเร็จของคณะวิชา

วิธีการสงมอบหลักสูตร/บริการหลัก
บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู/
บริการสนับสนุนเพ่ือลูกคา

การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตร ศษ.บ.
(การจัดการเรียนรู)
2. หลักสูตร วท.บ.
(เกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา)

1.  คะแนน Admission ท่ีนิสิตสอบ
เขาได
2. อัตราการแขงขันในแตละชองทาง
ของการรับเขาศึกษา
3. จํานวนนิสิตปจจุบันและนิสิต
คงเหลือ
4. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาท่ีกําหนด
6. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําภายใน 1
ป
7. เงินเดือนท่ีบัณฑิตไดรับ

1. การสอนแบบบรรยายโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
2. การสอนภาคปฏิบัติในหองปฏบิัตกิาร
ฟารม และโรงเรียน
3. การทําโครงการวิจยัเปนรายบุคคลและ
ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัย
4. การใหนิสิตคนควาดวยตนเอง และ
นําเสนอผลงาน
5. การฝกประสบการณวิชาชีพตามสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีการปฐมนิเทศเตรียม
ความพรอมกอนฝกนิเทศติดตามการฝก
การประเมินผล สมัมนาติดตามผล และการ
ปจฉิมนิเทศหลังการฝก
6. การทดสอบความรูพ้ืนฐาน ปรบัพ้ืน
ฐานความรู สนับสนุนการเรยีนรู
7. การเตรยีมความพรอมกอนบรรจุเปน
ขาราชการครูและการเขาสูตําแหนงงาน

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตร ศศ.ม.
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)
2. หลักสูตร ศศ.ม.
(การสงเสริมสุขภาพ)

1. จํานวนนิสิตปจจุบัน
2. จํานวนบัณฑิต
3. ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิต
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร

1. การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อดวย
กระบวนการการมสีวนรวม
2. การสอนภาคปฏิบัติในหองปฏบิัติ
3. การศึกษาดวยตนเอง
4. เรียนรูจากการทําวิจัย
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พันธกิจหลัก หลักสูตร/บริการหลัก
บริการท่ีสงเสริมการ

เรียนรู/บริการสนับสนุน
เพ่ือลูกคา ท่ีสําคัญ

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละ
หลักสูตร/บริการหลักหรือปจจัยตอ

ความสําเร็จของคณะวิชา

วิธีการสงมอบหลักสูตร/บริการหลัก
บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู/
บริการสนับสนุนเพ่ือลูกคา

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตร ปร.ด.
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน)
2. หลักสูตร ปร.ด.
(วิทยาศาสตรศึกษา)

1. จํานวนนิสิตปจจุบัน
2. จํานวนบัณฑิต
3. ผลงานของนิสิตและดุษฎีบัณฑติ
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร

1. การสอบแบบบรรยายประกอบสื่อ
2. การสอนภาคปฏิบัติในหองปฏบิัติ
3. การศึกษาดวยตนเอง
4. เรียนรูจากการทําวิจัย

การวิจัย 1. การเผยแพร
ผลงานวิจัย

1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปใช
ประโยชน
3. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิง

1. เผยแพรบนเว็บไซตของคณะฯ
2. นําเสนอในการประชุมวิชาการ

2. การทําโครงการวิจยั 1. จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน
2. จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั
3. จํานวนเครือขายความรวมมือดาน
งานวิจัย

1. นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ
2. ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ

การบริการ
วิชาการ

1. การใหคําปรึกษา/
วิทยากร/อาจารยพิเศษ/
คณะทํางาน

1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. จํานวนเครือขายความรวมมือ

1. ใหคําปรึกษา เปนวิทยากร เปนอาจารย
พิเศษ
2. รวมเปนคณะทํางานในโครงการ/กิจกรรม
และผูรวมทําวิจัย

2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการระยะสั้นและ
ระยะยาว

1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
3. จํานวนรายไดจากการบริการ
วิชาการ
4. จํานวนเครือขายความรวมมือดาน
การบริการวิชาการ

1.  ใหความรู
2. แนะนําข้ันตอน กระบวนการฝกปฏิบัติ
3. ฝกปฏิบัติ
4. ติดตาม เก็บขอมูล
5. ประเมินผลการบริการวิชาการ
6. ปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งข้ึน

3. การถายทอดความรูสู
ชุมชนแบบใหเปลา

1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ

1.  ใหความรู
2. ติดตามการนําความรูไปใช เก็บขอมูล
3. ประเมินผลการบริการวิชาการ
4. ปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งข้ึน

4. โครงการพัฒนา
วิชาการ

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. จํานวนรายไดจากการบริการ
วิชาการ

1. ออกแบบเครื่องมือการเก็บขอมูล
2. เก็บขอมูล
3. วิเคราะห ประเมิน และสรุปขอมูล
4. สงมอบผลการวิเคราะหขอมูล
5. ประเมินผลการบริการวิชาการ
6. ปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งข้ึน
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พันธกิจหลัก หลักสูตร/บริการหลัก
บริการท่ีสงเสริมการ

เรียนรู/บริการสนับสนุน
เพ่ือลูกคา ท่ีสําคัญ

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแตละ
หลักสูตร/บริการหลักหรือปจจัยตอ

ความสําเร็จของคณะวิชา

วิธีการสงมอบหลักสูตร/บริการหลัก
บริการท่ีสงเสริมการเรียนรู/
บริการสนับสนุนเพ่ือลูกคา

การทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม

เผยแพรและถายทอด
องคความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

1. จํานวนสื่อออนไลน เว็บไซต เพ่ือใช
ในการเผยแพร
2. การแสดงวัฒนธรรมตางๆ การ
แขงขันประกวด ในนิทรรศการงาน
เกษตรกําแพงแสน

1. เผยแพรขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. การประกวด แขงขัน
3. การแสดง

(2) วิสัยทัศนและพันธกิจ

วิสัยทัศน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนองคกรชั้นนําดานการศึกษาและการพัฒนา เปนท่ียอมรับในระดับสากล

พันธกิจท่ีสําคัญ
1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการศึกษาและการพัฒนาท่ีมีความรูความสามารถ

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม
2. วิจัยและสรางองคความรูดานการศึกษาและการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน

การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
3. บริการวิชาการดานการศึกษาและการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคมหรือชุมชน
4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย และสิ่งแวดลอม
5. พัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชีพครูและเปนตนแบบการจัดการเรียนรูท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล

สมรรถนะหลัก และความเกี่ยวของกับพันธกิจของคณะวิชา
1. ผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีขาดแคลน
2. บูรณาการวิจัยในศาสตรท่ีหลากหลาย
3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
4. ใชระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา

ขอมูลกลุมบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี15 กันยายน 2558)

สายวิชาการ สายสนับสนุน
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ

ป.
ตรี

ป.โท ป.
เอก

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป.
ตรี

ป.
ตรี

ป.โท ป.
เอก

รวม ไมมี ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

รวม

ขาราชการ - 5 9 14 2 6 6 - 14 - 3 2 - 5 1 2 2 5
พนักงาน
งบประมาณ

- 9 21 30 20 9 1 - 30 - 3 3 - 6 5 1 - 6

พนักงานเงิน - - - - - - - - - 1 6 5 - 12 12 - - 12
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สายวิชาการ สายสนับสนุน
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ

ป.
ตรี

ป.โท ป.
เอก

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป.
ตรี

ป.
ตรี

ป.โท ป.
เอก

รวม ไมมี ชํานาญ
การ

ชํานาญ
การพิเศษ

รวม

รายได
ลูกจางประจํา - - - - - - - - - 2 1 - - 3 3 - - 3
รวม 14 30 44 22 15 7 - 44 3 13 10 - 26 21 3 2 26
ชวงอายุ
< 31 ป - - - - - - - - - - 6 3 - 9 9 - - 9
31 – 40 ป - 9 12 21 15 6 - - 21 - 2 3 - 5 5 - - 5
41 – 50 ป - 2 10 12 4 6 2 - 12 - - 3 - 3 1 1 1 3
51 – 60 ป - 3 8 11 3 3 5 - 11 3 5 1 - 9 6 2 1 9
>60 ป - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความตองการ/ความคาดหวังและองคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากรมุงม่ันตอการบรรลพุันธกิจและวิสัยทัศน

กลุมบุคลากร ความตองการ/ความคาดหวัง องคประกอบสําคัญที่ทําใหบุคลากร
มุงม่ันตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน

ผูบริหาร 1) ชื่อเสียงและภาพลักษณของคณะ คุณภาพ
ของบัณฑิต
2) การบริหารจัดการที่มุงเนนการมีสวนรวม
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3) การสงเสริมใหเกิดความรักและความผูกพัน
ในองคกร
4) การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี
5) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
6) นโยบายที่มุงเปนสถาบันชั้นนําและมี
มาตรฐานระดับสากล

การบริหารงานแบบมีสวนรวม

สายวิชาการ
(ขาราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย)

สวัสดิการที่จูงใจ ผลงานวิชาการที่ โดดเดน
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและสรางชื่อเสียง
การสนับสนุนดานวิชาการ การสรางนวัตกรรม
และสิ่งใหม ๆ การศึกษาดูงานตางประเทศ

การสนับสนุนทุน และสงเสริมการพัฒนา
ดานวิจัยและวิชาการ

สายสนับสนุนและชวย
วิชาการ
(ขาราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได/
ลูกจางประจํา

ความกาวหนา การบริหารคาตอบแทนที่ เปน
ธรรม การสงเสริมใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพ
การ ศึ กษาดู ง านทั้ ง ในและต า งประ เทศ
การยกยองผูบริหาร

1) ความผูกพันตอองคกร
2) การปฏิสัมพันธตอองคกร
3) ความภาคภูมิใจในองคกร
4) ความสุขในงาน
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สวัสดิการ และขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปนเรื่องเฉพาะของคณะวิชา
สวัสดิการท่ีคณะวิชาจัดใหท่ีนอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยจัด

1) บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ไดรับสิทธิประกันสังคม และประกันชีวิตกลุม

2) บุคลากรกลุมขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจําไดรับสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
และสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย

3) บุคลากรกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ไดรับสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรตามประกาศ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4) คณะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรพ.ศ.2557 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ
2557

5) คณะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
6) สนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตรเรื่อง หลักเกณฑการใหทุนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
7) สนับสนุนทุนการวิจัยและตีพิมพ ตามประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เรื่อง ระเบียบ

ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 7
พฤศจิกายน 2556

8) อัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมากกวาอัตราคาจางแรก
บรรจุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน 1.25 เทา ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเรื่องการกําหนดอัตราคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2558

ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเปนเรื่องเฉพาะของคณะวิชา
1) บุคลากรทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
2) การรักษาความปลอดภัยในคณะฯ และติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณรอบอาคาร มีพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย
3) การปองกันอัคคีภัย มีการฝกอบรมและซอมดับเพลิงปละครั้ง และมีถังดับเพลิงท่ีพรอมใชงานติดตั้ง

ภายในอาคารและมีตดิปายขอปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
4) มีปายบอกหนวยงานท่ีติดตอฉุกเฉิน เชน เบอรติดตอ รปภ. สถานพยาบาล เบอรติดตองานอาคาร

ในสมุดโทรศัพทและเว็บไซต
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(3) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหบริการท้ัง 4 พันธกิจหลัก รวมท้ังมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวก และเทคโนโลยี ท่ีมุงตอบสนองวิสัยทัศน ไดแก

- อาคารสถานท่ี
ชื่ออาคาร ปท่ี

เร่ิมใช
พ้ืนท่ีใชสอย

(ตร.ม.)
การใชประโยชน รูปภาพอาคาร

อาคาร
ท่ี

ชื่ออาคาร

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

7 มี.ค.34 1,937.80 สํานักงานและ
การเรียนการสอน

2 ศาลาพักผอน
ประเภทอาคาร: อื่นๆ
ลักษณะฯ: อาคารคร่ึงไมคร่ึงปูน

30 พ.ค.43 24.00 ใหนิสิตพักผอนและ
ทํากิจกรรม

3 รานบริการถายเอกสาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว

1 ม.ค.43 16.00 บริการบุคลากรและนิสิต

4 รานจําหนายอาหาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว

1 เม.ย.47 16.00 บริการบุคลากรและนิสิต

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

19 มี.ค.51 120.00 สวัสดิการบุคลากร

6 รานจําหนายอาหาร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว

เม.ย.51 16.00 บริการบุคลากรและนิสิต

7 อาคารปฏบิัติการ
คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 2 ชั้น

6 ต.ค. 52 2,812.86 การเรียนการสอน การวิจยั
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ชื่ออาคาร ปท่ี
เร่ิมใช

พ้ืนท่ีใชสอย
(ตร.ม.)

การใชประโยชน รูปภาพอาคาร
อาคาร

ท่ี
ชื่ออาคาร

8 หองนํ้าฟารมศึกษาศาสตร 21 พ.ย.56 36.00 -

9 ฟารมศึกษาศาสตร
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 1 ชั้น
และพื้นที่แปลงทดลอง

- 39,964.00 การเรียนการสอน การวิจยั

- หองปฏิบัติการท่ีสําคัญ/เครื่องมือท่ีสําคัญ
ชื่ออาคาร หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ
การใชประโยชน รูปภาพหอง

อาคารปฏบิัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1. หองสรางเสิรมสมรรถภาพทางกาย   ใชในการเรียนการสอน

ทางพลศึกษา ,บริการ

2. หองศูนยการเรียนรู   ใหบริการนิสิต

3. หองกจิกรรมทางพลศึกษา   ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทางพลศึกษา
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

4. หองเรียน 2-201-202-203-204  - ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน
นิสิตทุกระดับการศึกษา

5. หองปฏิบัติการทางภาษา   ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการทางภาษา
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ชื่ออาคาร หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ

การใชประโยชน รูปภาพหอง

6. หองศูนยคุณธรรมจริยธรรม - - ใชสําหรับดําเนินกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิต

7. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
และใหบริการวิชาการ

8. หองส่ือวัสดุการสอน - - เปนแหลงรวบรวมส่ือการสอน

9. หองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
Microteaching

  ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน
"เสริมทักษะดานการสอนของ
นิสิต" ( Micro Teaching)

10. ฟารมศึกษาศาสตร -  แปลงทดลองปฏิบัติการ
การเรียนการสอนภาควิชาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน

- เทคโนโลยี
ทรัพยากร รายละเอียด

เทคโนโลยี - 1. ระบบ AMS e-office คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- 2. ระบบจองหองและรถ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- 3. ระบบแจงซอม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- 4. ระบบฐานขอมูลบุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- 5. ระบบฐานขอมูลศิษยเกาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- 6. ระบบขอมูลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
- 7. Website คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- 8. CHE QA Onlineมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- 9. ระบบ E-mail มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อุปกรณ 1. กลองจุลทรรศน (Microscope) จํานวน 1ครื่อง
2. กลองถายรูปดิจิตอลจํานวน 9 เครื่อง
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ทรัพยากร รายละเอียด
3. กลองถายวีดีโอจํานวน 1 เครื่อง
4. คอมพิวเตอร Notebook จํานวน 14 เครื่อง
5. คอมพิวเตอรจํานวน 138 เครื่อง
6. เครื่องฉายภาพจํานวน 12 เครื่อง
7. โทรศัพทจํานวน 40 เครื่อง
8. เครื่องบันทึกจํานวน 3 เครื่อง
9. เครื่องพิมพจํานวน 30 เครื่อง
10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร (LCD) จํานวน 9 เครื่อง
11. เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารจํานวน 10 เครื่อง
12. เครื่องสแกนเนอรจํานวน 1 เครื่อง
13. โปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 63 เครื่อง
14. อุปกรณเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่อง
15. อุปกรณและสวนประกอบเครื่องกันฟาผาจํานวน 1 เครื่อง
16. อุปกรณอินเตอรเฟสสําหรับเครื่องปฏิบัติการภาษาจํานวน 62 เครื่อง

(4) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ ดังนี้
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญ หนวยงานท่ีเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมาย
ขอบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2557

- ข้ันตอนการสรรหาคณบดี
- คุณสมบัติของผูท่ีดํารงตําแหนงคณบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การสรรหาหัวหนาภาควิชา
พ.ศ. 2553

- ข้ันตอนการสรรหาหัวหนาภาควิชา
- คุณสมบัติของผูท่ีดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ
พ.ศ. 2541

- การแตงตั้ง
- องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ
- หนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ
- การเรียกประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
คณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ. 2543

- การแตงตั้ง
- หนาท่ีของคณะกรรมการประจําหนวยงาน
- การเรียกประชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับและหลักเกณฑเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553

- คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลยั
- ระเบียบการลา
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การกําหนดตําแหนง การจาง
การแตงตั้งและอัตราจาง
- จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญ หนวยงานท่ีเปนผูรักษาการ
ตามกฎหมาย

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2546 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2548,(ฉบับท่ี3) พ.ศ.
2550 และ(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2553

- คุณสมบัติของพนักงานเงินรายได
- ระเบียบการลา
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การกําหนดตําแหนง การจาง
การแตงตั้งและอัตราจาง
- จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553

จรรยาบรรณของบุคลากรตอตนเอง วิชาชีพ การ
ปฏิบัติงาน หนวยงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ผูรวมงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
วินัย การรักษาวินัย และดําเนินการทางวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2553

การรักษาวินัย จรรยาบรรณ รายละเอียดโทษทางวินัย
รูปแบบของคําสั่งลงโทษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยการรองทุกขและการ
พิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ.2552

ข้ันตอนการรองทุกข และกรณีของการรองทุกข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การอุทธรณและพิจารณาการอุทธรณ พ.ศ.
2552

ข้ันตอนการอุธรณ และการพิจารณาการอุธรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับและหลักเกณฑการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ พ.ศ. 2553

- หลักเกณฑการขอตําแหนง
- ผลงานท่ีใชขอตําแหนง
- วิธีการแตงตั้ง

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารย
พิเศษ พ.ศ. 2553

- หลักเกณฑการขอตําแหนง
- ผลงานท่ีใชขอตําแหนง
- วิธีการแตงตั้ง

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. 2553

- หลักเกณฑการขอตําแหนง
- ผลงานท่ีใชขอตําแหนง
- วิธีการแตงตั้ง

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ.2553

ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทาง
วิชาการ

หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญ หนวยงานท่ีเปนผูรักษาการ
ตามกฎหมาย

ขอบังคับและระเบียบกับการบริหารงานท่ัวไป
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การบริหารสวนงานภายใน
พ.ศ.2557

- การสรรหาหัวหนาสวนงาน
- การแตงตั้งหัวหนาสวนงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยครุยประจําตําแหนง คณา
จารณกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
และนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท
ของครุยประจําตําแหนง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
สภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2553

- อํานาจหนาท่ีของสภาขาราชการ
- องคประกอบของสภาขาราชการ
- การเลือกตั้งสภาขาราชการ
- การประชุมของสภาขาราชการ
- การดําเนินการของสภาขาราชการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ
พ.ศ.2551

- ลักษณะของงานพัฒนาวิชาการ
- การรับงาน
- การกําหนดและสรรหาคาบริการ
- การรับ-เบิกจาย
- การดําเนินงานและรายงานผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551

- รายละเอียดของทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัย
- ข้ันตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ
- การจัดสรรสิทธิประโยชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงาน
วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2551

- รายละเอียดของทรัพยสินทางปญญาของ
มหาวิทยาลัย
- ข้ันตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ
- การจัดสรรสิทธิประโยชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
เงินรายได พ..ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2549

- ประเภทและการใชเงินรายได
- การกําหนดอัตราจัดเก็บและจัดสรร
- ประมาณการรายรับรายจาย
- การจัดเก็บรายไดและการนําสง
- การเบิกจายเงิน
- การเก็บรักษาเงิน
- การบัญชีและการรายงานการเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
เงินรายได พ.ศ. 2545

การบริหารงบประมาณเงินรายไดใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอหนวยงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ระเบียบ และเกณฑมาตราฐานเกี่ยวกับการศึกษา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา และ

รายละเอียดอักษรยอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทย
ฐานะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญ หนวยงานท่ีเปนผูรักษาการ
ตามกฎหมาย

ครุยวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550
ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548
(ฉบับท่ี1) และ(ฉบับท่ี 2)

- การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา
- คาธรรมเนียมการศึกษา
- ระเบียบการศึกษา
- สถานภาพของนิสิต
- การเสนอใหรับปริญญาและรางวัลเรียนดีเดน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันข้ัน
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550

- การรับเขาศึกษา
- การลงทะเบียน
- อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา
- ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547,
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี3) 2548 และ
(ฉบับท่ี4) 2551

- การบริหารโครงการ
- การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบ
- การบริหารบุคลากร
- การจัดสรรเงินรายได
- การเลิกโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ สําหรับเปนแนวทางการ
บริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
การรับรองวิทยฐานะ เพ่ือใหการบริหารงานดาน
วิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2548

การรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให
การบริหารงานดานวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

การประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดัชนีและตัวบงช้ีเกณฑคุณภาพของ สกอ.
สมศ. ก.พ.ร. และ EdPEx

เกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

ขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับนิสิต
ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิต
ระดับปริญญาตรี

การแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี ในเวลาตางๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



18 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญ หนวยงานท่ีเปนผูรักษาการ
ตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2553
ระเบียบวาดวยการเสริมสรางคานิยมท่ีดี
ของนิสิต พ.ศ.2553

การเสริมสรางคานิยมใหแกนิสิต เพ่ือใหนิสิตรูจักการ
พัฒนาและฝกอบรมตนเองใหเปนประโยชนตอสวนรวม
และปฏิบัติคุณงามความดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยธรรมนูญนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2557

ธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ข. ความสัมพันธระดับองคการ
 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีโครงสรางองคกรแบงเปน 6 สวน ประกอบดวย 3 ภาควิชา 1 โรงเรียน

สาธิตฯ 1 สํานักงานเลขานุการ และ 1 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีคณบดีและรองคณบดีจํานวน 6 ฝาย
เปนผูบริหาร และมีคณะกรรมการประจําคณะเปนผูใหคําแนะนําและใหความเห็นชอบนโยบาย ในสวนของหนวยงาน
ภายในคณะฯ จะมีหัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาสํานักงานเลขานุการ และหัวหนาศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ รับผิดชอบเปนผูบริหาร นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสําคัญในระดับคณะ ท่ีรับผิดชอบเฉพาะดาน เชน
คณะกรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต เปนตน

แผนภูมิโครงสรางองคกรคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

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)

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน

(Department of Human
and Community

Resource Development :
HCRD)

โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

(Kasetsart University
Laboratory School

Kamphaeng-saen Campus
Education Research and
Development Center)
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

 ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย สวนตลาด กลุมผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืนและกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีสําคัญ

กลุมลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ

การเรียนการสอน -
นิสิต - ดานการจดัการเรียนการสอน

- - การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
- - การจัดฝกประสบการณวิชาชีพครู
- - หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน
- - ทุนสนับสนุนการศึกษา
- - สําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด
- - มีงานทํา
- ดานการพัฒนานิสติ
- - มีกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนาสนใจ
- - การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ
- - การออกคายฝกทักษะวิชาชีพ

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธติ
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศกึษา

Principal of Kasetsart
University Laboratory

School Kamphaeng-saen
Campus Education Research
and Development Center

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Dean

หัวหนาภาควิชา
พลศึกษาและกีฬา

Head of Physical
Education and Sport

Department

หัวหนา
สํานักงานเลขานกุาร
Head of Secretary

Office

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Board of committee

รองคณบดี
ฝายบริหาร

Associate Dean
of

Administration

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

Associate Dean
of Academic

Affair

รองคณบดี
ฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ

Associate Dean
ofResearch and

Academic Service

รองคณบดี
ฝายกิจการนิสิต
Associate

Dean
ofStudent

Affairs

รองคณบดี
ฝายประกันคณุภาพการศกึษา

Associate Dean
ofQuality Assurance

Manager

หัวหนาภาควิชา
การพัฒนาทรพัยากร

มนุษยและชุมชน
Head of Human
and Resource
Development
Department

หัวหนาภาควิชาครศุกึษา
Head of Teacher

Education Department

หัวหนา
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

Head of Center for Research
andAcademic Outreach

รองคณบดี
ฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพิเศษ

Associate Dean
ofInternational Affairs and

Special Projects
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กลุมลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวังท่ีสําคัญ

โรงเรียน/หนวยงานท่ีสงนิสิตเขามา
ศึกษาตอ

- - การแนะแนวการเขาศึกษา
- นิสิตสอบผานคัดเลือกเขาศึกษา

หนวยงานท่ีใหทุนการศึกษา - - ผลการเรียน/ความประพฤติของผูรับทุน/กิจกรรมท่ีผูรบัทุนมีสวนรวมในคณะหรือ
มหาวิทยาลยั

- - ขอมูลสถานท่ีปฏิบตัิงานหลังจบการศึกษา
- ตองการใหผูรับทุนบําเพ็ญประโยชนแกสังคม

สถานฝกประสบการณวิชาชีพ - - โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน
- - โอกาสในการเรยีนรูและการทําวิจัยรวมกับองคกร

ผูปกครอง - - ความปลอดภยัของบุตร ธิดา
- - ตองการใหเรียนจบในเวลาท่ีกําหนด
- -ไดรับขอมลูขาวสารจากคณะฯ อยางสม่ําเสมอ
- - มีเครือขายผูปกครอง
- - ทุนชวยเหลือการศึกษา

- ตองการหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯท่ีเพียงพอ/และอาจารยประจาํหอพักดูแลอยาง
ใกลชิด

ศิษยเกา - - ไดรับขอมลูขาวสารจากคณะสม่าํเสมอ
- - ความชวยเหลือในดานวิชาชีพ และหลักสตูรอบรมตอเน่ือง

- ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/โปรแกรมวิชา
นายจาง/ผูใชบณัฑิต - - บัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงดานวิชาการและวิชาชีพ

- - บัณฑิตท่ีพึงประสงค มีความพรอมในการเรียนรู สามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม

- - บัณฑิตท่ีมีคณุธรรม ซื่อสตัย ขยนัอดทน
- - บัณฑิตท่ีมีมีทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ

- บัณฑิตท่ีมีทักษะในการแกปญหา
การวิจัย -
ผูใหทุนวิจัย - - ทําตามสัญญาผูรับทุน

- ดําเนินการวิจยัท่ีมีคณุภาพ เปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ และไดผลงานตามเวลาท่ีกําหนด
-ผลการวิจัยไดนําไปเผยแพร ตีพิมพ และสามารถนําไปใชประโยชนได

ผูใช/ผูอานผลงานวิจัย - - ผลงานวิจัยไดมาตรฐานสากล สามารถนําไปประยุกตใชได
การบริการวิชาการ -
ชุมชนทองถ่ินในเขตบริการของคณะ/
มหาวิทยาลยั

- -ความรูท่ีสามารถนําไปปฏิบตัิไดจริง
- -เพ่ิมมูลคาของผลผลิตในทองถ่ิน

-เปนท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน
- ผูรับบริการอบรม
- หนวยงานท่ีรับบริการ

- - ผูเขารับการอบรมมีความรู และทักษะตรงตามวัตถุประสงค
- - สามารถนําความรูท่ีไดรับมาปรับปรุงและพัฒนางานได
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 ผูสงมอบ และพันธมิตร
ผูสงมอบ/พันธมิตร/

คูความรวมมือท่ีสําคัญ
บทบาทท่ีเกี่ยวของ ขอกําหนดท่ีสําคัญ

สําหรับผูสงมอบ
พันธมิตร และ

ผูใหความรวมมือ

กลไกท่ีสําคัญท่ีใช
ในการสื่อสารระบบงาน กระบวนการ

ผลิต การสงมอบหลักสูตร
และบริการสนับสนนุ
เพ่ือลูกคาท่ีสําคัญ

การสรางนวัตกรรม
ของคณะวิชา

ผูสงมอบ
โรงเรียน พัฒนาหลักสตูรใหมี

มาตรฐานและตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน

พัฒนาหลักสตูรและ
นวัตกรรมตางๆ
เพ่ือใหผูเรียนเลือก
มาศึกษาตอท่ีคณะฯ

- หนังสือราชการ
- การจัดกิจกรรมแนะนํา
หลักสตูร
- โทรศัพท
- เว็บไซตของคณะ

คูความรวมมือและพันธมิตร
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ร.บ. การศึกษา
- กฎกระทรวง
- ระเบียบ
- คําสั่ง

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท

สํานักงานการอุดมศึกษา
(สกอ.)

ปฏิบัติตามนโยบายของ
สํานักงานการอุดมศึกษา

- พ.ร.บ. การศึกษา
- ระเบียบ
- คําสั่ง

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท

คุรุสภา บริหารจดัการหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐาน
หลักสตูรแฃะมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑติปรญิญาศึกษา
ศาสตรบัณฑิต

ประกาศครุสภา
เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและ
ประกาศนียบตัร
ทางการศึกษาเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพ

เกณมาตรฐาน - หนังสือราชการ
- โทรศัพท
- การตรวจสอบ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนหนวยงานในสังกัด
ปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั

- นโยบาย
- ระเบียบ
- คําสั่ง
- มาตรฐานหลักสตูร

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท
- การประชุมคณบดี
- การประชุม ก.บ.ม.

คณะตางๆ ใน วิทยาเขต
กําแพงแสน

1. จัดการศึกษาในหมวด
รายวิชาศึกษาท่ัวไป
(พลศึกษา 01175XXX)

เกณฑการใหคะแนน
การเรยีนรูของแตละ
รายวิชา

- การเรียนภาคบรรยาย
- การเรียนภาคปฏิบตัิ
- การสอบประจําภาค
การศึกษา

2. มีความรวมมือดาน
วิชาการและงานวิจัย
3. เสริมสรางศักยภาพนิสติ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

แตละหนวยงานจะ
สรางและพัฒนาความ
รวมมือในกิจกรรม
ตางๆ บนพ้ืนฐานของ

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท
- การประชุม
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ผูสงมอบ/พันธมิตร/
คูความรวมมือท่ีสําคัญ

บทบาทท่ีเกี่ยวของ ขอกําหนดท่ีสําคัญ
สําหรับผูสงมอบ
พันธมิตร และ

ผูใหความรวมมือ

กลไกท่ีสําคัญท่ีใช
ในการสื่อสารระบบงาน กระบวนการ

ผลิต การสงมอบหลักสูตร
และบริการสนับสนนุ
เพ่ือลูกคาท่ีสําคัญ

การสรางนวัตกรรม
ของคณะวิชา

แผนงานและการประกัน
คุณภาพ

ความเสมอภาคและ
การพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน

บัณฑิตวิทยาลัย ประสานงานในการรับนิสิต
และกํากับดูแลการจัด
การศึกษาใหเปนไปตาม
กฏระเบียบ

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท

สถานฝกประสบการณ
วิชาชีพ

รับนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพ

- คูมือฝก
ประสบการณ
วิชาชีพของคณะฯ
- สื่อการสอน

ขอตกลงของหลักสูตร
และตามขอตกลงของ
สถานประกอบการ

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท
-เว็บไซต
-สื่อสิ่งพิมพ
- การประชุม

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. พัฒนาครูท่ีปฏิบัติการสอน
ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ตาม
ความตองการของครผููเขารับ
การอบรม
2. พัฒนาใหครูมีทักษะและ
สมรรถนะในการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนท่ีสูงข้ึน
3. พัฒนาใหครูปรับปลีย่น
วิธีการถายทอดการเรียนการ
สอนใหทันสมัยสู
มาตรฐานสากล โดยเนนวิธีการ
สอนงาน (Coaching) และ
ติดตามการประเมินการสอน
จากผูเช่ียวชาญ (Mentoring)

1. สพฐ. ประชาสัมพันธ
และจัดสรรเงินคาใชจาย
เปนจํานวนเงิน 3,500
บาท/คน ใหกับ
มหาวิทยาลยัท่ี
ขาราชการครเูขารวม
โครงการ และจะติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั
2. มหาวิทยาลัยเปน
ผูดําเนินการพัฒนา
ขาราชการครูในสังกัด
สพฐ. ใน 4 กลุมสาระ
การเรยีนรู คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ตาม
จํานวนท่ี สพฐ. สงใหกับ
มหาวิทยาลยั ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท
-เว็บไซต
-สื่อสิ่งพิมพ
- การประชุม
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ผูสงมอบ/พันธมิตร/
คูความรวมมือท่ีสําคัญ

บทบาทท่ีเกี่ยวของ ขอกําหนดท่ีสําคัญ
สําหรับผูสงมอบ
พันธมิตร และ

ผูใหความรวมมือ

กลไกท่ีสําคัญท่ีใช
ในการสื่อสารระบบงาน กระบวนการ

ผลิต การสงมอบหลักสูตร
และบริการสนับสนนุ
เพ่ือลูกคาท่ีสําคัญ

การสรางนวัตกรรม
ของคณะวิชา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม)

1. พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ทําวิจัยรวมกัน
3. เปนสถานท่ีฝกประสบการณ
วิชาชีพใหกับนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4. ทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมรวมกัน

1. พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9
2. ทําวิจัยรวมกัน
ระหวางคณาจารยและ
นิสิตของคณะฯ กับ
คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9
3. เปนสถานท่ีฝก
ประสบการณ
4. ทํากิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกัน

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท

โครงการโทรทัศนครู
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลยับูรพา และ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

1. รณรงคใหอาจารยและนิสติ
ใชรายการโทรทัศนครูเปน
แหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ครู
2. ประชาสัมพันธโครงการ
โทรทัศนครูใหกับอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนผูสนใจไดรูจัก และ
นําไปใชประโยชน
3. คนหาและนําเสนอนวัตกรรม
การปฏิบัติท่ีดีทางการศึกษา
4. สงเสรมิใหอาจารย นิสิต
และบุคลากรทางการศึกษา ทํา
การวิจัยตอยอดจากการใช
ประโยชนจากโครงการโทรทัศน

หนวยบันทึกขอมูล
รายการโทรทัศนครู
จํานวน 1,700 ตอน

1. รณรงคใหอาจารย
และนิสติ ใชรายการ
โทรทัศนครูเปนแหลง
เรียนรูเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครู
2. ประชาสัมพันธ
โครงการโทรทัศนครู
ใหกับอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนผูสนใจได
รูจัก และนําไปใช
ประโยชน
3. คนหาและนําเสนอ
นวัตกรรมการปฏบิัติท่ี
ดีทางการศึกษา

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท
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ผูสงมอบ/พันธมิตร/
คูความรวมมือท่ีสําคัญ

บทบาทท่ีเกี่ยวของ ขอกําหนดท่ีสําคัญ
สําหรับผูสงมอบ
พันธมิตร และ

ผูใหความรวมมือ

กลไกท่ีสําคัญท่ีใช
ในการสื่อสารระบบงาน กระบวนการ

ผลิต การสงมอบหลักสูตร
และบริการสนับสนนุ
เพ่ือลูกคาท่ีสําคัญ

การสรางนวัตกรรม
ของคณะวิชา

ครู
5. นําหลักการ PDCA มาใชใน
การปฏิบัติงาน

4. สงเสรมิใหอาจารย
นิสิต และบุคลากร
ทางการศึกษา ทําการ
วิจัยตอยอดจากการใช
ประโยชนจากโครงการ
โทรทัศนครู
5. นําหลักการ PDCA
มาใชในการปฏิบัติงาน

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม
กําแพงแสน

1. การบริการวิชาการ
2. การวิจัย
3. การสนับสนุนการเรียนการ
สอน
4. การผลติสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
5. การพัฒนาบุคลากร

1. จัดฝกอบรมใหกับ
หนวยงานตางๆ
2. ทําวิจัยรวมกัน
3. เปนท่ีปรึกษา
งานวิจัยใหกับสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม
4. ใหนิสิตเปนผูชวย
วิจัยในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
5. ใหนิสิตไดเรียนรูการ
ผลิตสื่อ
6. ใหนิสิตไดฝกงาน
7. ใหนิสิตใหเปนพ้ืนท่ี
ในการทําปญหาพิเศษ
8. สนับสนุนการผลติ
สื่อการเรียนการสอน
ตางๆ
9. สนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
10. พัฒนาบุคลากร

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท
- การประชุมรวมกัน
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2. สภาวการณของคณะวิชา:
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน

(1) ลําดับในการแขงขัน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคูแขง คือ สถาบันท่ีมีการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

เขตภาคกลางตะวันตก จํานวน 8 สถาบัน ตามบันทึกความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันการศึกษา ในเขตภาคกลางตะวันตก ไดแก 1) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 3) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 4) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม 5) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 6) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง
7) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ 8) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยหาก
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 ในระบบ CHE QA Online จะพบวา
คณะฯ อยูในสถานการณและลําดับการแขงขัน ดังนี้

ดานการผลิตบัณฑิต
คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ไดจํานวน 217 คน ซึ่งอยูในอันดับท่ี 3 โดยมีจํานวนนอย

กวาอันดับท่ี 1 คือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพียง 40 คน

แ

และมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 75.12 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งอยูใน
อันดับท่ี 3 เชนกัน
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ในดานความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี พบวา คณะฯ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.21 ซึ่งอยู
ในลําดับสุดทาย สวนลําดับท่ี 1 คือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.55
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ดานการวิจัย
คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวน 11,766,059 บาท ซึ่งอยูในอันดับท่ี 2 สวน

อันดับท่ี 1 คือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวน 18,391,754
บาท

และในป พ.ศ. 2556 คณะฯ มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 25 ผลงาน ซึ่งอยูในลําดับท่ี 2
สวนลําดับท่ี 1 คือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 36 ผลงาน
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หากวิเคราะหสัดสวนจํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําของ
คณะฯ จํานวน 46 คน จะพบวามีสัดสวน 1 : 0.54 หากพิจารณาลําดับท่ี 1 คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอาจารย
จํานวน 88 คน จะพบวามีสัดสวน 1 : 0.41 ซึ่งจะเห็นไดวาคณะฯ มีสัดสวนท่ีมากกวา

ดานการบริการวิชาการ
คณะฯ  มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 30 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งอยูในอันดับท่ี 2 สวน

อันดับท่ี 1 คือ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 47 โครงการ/
กิจกรรม

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
พันธกิจหลัก การเปลี่ยนแปลงหลักท่ีสงผลกระทบ

ตอสถานการณการแขงขันของคณะ โอกาสของคณะในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือเพ่ือตอบสนอง

การผลิตบัณฑิต 1. การปฏิรูปการศึกษาและสังคม
2 บุคลากรมีการปรับตัวเน่ืองจากการ
เปลีย่นสถานภาพของมหาวิทยาลยั

1. 3 การเกษียณอายุและการลาออกของบ
คุลากรท่ีมีทักษะและประสบการณสงู

- มีหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน ตามกลไกการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน
- มีโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปน
สถานฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนิสิต
- คณาจารยมีความเช่ียวชาญ และประสบการณ
- การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย

การวิจัย - มีเงินทุนสนับสนุนดานการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
- มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
- มีเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและบริการวิชาการ

การบริการ
วิชาการ

- มีงานบริการวิชาการท่ีเปนแหลงรายไดของคณะ
- มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
- มีเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและบริการวิชาการ
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พันธกิจหลัก การเปลี่ยนแปลงหลักท่ีสงผลกระทบ
ตอสถานการณการแขงขันของคณะ โอกาสของคณะในการสรางนวัตกรรมและความรวมมือเพ่ือตอบสนอง

การบํานุบํารง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

การจัดกิจกรรม อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดย
เนนการมีสวนรวมของนิสิต คณาจารย และบุคลากร และชุมชนในทองถ่ิน
เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษ ณ วัดตางๆ บริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย เปนตน

การบริหาร
จัดการ

- บุคลากรมีศักยภาพหลากหลายท้ังทางดานการจัดการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ ท่ีสามารถสงตอความรู ทักษะ และประสบการณ
- สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยการจัดสรร
งบประมาณและการสงไปอบรมทักษะวิชาชีพ
- ยกยอง เชิดชู บุคลากรท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

(3) แหลงขอมูลสําคัญเชิงเปรียบเทียบ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีแหลงขอมูลสําคัญเชิงเปรียบเทียบภายในชุมชนวิชาการ ไดแก

ฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวนแหลงขอมูลสําคัญเชิงเปรียบเทียบภายนอกชุมชนวิชาการ ไดแก หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยท่ีผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตภาคกลางตะวันตก และความตองการ ความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของคูแขง

ข. บริบทเชิงกลยุทธ
ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ

ดาน พันธกิจการผลิตบัณฑิต พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการวิชาการ
ดานการเรียนรู - การผลติครมูืออาชีพท่ีมีความรูทาง

วิชาการ เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และมี
อุดมการณในวิชาชีพครู
- ใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย
จากศาสตรดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

สามารถบูรณาการศาสตร และ
บุคลากรท่ีมคีวามสามารถ
หลากหลายในการทําวิจยั

บริการวิชาการดาน
การศึกษา วิชาชีพครู และ
การพัฒนาสังคมตามแนว
ปฏิรูปท่ีกําลังเปนกระแสอยู
ในปจจุบัน

ดานการปฏิบัติการ ผลิตบัณฑติท่ีมีคณุภาพ มีความ
หลากหลาย ยืดหยุนไดตามสภาวะ
ของสังคม ผลิตบณัฑติบัณฑิตไดท้ัง
หลักสตูร 4 ป และ 5 ป

ปฏิบัติการวิจัยไดท้ังใน
สถานศึกษา และชุมชน

การปฏิรปูการศึกษาและ
สังคมมผีลใหการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมยิ่งข้ึน

ดานความรบัผิดชอบ
ตอสังคมในวงกวาง

ความรับผิดชอบตอสังคมท้ังในดาน
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน

ความรับผิดชอบของคณะฯ
ขยายจากสถานศึกษาสูชุมชน
ครบวงจร เด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ
บาน วัด โรงเรยีน ชุมชน ไดรับ
การศึกษาการวิจยัจากงานของ
คณะฯ

อัตราขยายตัวตอการบริการ
วิชาการแกสังคมเพ่ิมข้ึน
ความรับผิดชอบตอสังคม
จึงมากข้ึน
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ดาน พันธกิจการผลิตบัณฑิต พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการวิชาการ
ดานทรัพยากรบคุคล บุคลากร ไดรับการพัฒนาคณุวุฒิ

ตําแหนงทางวิชาการตามมารตฐาน
สรางการมีสวนรวมใหกับ
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก
คณะฯ

ทรัพยากรบุคลากรท้ังภายใน
สถานศึกษาและภายใน
ชุมชนสถานศึกษาไดรับการ
พัฒนา

ความไดเปรยีบเชิงกลยุทธ
ดาน พันธกิจการผลิตบัณฑิต พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการวิชาการ

ดานการเรียนรู - ผูสําเร็จการศึกษา มีความรูดาน
วิชาชีพครูอยางมืออาชีพ
- มีโรงเรียนสาธิตฯ เปนหนวยสราง
นวัตกรรมทางการศึกษา
- มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเปนท่ี
ยอมรับ มีความเปนผูนํา

การเรยีนรูดานการวิจัยท่ีสะสม
มาอยางตอเน่ืองทําใหสามารถ
แสวงหาทุนวิจัยและสราง
งานวิจัยไดหลากหลายสาขาวิชา

การเรยีนรูจากการผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการท่ีสะสม
ทําใหมีศักยภาพและการ
ยอมรับจากผูรับบริการของ
คณะฯ

ดานการปฏิบัติการ - มีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
- ความรวมกับองคกรตางๆ ในการ
เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
- การฟารมศึกษาศาสตรเปนสถานท่ี
ฝกปฏิบัตจิริง
- ผลิตบณัฑิตเปนท่ียอมรบัจากผูมี
สวนไดสวนเสีย จึงทําใหมีโอกาสได
input ท่ีดีท้ังผูเรียนและคณาจารย

การปฏิบัตกิารวิจัยสวนใหญอยูใน
เขตภาคกลางตะวันตก บุคลากร
วิจัยปฏิบัติงานอยางมีคณุภาพ

สามารถปฏิบัติการได
หลากหลายสาขา โดยเฉพาะ
ดานการปฏิรูปการศึกษา
การดูแลผูสูงอายุ การพัฒนา
อาชีพ

ดานความรบัผิดชอบ
ตอสังคมในวงกวาง

การเติบโตดังกลาวขางตน ทําใหเกิด
การไดเปรยีบเชิงกลยุทธ ในระดบั
ตนๆของภูมิภาคตะวันตก

รับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง รับผิดชอบตอสังคมในวง
กวาง ครบวงจร ท้ังสวน
บุคคล สังคม วิชาชีพ
สอดคลองกับนโยบายและ
แผนการพัฒนาในระดับชาติ

ดานทรัพยากรบคุคล มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเปนรูปธรรม
สงผลใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ือง จึงมศีักยภาพในการ
ผลิตบัณฑติไดตามมาตรฐาน TQF

มีการสรางเครือขายดานการวิจัย
ท้ังในและตางประเทศ สามารถ
จัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติไดตอเน่ืองทุกป

บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาการและการ
ถายทอดความรู

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
 ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน

คณะฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน การกํากับติดตามปละประเมินผล และปรับปรงุผลการดําเนินงานโดย
ใชหลักการวงจรคุณภาพ PDCA การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา
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 กระบวนการสรางนวัตกรรม
การจัดการความรู การจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน การถายทอดความรูระหวางบุคคล

สงเสริมการพัฒนาบคุลากร การสรางองคความรูในวิชาชีพ กระบวนการวิจัย
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บทที่ 2
การรายงานผลการดําเนินงาน

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2557
ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดําเนินงานตามภารกิจ 4 ดาน ไดแก การเรียนการสอน

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

จํานวน 4 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)
และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร) มีรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับ
ปริญญาตรีปการศึกษา 2557 ท้ังสิ้น 198 รายวิชา  แบงเปนภาคตน 103 รายวิชา ภาคปลาย 95 รายวิชา และ
รายวิชาท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 39 รายวิชา  แบงเปนภาคตน 23 รายวิชา และภาคปลาย 16 รายวิชา

 ดานการวิจัย : มีโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 40
โครงการ โดยไดรับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายใน จํานวน 1,105,350 บาท และไดรับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายนอก
จํานวน 12,284,799 บาท รวมเงินท่ีไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนเงินท้ังสิ้น 13,390,149
บาทซึ่งเม่ือเทียบกับอาจารยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) จํานวน 42 คน คิดเปนเงินสนับสนุนงานวิจัยตอ
อาจารยประจํา เทากับ 318,813.07 บาท : คน และมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 32 เรื่อง จําแนกเปนการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 10 เรื่อง และตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน 22 เรื่อง

 ดานการบริการวิชาการ : อาจารยประจําของคณะฯ มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังนําความรูและประสบการณในการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการ
สอน และการวิจัยโดยในปการศึกษา 2557 บุคลากรของคณะฯ มีการใหบริการวิชาการท้ังสิ้น 18 โครงการ จําแนก
เปนโครงการบริการวิชาการจากภาควิชา จํานวน 12 โครงการ โครงการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายไดท่ี
ดําเนินการโดยศูนยวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จํานวน 4 โครงการ มีรายรับ 50,320 บาท โครงการพัฒนา
วิชาการท่ีไดรับเงินอุดหนุนทุนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 1 โครงการ มีรายรับ 112,474 บาท ท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดินจากรัฐบาล จํานวน 1 โครงการ มีรายรับ280,000บาทรวมเปนรายรับท้ังสิ้น 442,794 บาท

 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังในสวนท่ี
คณะฯจัดเอง  และสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรเขารวมโครงการกับกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน รวมท้ังสิ้น 16
โครงการ

นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะฯ เพ่ือใหสามารถ
บริหารงานไดสอดคลองกับจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพสําหรับคณะวิชา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) นั้น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในท้ังในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ซึ่งเปนระบบท่ีใชสําหรับหนวยงานท่ีทํา
หนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
5 องคประกอบคุณภาพ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาเฉลี่ย
4.66 อยูในระดับดีมาก แยกเปน ปจจัยนําเขา คาเฉลี่ย 4.35 อยูในระดับดกีระบวนการ คาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดี
มากและผลลัพธ คาเฉลี่ย 4.07 อยูในระดับดี

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.58 ผลประเมิน
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา (ป.2)
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา (ป.2)

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ รวม 0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

4.14 4.14 5.00 4.50 3.14 3.14 4.26 4.09 การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดี

องคประกอบที่ 2
การวิจยั

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ

5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 4
การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

รวม 4.35 4.35 5.00 4.86 4.07 4.07 4.66 4.58 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับ
ดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนิน
งาน

ระดับดี

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี

การ
ดําเนิน
งาน
ระดับ
ดีมาก

การ
ดําเนินงาน

ระดับ
ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรในรอบปการศึกษา 2557
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้และองคประกอบคุณภาพไดดังตารางสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะวิชา รายตัวบงชี้ (ป.1)
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา รายตัวบงช้ี (ป.1)
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนนประเมิน

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ

(%หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

(/ =
บรรลุ,
x = ไม
บรรลุ)

(/ = บรรลุ,
x = ไม
บรรลุ)

ภาพรวมผลประเมิน 4.66 4.58
องคประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 4.26 4.26
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม

คะแนน
3.01

18.86 6 3.14 18.86 6 3.14 / / 3.14 3.14

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

รอยละ 80 29 43 67.44 29 43 67.44 X X 4.22 4.22

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารย
ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 80 22 43 51.16 22 43 51.16 X X 3.20 3.20

ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจาํ

สัดสวน
FTES1 :
30

1,137.96 42 27.09 1,137.96 42 27.09 / / 5.00 5.00

ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 5.00
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค

6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค

สัดสวน
100,000/
คน

26,965,424 42 642,033.90 13,390,149 42 318,813.07 / / 5.00 5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย
ประจําและนกัวจิัย

รอยละ 40 25.4 43 59.07 21.40 43 49.77 / / 5.00 5.00

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม

6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00

องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

6 ขอ 6 5 / X 5.00 4.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนนประเมิน
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

(/ =
บรรลุ,
x = ไม
บรรลุ)

(/ = บรรลุ,
x = ไม
บรรลุ)

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 5.00
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจกลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ

7 ขอ 7 7 / / 5.00 5.00

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต
ตามตัวบงชี้ สกอ. 6 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.26 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.26 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ

สูตรการคํานวณ

 ิดชอบที่คณะรับผ ูตรทั้งหมดจํานวนหลักส
ลักสูตรมินของทุกหาคะแนนประเผลรวมของค คะแนนที่ได 

ผลการดําเนินงาน
หนวยงาน จํานวน

หลักสูตร
คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5)

องค 1 องค 2 องค 3 องค 4 องค 5 องค 6 เฉลี่ยตามจาํนวน
ตัวบงชี้

(ถาองค 1 ไมผาน
คะแนนเฉลี่ยเปน 0)

ระดับ
คุณภาพผาน ไมผาน

คณะฯ 1
- หลักสูตร ศษ.บ.
(การจัดการเรียนรู)

-  4.25 2.33 3.31 2.75 3.00 3.03 ดี
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หนวยงาน จํานวน
หลักสูตร

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5)
องค 1 องค 2 องค 3 องค 4 องค 5 องค 6 เฉลี่ยตามจาํนวน

ตัวบงชี้
(ถาองค 1 ไมผาน

คะแนนเฉลี่ยเปน 0)

ระดับ
คุณภาพผาน ไมผาน

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชมุชน

3

- หลักสูตร วท.บ.
(เกษตรและสิ่งแวดลอม)

-  4.01 3.00 2.74 3.50 3.00 3.25 ดี

- หลักสูตร ศศ.ม.(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน)

-  4.35 3.33 4.00 4.25 3.00 3.86 ดี

- หลักสูตร ปร.ด.(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน)

-  4.18 2.67 3.58 3.25 2.00 3.24 ดี

ภาควิชาครุศึกษา 1
- หลักสูตร ปร.ด.
(วิทยาศาสตรศึกษา)

-  - 2.67 2.83 2.75 3.00 2.77 ปานกลาง

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 1
- หลักสูตร ศศ.ม.
(การสงเสริมสุขภาพ)

-  2.50 2.33 3.00 2.75 3.00 2.71 ปานกลาง

รวม 6 6 3.86 2.72 3.24 3.21 2.83 3.14 ดี

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

3.01 3.14 3.14 บรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

3.01 3.14 3.14 บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.1-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

100ท้ังหมดยประจําคณะจํานวนอาจาร
กฒิปริญญาเอท่ีมีคุณวุยประจําคณะจํานวนอาจาร



2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 คะแนนที่ได 5ญาเอก ุณวุฒิปริญำคณะท่ีมีคาจารยประจรอยละของอ
80



ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 42 คน

ลาศึกษาตอ1 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 13 คน และปริญญาเอก 29 คน

การคํานวณ
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก
x 100

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก = 


29 100
42 1

= 67.44

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก

x 5
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5

คะแนนท่ีได = 
69.77 5
80

= 4.22คะแนน
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ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 รอยละ 67.44 4.22 ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 รอยละ 67.44 4.22 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.2-1 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร

100ท้ังหมดยประจําคณะจํานวนอาจาร
าการหนงทางวิชท่ีดํารงตําแยประจําคณะจํานวนอาจาร



2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 คะแนนที่ได 5
80

งวิชาการงตําแหนงทาำคณะท่ีดําราจารยประจรอยละของอ
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 42 คน

ลาศึกษาตอ1 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 15 คน รองศาสตราจารย 7 คน และไมมีผูดํารง
ตําแหนงเปนศาสตราจารย รวมอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการท้ังสิ้น 22 คน

การคํานวณ

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

x 100
จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด (ปฏิบตัิงานจริงรวมลาศึกษาตอ)

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 


22 100
42 1

= 51.16

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนท่ีได =

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
x 5

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได = 
51.16 5
80

= 3.20 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 รอยละ 51.16 3.20 ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 รอยละ 51.16 3.20 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.3-1 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนํามา

เทียบกับคาความตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาท่ีกําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการเทียบ
บัญญัติไตรยางศดังนี้

คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5
คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0
คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ10.01 และไมเกินรอยละ 20

ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ

สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
1. คํานวณคาหนวยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นิสิตลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้

SCH = ∑nici

เม่ือ ni = จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i
ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  =

ๆปริญญานั้น ียนในระดับนการลงทะเบกณฑมาตรฐารศึกษาตามเกิตตอปกาจํานวนหนวย
ทั้งป(SCH)HoursCreditStudent

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร

100
ณฑมาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดสวนจําน

ณฑมาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดสวนจําน- ็นจริงมเวลาที่เปวนนิสิตเต็สัดสวนจําน


2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดงันี้
2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 คิดเปน 5 คะแนน
2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน
2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 41

510
1)จากขอ ี่คํานวณไดคารอยละท-(20 คะแนนท่ีได 

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ในภาพรวมของ

คณะท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเทากับ 1,137.96 และมีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 42 คน ลา
ศึกษาตอ1 คน รวมท้ังสิ้น 43 คน

การคํานวณ

1. สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาท่ีเปนจริง =
จํานวนนิสิตเตม็เวลา

x 100
จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด (ไมนับรวมลาศึกษาตอ)

สัดสวนจํานวนนิสติเตม็เวลาท่ีเปนจริง =
1,137.93

42
= 27.09

2. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร

100
ณฑมาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดสวนจําน

ณฑมาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดสวนจําน- ็นจริงมเวลาที่เปวนนิสิตเต็สัดสวนจําน


3. นําคารอยละจากขอ 2มาคํานวณคะแนนดังนี้
3.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 คิดเปน 5 คะแนน
3.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน
3.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) =
 27.09 30 100

30
= รอยละ -9.69(นอยกวารอยละ 10)

= 5.00 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 รอยละ -9.69 5.00 บรรลุเปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 รอยละ -9.69 5.00 บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

1.4-1 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2557

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
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
กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

  1. จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตแกนิสิต
ในคณะ

คณะฯ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ ซ่ึงมีหนาท่ีใน
การใหคําปรึกษาแกนิสิต (1.5-1-1)
มีระบบการจัดอาจารยท่ีปรึกษาท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึง
ประกอบดวยอาจารยของทุกภาควิชาซ่ึงเปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถ เพ่ือกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาอยางตอเน่ือง (1.5-1-2)
มีการจัดเจ าหนา ท่ีบริการการศึกษาซ่ึงเปน
ขาราชการประจํา ประกอบดวย นักวิชาการ
ศึกษา ท่ีคอยให คําปรึกษาแนะนําเกี่ ยวกับ
กฎระเบียบขอบังคับวาดวยการศึกษา
ตาราง เรี ยน/  แผนการ เรี ยน และเรื่ อง ท่ี มี
ความสําคัญและจําเปนท่ีนิสิตตองดําเนินการ
นักวิชาการศึกษาหนวยพัฒนานิสิตท่ีใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิต และ นักวิชาการ
ศึ ก ษ า ห น ว ย พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร / ห น ว ย ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพนิสิต ท่ีจะใหคําปรึกษา

1.5-1-1คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร
1.5-1-2คําส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา
นิสิต ปการศึกษา 2557
1.5-1-3บันทึกการใหคําปรึกษานิสิต
1.5-1-4ใบบอกลักษณะงานของ
นักวิชาการศึกษา
1.5-1-5เว็บไซตศูนยสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การใหคําปรึกษาและพัฒนา
ครู
1.5-1-6คูมือระบบอาจารยท่ีปรึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1.5-1-7 คูมือนิสิต ปการศึกษา 2557
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เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนิสิต (1.5-1-3) โดยนิสิต
สามารถมาติดตอขอรับคําปรึกษาแนะนําไดทุกวัน
ทําการต้ังแตวันจันทร-วันศุกร ในเวลาราชการ ณ
งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ(1.5-1-
4)
มีการจัดต้ังศูนยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การให
คําปรึกษาและพัฒนาครู เพ่ือใหคําปรึกษาแกนิสิต
(1.5-1-5)
และ มีการจัด เตรี ยมขอ มูลด านต า งๆ และ
เครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ี
ปรึกษาเชน คูมือระบบอาจารยท่ีปรึกษา
(1.5-1-6)คูมือนิสิต ปการศึกษา 2557(1.5-1-7)

  2. มีการใหขอมูลของ
หนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นิสิต

คณะฯ มีการจัดบริก ารข อ มูลหน วย งาน ท่ี
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนิสิตใน 3 ชองทาง
คือ 1) ผานทางบอรดประชาสัมพันธหนาอาคาร
ท้ังอาคาร 1 และอาคาร 2 (1.5-2-1)
2) ผานชองทางเว็บไซตของคณะฯ(1.5-2-2)
3) ผานระบบสังคมเครือขายท่ี facebook
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (1.5-2-3)

มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเสริมสราง
การเรียนรูใหแกนิสิต เชน โครงการReaching
English Goalsโครงการอบรมบุคลิกภาพโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตดานเกษตรและส่ิงแวดลอม
โครงการติวเขมควาเกรด Aเปนตน(1.5-2-4)
อีกท้ังคณะฯ ยังมีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการสอน และเปน
แหลงฝกงานใหแกนิสิต (1.5-2-5)

1.5-2-1บอรดประชาสัมพันธของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1.5-2-2เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
1.5-2-3 Facebook คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
1.5-2-4 โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนของฝายกิจการนิสิต
1.5-2-5 ขอมูลการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู จากศูนยฝกประสบการ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษาแกนิสิต

คณะฯ มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาใหแกนิสิต เชน
โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
คายพัฒนาอัตลักษณนิสิตศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตรโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการเสริมทักษะดาน
ภาษาอังกฤษเปนตน
(1.5-3-1)

มีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือเตรียม
ความพรอม และเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการ
สอน อีก ท้ั งยั ง เปนแหล งฝ กงานใหแก นิ สิต

1.5-3-1โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา

- โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
- คายพัฒนาอัตลักษณนิสิต

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการเสริมทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ
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ชั้นปท่ี 5 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู(1.5-3-2) 1.5-3-2ขอมูลการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู จากศูนยฝกประสบการ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

  4. ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใน
ขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

คณะฯ มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ โดยใชระบบประเมินออนไลนของ
คณะฯ จากผลการประเมินพบวา มีนิสิตเขา
ประเมินระบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู จํานวน
366คน คิดเปนรอยละ 28.18ของนิสิตท้ังหมด
1,299 คน มีผลการประเมินดานการใหคําปรึกษา
คาเฉล่ีย 4.09 การบริการขอมูลขาวสารแกนิสิต
คาเฉล่ีย 3.88 และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
คาเฉล่ีย 4.04 เฉล่ียรวม 4.00 อยูในระดับพึง
พอใจมาก (1.5-4-1)

1.5-4-1ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการใหบริการและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

  5. นําผลการประเมินจากขอ 4
มาปรบัปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล
เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเปนไปตามความคาดหวัง
ของนิสิต

คณะศึกษาศาสตรและพฒนศาสตร มีการนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัด
กิจกรรมและจัดบริการจากนิสิต (1.5-5-1)
มาปรับปรุงการใหบริการ เชน โครงการ
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตเรียนดีตลอดหลักสูตร/
การจัดสรรทุนทํางาน ทุน TA/RA และทุนขาด
แคลนแกนิสิต (1.5-5-2) การปรับปรุงท่ีจอดรถ
มอเตอรไซค โดยการขีดเสนแบงท่ีสําหรับจอดรถ
มอเตอรเทาน้ัน (1.5-5-3) แจงรานจําหนวย
อาหารบริเวณหนาคณะฯ ใหปรับปรุงเรื่องการ
แตงกายและความสะอาด เปนตน (1.5-5-4)
อีกท้ังยังมีการนําผลการประเมินมาประชุมใน

คณะกรรมการฝายกิจการนิ สิต และจัดทํา
แผนการ พัฒนาปรั บปรุ ง  โ ดยบร รจุ ไ ว ใ น
แผนพัฒนานิสิต ประจําป  2558 เชน ด าน
ทุนการศึกษา มีการกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 3
บริการและจัดสวัสดิการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีแก
นิสิต กลยุทธท่ี 1 การใหคําปรึกษาและสวัสดิการ
แกนิสิต แผนงานท่ี 3 การดูแลและชวยเหลือนิสิต
เม่ือสําเร็จการศึกษา (1.5-5-5)

1.5-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการใหบริการและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู  คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
1.5-5-2 ประกาศการใหทุนการศึกษา
แกนิสิต
1.5-5-3 ภ า พ ส ถ า น ท่ี จ อ ด
รถจักรยานยนต
1.5-5-4 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะครั้ ง ท่ี
7/2557 วาระท่ี 5.3
1.5-5-5 แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ฝายกิจการนิสิต ประจําปการศึกษา
2558

  6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพ
แกศิษยเกา

คณะฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกาใน 3 ชองทาง คือ

1) ผานชองทางเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (1.5-6-1)

1.5-6-1 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
1.5-6-2 facebook ของชุมนุมศิษยเกา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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2 )  ผ า น ร ะบบ สั ง คม เครื อ ข า ย  ( Social
Network) ท่ี facebook คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (1.5-6-2) และ

3) ผานกิจกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดใหบริการ
โดยในปการ ศึกษา 2557 คณะฯ ไดจั ด

กิจกรรมใหขอมูลและความรูแกศิษยเกาในหัวขอ
"การดําเนินชี วิตอยางมีความสุขในชี วิตการ
ทํางาน" โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป
2557 เปนตน (1.5-6-3) อีกท้ังยังมีการจัดต้ัง
ชมรมศิษย เกา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร เพ่ือเปนศูนยรวมในการใหขอมูลความรู
ท่ีปนประโยชนแกศิษยเกาของคณะฯ (1.5-6-4)

1.5-6-3 โครงการดําเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1.5-6-4 ประกาศคณะกรรมการชมรม
ศิษยเกาท่ีเขารวมชมนุมศิษยเกา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
ชนดิของตัวบงช้ี กระบวนการ
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
กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะ
โดยใหนิสิตมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม

คณะฯ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตในภาพรวมของคณะฯ (1.6-1-1)
โดยฝายกิจการนิสิต และไดจัดโครงการสัมมนา
ฝายกิจการนิสิตและผูนํานิสิตคณะศึกษาศาสตร
แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร  ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี  2 6 -2 7
พฤษภาคม และ 24-25 มิถุนายน 2558

1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558
1.6-1-2 โครงการสัมมนาฝายกิจการนิสิต
และผูนํานิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร



46 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

โดยมีกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ในรอบป
การ ศึกษา 2557 กิ จกรรมการจัด ทําแผน
ยุทธศาสตรพัฒนานิสิตของคณะฯ และกิจกรรม
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของฝายกิจการ
นิสิตและองคกรนิสิต ซ่ึงนิสิตไดมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนดังกลาวของคณะ(1.6-1-2)

  2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ใหดําเนินกิจกรรม
ท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ ให
ครบถวน ประกอบดวย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2)ความรู
(3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล
และความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯ ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ี
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ไดแก
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม เชน โครงการ
ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู
กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบ้ืองตน
(B.T.C) โครงการคายพัฒนาอัตลักษณ นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนตน
(2) ดานความรู เชน โครงการอบรมบุคลิกภาพ
โครงการ Reaching English Goals โครงการ
เผยแพรความรูการเพาะเห็ดสูโรงเรียนและชุมชน
เปนตน
(3) ดานทักษะทางปญญา เชน โครงการสัมมนา
กิจการนิสิตและผูนํานิสิต คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร โครงการเผยแพรวิชาการดาน
เกษตรและส่ิงแวดลอม งานเกษตรกําแพงแสน
เปนตน
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ เชน โครงการกีฬาสานสัมพันธ
ฟารมนิสิต โครงการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร โครงการสานสัมพันธ เกง ดี
มีความสุข เปนตน
(5) ดานทักษะการวิเคราะหการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการจัดการ
เรียนรู เชน โครงการพัฒนาความรูคณิตศาสตรสู
ครูยุคใหม โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผูนํา
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนตน
(1.6-2-1)

1.6-2-1 สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2557

  3. จัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพแก
นิสิต

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก นิ สิต โดยจัด
กิจกรรมในโครงการสัมมนาฝายกิจการนิสิตและ
ผูนํานิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ป ก า ร ศึ กษา  2557  ร ะหว า ง วั น ท่ี  26 -27
พฤษภาคม และ 24-25 มิถุนายน 2558

1.6-3-1 โครงการสัมมนาฝายกิจการนิสิต
และผูนํานิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
1.6-3-2 รายงานการประเมินคุณภาพ
สโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
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กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

ซ่ึงมีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ บรรยายให
ความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต
เรื่อง การประกันคุณภาพกับการทํางานกิจการ
นิสิตใหประสบความสําเร็จ (1.6-3-1)
อีกท้ังยังมีการประเมินคุณภาพสโมสรนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  เ ม่ือ วัน ท่ี  8
พฤษภาคม 2558 เพ่ือใหผูนํานิสิตไดเรียนรูถึง
กระบวนการทํางานในเชิงคุณภาพ โดยมีผลการ
ประเมิน 3.81 คะแนน อยูในระดับดี(1.6-3-2)

  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มี
การประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
และ นําผลการประ เ มินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ตอไป

คณ ะ ฯ  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงคของกิจกรรมในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ดังแสดงในรายงานสรุปการดําเนิน
โครงการคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต
(1.6-4-1)

1.6-4-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ปการศึกษา 2557

  5. ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต

คณ ะ ฯ  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ดังแสดงในรายงานสรุปการดําเนินโครงการ
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต(1.6-5-1)

1.6-5-1 ผลการประเมินความสําเร็จของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปการศึกษา 2557

  6. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต

คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต ดัง
แสดงในรายงานสรุปการดํา เ นินโครงการ
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต   (1.6-6-1)

1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การวิจัยตามตัวบงชี้
สกอ. 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

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
กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

คณะฯ มีระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร
งานวิจัย คือเว็บไซตงานวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณะฯ ซ่ึ งประกอบไปดวย ระ เ บียบ/
ประกาศตางๆท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย แบบฟอรม
การขอทุนวิจัย แหล งขอมูลการขอทุนวิจัย
ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ อีกท้ังยังมีการนําผลงานวิจัย
ของอาจารยในคณะฯ ฯลฯ  ไปเผยแพรใหบุคคล
ท่ัวไปสามารถดาวนโหลดไปใชงานไดอีกดวย
(2.1-1-1)

มีฐานขอมูลพ้ืนฐานดานการวิจัยของคณะ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจะรายงาน
ขอมูลเชิงสถิ ติเ พ่ือให ผูบริหารของคณะและ
มหาวิทยาลัยนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการ
(2.1-1-2)อีกท้ังยังมีระบบงานวิจัยและ
งานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยท่ีรวบรวมขอมูล
การวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหหนวยตางๆ
ไดนําขอมูลมาใชอีกดวย (2.1-1-3)

2.1-1-1 เว็บไซตฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBrese
arch/
2.1-1-2เว็บไซตขอมูลพ้ืนฐานของคณะ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/index_
01.html
2.1-1-3 เว็บไซตระบบงานวิจัยและงาน
สรางสรรค มก.
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/log
in.aspx

  2. สนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปน้ี

- หองปฏิบัติการหรือหอง
ปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ
หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ตามอัตลักษณของคณะฯ โดยการจัดต้ังศูนยวิจัย
และบริการวิชาการ (2.1-2-1)
มีหองปฏิบัติงานพรอมส่ิงอํานวยความสะดวก
เ พ่ือสนับส นุนให นัก วิ จั ย ได ทํ า ง านหรือ ให
คําปรึกษาเรื่องการวิจัย เชน หองปฏิบัติการ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ษ า

2.1-2-1 เว็บไซตศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/in
dex.html
2.1-2-2 ขอมูลอาคารสถานท่ีและส่ิง
สนับสนุนดานการเรียนการสอนของ
คณะฯ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 49

กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

- หองสมุดหรือแหลง
คนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค

- หองอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ

- กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

หองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค หองศูนยการ
เรียนรู  เปนตน ซ่ึง มีกลองวงจรปดและถั ง
ดับเพลิงเพ่ือรักษาความปลอดภัยทุกหอง
(2.1-2-2) มีการติดตามผลการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยโดยคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานวิจัยใหดียิ่งขึ้น
(2.1-2-3)
มีการจัดกิจกรรมเ พ่ือสงเสริมงานวิจัย เชน
การจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในงานเกษตรกําแพงแสน
ครั้งท่ี 11 (2.1-2-4)  อีกท้ังยังมีหองสมุดของ
วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีเปนแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยอีกดวย

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองปฏิบัติการทางภาษา
- หองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
- หองศูนยการเรียนรู
- ฟารมคณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร
- ระบบรักษาความปลอดภัย เชน กลอง

วงจรปด, ถังดับเพลิง เปนตน
- มาตรการปองกันการโจรกรรม

ทรัพยสิน
2.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ครั้งท่ี 1/2558 วาระท่ี 4.1
2.1-2-4 การจัดประชุมวิชาการงานเกษตร
กําแพงแสน ครั้งท่ี 11สาขาศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
เ ป น ทุ น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรคใหกับอาจารยประจํา จากเงิน
รายไดสวนกลางคณะฯ เพ่ือใหนักวิจัยรุนใหมมี
โอกาสในการทําวิจัย (2.1-3-1) โดยจะมีการ
พิจารณาการใหทุนสนับสนุนผานคณะกรรมการ
ฝายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ (2.1-3-2)
นอกจากน้ี ไดจัดใหมีขอมูลของแหลงทุนวิจัย
ตาง ๆ เชน สกว. วช. ในเว็บไซตของคณะฯ
(2.1-3-3)

2.1-3-1 ระเบียบการใหทุนอุดหนุนวิจัย
และการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ประจําป 2556และ
2558
2.1-3-2 รายงานการประชุมฝายวิจัย
และบริการวิชาการ ครงท่ี 1/2557
2.1-3-3 เว็บไซตการเผยแพรแหลงทุนวิจัย
ตางๆ

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยการประชุม
วิชาการและการตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ (2.1-4-1) โดยจะมีการพิจารณาการ
ใหทุนสนับสนุนผานคณะกรรมการฝายวิจัยและ
บริการวิชาการของคณะฯ
(2.1-4-2)

2.1-4-1 ระเบียบการใหทุนอุดหนุนวิจัย
และการตีพิมพ คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ประจําป 2556
และ 2558
2.1-4-2 รายงานการประชุมฝายวิจัย
และบริการวิชาการ ครงท่ี 1/2557

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารยและ

คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค และใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารย โดยมีการจัดทําแผนการ
พัฒนาอาจารย (2.1-5-1) มีการจัดกิจกรรม

2.1-5-1 แผนการพัฒนาอาจารย
2.1-5-2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู
งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดน

แลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัยและการบริการ
วิชาการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการการ
ทําวิจัยรวมกัน (2.1-5-2) คณะฯ ยังมีการยกยอง
เชิดชู เกียรติบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความรู
ความสามารถดานการวิจัย ประจําป 2557
จํานวน 4 คน(2.1-5-3) ท้ังน้ี ยังมีการใหความรู
ดานจรรยาบรรณของนักวิจัยทางเว็บไชตของ
คณะฯ (2.1-5-4)

2.1-5-3 รายชื่อบุคลากรดีเดนสายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําป 2557
2.1-5-4 เว็บไชตของคณะฯ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวิจัย ท่ี
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_res
earch/conduct.php

  6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวย
ในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีระบบ
และกลไกในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน โดยการ
พูดคุยในการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการ
วิช ากา ร  เ พ่ื อ สร า งคว ามตระห นัก ให กั บ
คณา จ า ร ย  แ ละ มี ก า ร ถ า ย ทอด เ ผย แพร
จรรยาบรรณของนักวิจัย (2.1-6-1) และระเบียบ
วาดวยการบริหารจัดการทรัพยทางปญญาและ
สิทธิประโยชนจากงานวิจัยใหกับคณาจารยของ
คณะฯ (2.1-6-2) นอกจากน้ีคณะฯ ยังมีระบบ
และกลไกสําหรับบุคคลท่ีสนใจนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณาจารยในคณะฯ ไปใช
ประโยชน โดยใหระบุขอมูลชื่อหนวยงานหรือ
บุคคล และ วัตถุประสงคของการ นํา ไปใช
ประโยชนกอนดาวนโหลดผลงานวิจยัไปใช
(2.1-6-3)

2.1-6-1 เว็บไซตของคณะฯ ท่ีถายทอด
ข อ มู ล จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง นั ก วิ จั ย
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_res
earch/conduct.php
2.1-6-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชน
จากงานวิจัย พ.ศ. 2551
2.1-6-3 เว็บไซตฐานขอมูลผลงานวิจัยของ
คณะฯสําหรับบุคคลท่ีสนใจนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณาจารยในคณะฯ
ไปใชประโยชน
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBrese
arch/db.php

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ชนิดชองตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุม  ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา ดังนี้
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย

นวิจัยฯสนับสนุนงาจํานวนเงินน
นักวิจัยยประจําและจํานวนอาจาร

ะภายนอกจากภายในแลวิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 คะแนนท่ีได 5
5เต็ม เปนคะแนนที่กําหนดใหวิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส

ะภายนอกจากภายในแลวิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส


สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 26,965,424

42
= 642,033.90

คะแนนท่ีได = 642,033.90 5
100,000

= 32.10= 5.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากภายใน จํานวน

1,105,350 บาท และภายนอก จํานวน 12,284,799 บาท (ประเมินตนเอง 25,860,078 บาท) รวมท้ังสิ้น
13,390,149 บาท (ประเมินตนเอง 26,965,424 บาท) มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 42 คน ลาศึกษา
ตอจํานวน 1 คน และไมมีนักวิจัยประจําหนวยงาน

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

100,000 บาท/คน 642,033.90 บาท/คน 5.00 บรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

100,000 บาท/คน 318,813.07 บาท/คน 5.00 บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.2-1 ขอมูลเงินทุนวิจัย จากฐานขอมลู QAIS และฐานขอมลู สวพ.มก. ปงบประมาณ 2557

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 =รอยละ 60 ข้ึนไป
กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ท่ีกําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร

100
 งหมดนักวิจัยทัยประจําและจํานวนอาจาร

ะนักวิจัยรยประจําแลการของอาจางานทางวิชาำหนักของผลผลรวมถวง


น

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 คะแนนท่ีได 5

5นคะแนนเต็มำหนดใหเปกวิจัยท่ีกประจําและนัของอาจารย
การงานทางวิชาำหนักของผลลรวมถวงนรอยละของผ

กวิจัยประจําและนัของอาจารย
การงานทางวิชาำหนักของผลลรวมถวงนรอยละของผ



ผลการดําเนินงาน
ประเภทผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวงน้ําหนัก

1.1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

0.2 1 0.2

2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

0.4 9 3.6

2.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ
ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ

0.4 0 0

2.3 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 0 0
3.1บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2

0.6 12 7.2

4.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจง
ใหกพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ

0.8 4 3.2
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ประเภทผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวงน้ําหนัก
4.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1

0.8 4 3.2

5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556

1 2 2

5.2 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1 0 0
5.3 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผาน
การประเมินตาํแหนงทางวิชาการแลว

1 0 0

5.4 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดําเนินการ

1 0 0

5.5 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน

1 0 0

5.6 ตําราหรือหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแลว

1 2 2

5.7 ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ
การประเมินตาํแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตาํแหนงทางวิชาการ

1 0 0

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 43
จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 38
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําคณะ

21.4

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสตูร

49.77

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสตูร

รอยละ 40 ข้ึนไป

คะแนนท่ีได 6.22

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 40 รอยละ 59.07 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย
รอยละ 40 รอยละ 49.77 5.00 บรรลเุปาหมาย
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.3-1 ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพ จากฐานขอมูล QAIS และฐานขอมูล สวพ.มก. ป 2557

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ
ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

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
กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม และกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม และเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แก สังคม โดยมีคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ เปนผูวางแนวทาง ขั้นตอน
และหลักเกณฑของการใหบริการวิชาการ
ดานตางๆ ท่ีสัมพันธกับพันธกิจของคณะฯ
(3.1-1-1) โดยมีการจัดทําคูมือการใหบริการ
วิชาการจัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําป(3.1-1-2) ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน (3.1-1-3)

3.1-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
3.1-1-2
- แผนการบริการวิชาการประจําป
การศึกษา 2557
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2557 วาระท่ี
4.7
- คูมือการใหบริการวิชาการ
3.1-1-3 ผลการสํารวจความตองการ
ของชุมชนในการใหการใหบริการทาง
วิชาการ

  2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอ
การพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม

คณะฯ มีการจัดทําแผนบริการวิชาการและ
การใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานิสิต ชุมชนหรือ
สังคม  (3.1-2-1) เชนโครงการลีลาศพ้ืนฐาน

3.1-2-1 แผนการบริการวิชาการ
ประจําปการศึกษา 2557
3.1-2-2 โครงการลีลาศพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพแกนิสิต
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กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพแกนิสิต
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน บุคคลและผูท่ีสนใจท่ัวไป
มาบูรณาการกับการ เรียนการสอนใน
ร า ย วิ ช า 01175143ลี ล า ศ  ( 3.1-2-
2)โครงการบริการวิชาการ การแขงขันตอบ
ปญหาวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา เพ่ือ
เปนการสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมได
ตระหนักและทราบถึ งความสําคัญของ
สุขภาพและกีฬา (3.1-2-3)

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน บุคคลและผูท่ี
สนใจท่ัวไป และ มคอ.3รายวิชา
01175143ลีลาศ
3.1-2-3 โครงการบริการวิชาการ
การแขงขันตอบปญหาวิชาการเกี่ยวกับ
สุขภาพและกีฬา

  3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมใน
ขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการ
แบบใหเปลา

คณะฯ มีโครงการบริการแกสังคมโดยท่ีไม
ตองเสียคาใชจาย จํานวน 15 โครงการดัง
กรากฎในแผนโครงการบริการวิชาการของ
คณะฯ (3.1-3-1)

3.1-3-1 จํานวนโครงการบริการทาง
วิชาการโดยไมเก็บคาใชจาย ใน
แผนการบริการวิชาการประจําป
การศึกษา 2557

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือพิจารณา

คณะฯ มีการประเ มินความสําเร็จของ
แผนการบริการวิชาการแกสังคม โดยมี
โครงการบริการวิชาการท่ีบรรลุตามตัวชี้วัด
ของโครงการ จํานวน 14 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 82.35 ของโครงการท้ังหมด จํานวน
17 โครงการ ตามแผนการบริการวิชาการ ป
การศึกษา2557 (3.1-4-1)
และมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของ
แผนเขารายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ
ครั้งท่ี 9/2558 เพ่ือพิจารณา (3.1-4-2)

3.1-4-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการตางๆ ตามแผนการบริการ
วิชาการประจําปการศึกษา 2557
3.1-4-2 รายงานการประชุมคณ
กรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2558

  5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการ
วิชาการสังคม

ค ณ ะ ฯ  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสําเร็จของแผนเขารายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการทาง
วิชาการ ครั้งท่ี 1/2558 วาระเพ่ือพิจารณาท่ี
4.2 โดยพิจารณาใหมีการปรับปรุงแผนการ
บริการวิชาการในรอบปการศึกษาถัดไปใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหากโครงการบริการ
วิชาการใดมีการนํามาบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ควรระบุรายวิชาหรือ
ชื่อผลงานวิจัยท่ีบูรณาการไวในแผนการ
บริการวิชาการใหชัดเจน(3.1-5-1)

3.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายวิจัย ครั้งท่ี 1/2558
วาระเพ่ือพิจารณาท่ี 4.2

  6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับสถาบัน

คณะฯ มีสวนรวมการบริการวิชาการแก
สังคมในระดับสถาบัน โดยเขารวมโครงการ
9 บวร ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวาง
บาน วัด โรงเรียน

3.1-6-1 โครงการ "การวิจัยและพัฒนา
แบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยสําหรับอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ
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กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

ใ นบริ เ ว ณอํ า เ ภอ กํ า แ พง แส น  โ ด ย มี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน เปนศูนยกลางในการดําเนินงาน
ใหความรู  ใหบริการทางวิชาการในดาน
ตางๆ   ซ่ึงคณะฯ มีโครงการท่ีเขารวมและ
เปนสวนหน่ึงของโครงการ 9 บวร คือ
โครงการ "การวิจัยและพัฒนาแบบมีสวน
รวมเพ่ือสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยสําหรับ
อาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตาม
โครงการ 9 บวร
และ โครงการวิจัย "การสรางเครือขายความ
รวมมือพหุภาคีเ พ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
นครปฐมตามโครงการ 9 บวรจัดขึ้นเม่ือวันท่ี
28 มิถุนายน 2558 เ พ่ือ เปนการสราง
เครือข ายการบริการ วิชาการแก สั งคม
ระหวางคณะฯกับโรงเรียนขนาดเล็ก
(3.1-6-1)

9 บวร และ โครงการวิจัย "การสราง
เครือขายความรวมมือพหุภาคีเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดนครปฐมตามโครงการ
9 บวร

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ชอ 6 ขอ 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา  มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
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
กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

  1. กําหนดผูรับผิดชอบใน
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คณะฯ มีคณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม(4.1-1-1) และมีโครงการดาน
การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
นโยบายและวิสัยทัศนของคณบดี ซ่ึงดําเนิน
โครงการโดยฝายกิจการนิสิต สํานักงาน
เลขานุการ และภาควิชา ตามแผนปฎิบัติการ
ประจํา 2557 ของฝายบริหาร และแผน
ดําเนินงานของฝายกิจการนิสิต (4.1-1-2)

4.1-1-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการฝายทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1-1-2
- แผนปฏิบัติการประจําป 2557
แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- แผนดําเนินงานพัฒนานิสิตดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา
2557

  2. จัดทําแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
แผน รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให
สามารถดําเนินการได
ตามแผน

คณะฯ มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคลองกับแผนงานและมีการดําเ นิน
กิจกรรมอยางตอเน่ืองโดยฝายกิจการนิสิต
งานบริการการศึกษาของคณะฯ มีการจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนดําเนินงานพัฒนานิสิต
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2557 ไวอยางชัดเจน (4.1-2-1)
อีก ท้ังยั ง มี โครงการทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธร รม ท่ี ดํ า เ นิ นก า ร โดย สํ า นั ก ง าน
เลขานุการและภาควิชา(4.1-1-2)
ตามนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณบดี (4.1-1-3)

4.1-2-1 แผนดําเนินงานพัฒนานิสิตดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา
2557
4.1-2-2 แผนปฏิบัติการประจําป 2557
แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1-2-3 แบบรายงานการนําเสนอนโยบาย
และวิสัยทัศนของคณบดี
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กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

  3. กํากับติดตามใหมีการ
ดําเนินงานตามแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คณะฯ มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยฝายกิจการนิสิต (4.1-3-1) และมีการ
ติดตามการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน (4.1-3-2)

4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝายกิจการนิสิต
4.1-3-2 สรุปผลการดําเนินโครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

  4. ประเมินความสําเร็จ
ต า ม ตั ว บ ง ชี้ ท่ี วั ด
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงคของแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
ตัวบงชี้ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามแผนดําเนินงานพัฒนานิสิตดาน
การทํา นุ บํารุ ง ศิลป วัฒนธรรม ประจํ าป
การศึกษา 2557 (4.1-4-1)

4.1-4-1 สรุปผลการดําเนินโครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

  5. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จ
ของแผนและกิจกรรม ไปปรับปรุงกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ า ย กิ จ ก า ร นิ สิ ต ค ณ ะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (4.1-5-1)

4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝายกิจการนิสิต

  6. เผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอ
สาธารณชน

คณะฯ มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอนิสิตและบุคคลท่ัวไป
และมีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการผานทาง
เว็บไซตของคณะฯ (4.1-6-1)

4.1-6-1 เว็บไซตแสดงภาพกิจกรรมของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

7. กําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ซ่ึงเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

6 ขอ 5 ขอ 4.00 บรรลเุปาหมาย
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคมตามตัวบงชี้ สกอ. 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

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
กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ
วิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ัง
สอดคลองกับกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ
เวลา เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ และเสนอ
ผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

คณะฯ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธทุก
ร อ บ 5  ป  เ พ่ื อ กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร
ดําเนินงานของคณะฯ  ให เชื่อมโยงกับ
วิ สัยทัศนของคณะ และสอดคลองกั บ
ปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกําหนดให
อาจารยและบุคลากรในคณะฯ มีสวนรวม
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือ
สะทอนหาปจจัยภาวะท่ีเปนจุดแข็งและ
จุดออนของคณะฯ และสภาพแวดลอม
ภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและภาวะ
คุกคามท่ีพึงจะเกิดขึ้น (5.1-1-1)
นํามาสังเคราะหเปนรางแผนพัฒนาตาม
นโยบายการพัฒนาคณะในระยะ 10 ป
พ.ศ. 2556- 2565 (5.1-1-2) พัฒนาไปสู
แผนกลยุทธดานการเงิน (5.1-1-3) และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557
ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ
(5.1-1-4) และนําเสนอเขาสูกระบวนการ
พิจารณาใหข อ เสนอแนะในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจาณา

5.1-1-1
- รายงานผลการทํา SWOT
- สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นตอ
สถานการณปจจุบันของการบริหาร
และพัฒนาคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Roadmap to Vision (2568)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.1-1-2 แผนยุทธศาสตรระยะ 10 ป
5.1-1-3 แผนกลยุทธทางการเงิน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.1-1-4 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2557
5.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งท่ี 3/2557 วาระท่ี 3.3
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อนุมัติ (5.1-1-5)
  2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง

การเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอ
หนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อยางตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน

คณะฯ มีการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานิสิต
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
(5.1-2-1) มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงิน (5.1-2-2) มีแผนการ
จัดสรรและการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ (5.1-2-3) สามารถตรวจสอบ
ได ดังปรากฏในประกาศคณะศึกษาศาสตร
แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบ
วาดวยการจัดสรรเงินรายไดฯ (5.1-2-4)
อีกท้ังยังมีการจัดทํารายงานสถานะทางการ
เงินแจงใหหนวยงานภายในคณะฯ ทราบ
เปนประจําทุกเดือน (5.1-2-5)และมีการ
จัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส
(5.1-2-6)  เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ กองแผนงาน มก. เพ่ือเปนขอมูล
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดกลไกการติดตาม
และวิเคราะหค าใชจายให เปนไปตาม
เปาหมายอยางโปรงใส ตอเน่ือง

5.1-2-1 รายงานการวิเคราะหทาง
การเงิน
5.1-2-2 คําของบประมาณเงิน
รายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
5.1-2-3 แผนกลยุทธทางการเงิน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.1-2-4
- ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได
สําหรับโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได
สําหรับโครงการระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.1-2-5 รายงานยอดคงเหลือเงิน
รายไดประจําเดือน ประจําป
งบประมาณ 2557
5.1-2-6 รายงานผลการดําเนินงาน
งบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

  3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะห
และระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถ
ควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเส่ียงลดลงจากเดิม

คณะฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะฯกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเส่ียงของคณะฯ (5.1-3-1)
จากผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ี
ไม สามารถควบคุม ได ท่ี ส ง ผลต อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะเพ่ือให
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิมโดยแผน
ดังกลาวมีการกําหนดมาตรการในการสราง
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ
ในดานการบริหารความเส่ียงและการ
ดําเนินการแกไขลดหรือปองกันความเส่ียง
ท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (5.1-3-2)
โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการใน
มาตรการต า งๆ  ให แล ว เ สร็ จภาย ใน
ระยะ เวลา ท่ีกํ าหนดไว ในแผนฯ แล ว
รายงานผลการบริหารความเ ส่ียงตอ

5.1-3-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ท่ี 246/2556 ลง
วันท่ี 9 กันยายน 2556 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
5.1-3-2 แผนบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ 2557
5.1-3-3 รายงานผลการบริหารความ
เส่ียงประจําปงบประมาณ 2557
และแผนบริหารความเส่ียง ประจําป
งบประมาณ 2558
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ผูบริหารระดับสูงของคณะฯ เพ่ือทราบ
(5.1-3-3)

  4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
อยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ี
อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน

ผูบริหารของคณะฯ บริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย ยึดหลัก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
บริหารงานของคณะให ไป สู ทิศทาง ท่ี
กํ าหนดร วมกันระหว าง ผู บริหารและ
คณะกรรมการประจํ าคณะฯ โดยให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันตอการ
เปล่ียนแปลงของโลก ดังน้ี
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
คณะฯ มีการบริหารงานเ พ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของกลยุทธของ
คณะฯ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 7
ซ่ึงดําเนินการได สําเร็จตามตัวชี้ วัดของ
โครงการคิดเปนรอยละ 86.81 (5.1-4-1)
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficience)คณะฯ
มีการบริหารราชการตามแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการกําหนดนโยบายตางๆ
ท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ (5.1-4-2) และมี
เครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ทํา
ใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดาน
ตนทุน แรงงานและระยะเวลาให เกิด
ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด ต อ ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและผู มีสวนไดสวนเสีย เชน
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ และแบบติดตามการนําความรูจาก
การฝกอบรมฯ ไปใชประโยชน (5.1-4-3)
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
คณะฯ มีการใหบริการท่ีสามารถดําเนินการ
ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสราง
ความเชื่ อ ม่ัน  ความไว วาง ใจ  รวมถึ ง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนได

5.1-4-1 ตารางสรุปผลการ
ดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/ตัว
บงชี้ท่ีดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ปงบประมาณ 2557
5.1-4-2 แบบรายงานการนําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศนของคณบดี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.1-4-3
- ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- แบบติดตามการนําความรูจากการ
ฝกอบรมฯ ไปใชประโยชน
5.1-4-4 การกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการของงาน
ตางๆเว็บไซตคณะฯ ท่ี
http://www.edu.kps.ku.ac.th/of
fice/Process_performance.php
5.1-4-5 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ปการศึกษา 2556
5.1-4-6 รายงานการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2557
5.1-4-7 ขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
5.1-4-8
- รายงานยอดคงเหลือเงินรายได
ประจําเดือน ประจําปงบประมาณ
2557
- รายงานผลการดําเนินงาน
งบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส
ประจําปงบประมาณ  2557
5.1-4-9 โครงการสัมมนาบุคลากร
5.1-4-10 ขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
5.1-4-11 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะฯ
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สวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกตาง เชน การกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการของงานตางๆ
(5.1-4-4) และการดําเนินการตอบสนอง
ตามขอ เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา
2556 (5.1-4-5)
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
คณะฯ มีการแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ี
กําหนดไวดังรายงานประเมินตนเองตาม
องคประกอบคุณภาพท้ัง 5 องคประกอบ
(5.1-4-6)
5) หลักความโปรงใส (Transparency)
คณะฯมีกระบวนการปฏิบัติท่ีเปดเผยอยาง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย และ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหาม
ตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการตางๆ และสามารถ
ตรวจสอบไดทางwebsiteของคณะฯ  (5.1-
4-7) มีการจัดทํารายงานสถานะทางการ
เงินแจงใหหนวยงานภายในคณะฯทราบ
เปนประจํา ทุกเดือน และมีการจัดทํา
รายงานทางการเงินรายไตรมาส เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือเปนขอมูล
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดกลไกการติดตาม
และวิเคราะหค าใชจายให เปนไปตาม
เปาหมายอยางโปรงใส ตอเน่ือง (5.1-4-8)
มีการจัดโครงการสัมมาทิฐิและโครงการ
สัมมนาบุคลากรเพ่ือสรางความเขาใจใหกับ
บุคลากรในคณะฯท่ีถูกตองตรงกัน (5.1-4-
9) และมีขั้นตอนการประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงาน (5.1-4-10)
6) หลักการมีสวนรวม (Participation)
คณะฯมีกระบวนการท่ีใหบุคลากร เขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการของคณะฯ
โดยแตงต้ังบุคลากรเขาเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการตางๆ (5.1-4-11) มีกระบวนการ

5.1-4-12
- โครงการผูบริหารพบนิสิต
- โครงการผูบริหารพบบุคลากร
5.1-4-13 ผลการประเมินการ
ใหบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
5.1-4-14 ผลการประเมินการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร
5.1-4-15 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ปการศึกษา 2557
5.1-4-16 คําส่ังแตงต้ังรองคณบดี
ฝายตางๆของคณะ
5.1-4-17 การกําหนดระเบียบการใช
อาคาร การใชรถ และมาตรการ
ตางๆของคณะ
5.1-4-18 แบบสรุปการรับนิสิตเขา
ศึกษาในโครงการตาง ๆ ปการศึกษา
2557
5.1-4-19 โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจําป 2558
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ท่ีผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสไดเขารวมใน
การรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ การแสดง
ทัศนะ การเสนอปญหาหรือประเด็นท่ี
สําคัญ  ท่ีเกี่ยวของ การคิดหาแนวทางการ
แกไขปญหา กระบวนการตัดสินใจ และเขา
รวมกระบวนการพัฒนา  ในฐานะหุนสวน
การพัฒนา เชน โครงการผูบริหารพบ
บุคลากรและ นิสิต (5 .1 -4-12) มีการ
ประ เ มินความพึงพอใจของ นิ สิตและ
บุคลากรท่ีมีตอการบริการและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (5.1-4-13) มีการประเมินการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร (5.1-4-14)
และการประเมินคุณภาพภายใน โดยมี
บุคคลภายนอกคณะฯ เปนคณะกรรมการ
(5.1-4-15)
7 ) ห ลั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ
(Decentralization)คณะฯ มีการถายโอน
อํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ
ใหแกบุคลากรในคณะฯ มีอิสระตามสมควร
มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดําเนินการใหแก
บุคลากร โดยมีการแตงต้ังรองคณบดีฝาย
ตางๆ(5.1-4-16) และแตงต้ังคณะกรรมการ
และคณะทํางานฝายตาง ๆ ฯลฯ เ พ่ือ
ปฏิบัติงานใหครอบคลุมตามพันธกิจของ
หนวยงานตามความเหมาะสม (5.1-4-11)
8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law)
คณะฯ มีการใช อํ านาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการบริหารราชการ
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน การกําหนดระเบียบการใชอาคาร การ
ใชรถ และมาตรการ หลักเกณฑ และขอ
ปฏิบัติตางๆ ท่ีใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันท้ัง
คณะฯ โดยไมเลือกปฏิบัติ (5.1-4-17)
เปนตน
9)  หลักความเสมอภาค (Equity)
คณะฯ มีการปฏิบัติตอผูรับบริการอยางเทา
เทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือ
หญิง
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ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกอบรมและอื่น ๆ เชน การรับนิสิตเขา
ศึกษาตามโควตาในโครงการตาง ๆ (5.1-4-
18)
10) หลักมุ งเนนฉันทามติ (Consensus
Oriented) คณะฯ มีการหาขอตกลงท่ัวไป
ภายในกลุมผูมีสวนได  สวนเสียท่ีเกี่ยวของ
ซ่ึ ง เ ป น ข อ ต ก ล ง ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช
กระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน
โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึง
ตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ี
สํ า คั ญ โ ด ย ฉั น ท า ม ติ ไ ม จํ า เ ป น ต อ ง
หมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอก
ฉันท เชน การจัดโครงการสัมมนาบุคลากร
คณะ ศึกษาศาสตร แ ละ พัฒนศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2558 ระหวางวันท่ี 27-30
กรกฎาคม 2558 เพ่ือกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(5.1-4-19)

  5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู
ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรู
อื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง

คณะฯ มีการรวบรวมองคความรูและแนว
ปฏิ บั ติ ท่ี ดีจากบุคลากรสายวิชาการใน
คณะฯ ท่ี ได รั บร า ง วัล บุคลากร ดี เด น
ประจําป 2557 ซ่ึงครอบคลุมทุกพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยนําองค
ความรู ท่ีไดไปเผยแพรไวบนเว็บไซตของ
คณะฯ (5.1-5-1) และมีการรวบรวมองค
ความรูจากบุคลากรสายสนับสนุนโดยการ
แบงปนความรูดวยบทเรียนหน่ึงประเด็น
(OPL)ซ่ึงเปนการแสดงถึงเทคนิค ความรู
วิธีการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงานของแตละตัวบุคคล(5.1-
5-2 )  อี ก ท้ังยั ง มีการจัด ทํา คู มือระบบ
อาจารยท่ีปรึกษา (5.1-5-3) และคูมือการ
สรรหาบุคลากร (5.1-5-4) โดยคูมือตางๆ
มีการนําไปเผยแพรสูสาธารณะ เพ่ือเปน

5.1-5-1 แนวปฏิบัติท่ีดีของบุคลากร
สายวิชาการท่ีไดรับรางวัลบุคลากร
ดีเดน ประจําป 2557 ท่ีเผยแพรบน
เว็บไซตการจัดการความรูของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/k
mcenter/
5.1-5-2 การแบงปนความรูดวย
บทเรียนหน่ึงประเด็น (Knowledge
Sharing By One Piont Lesson
(OPL))
สํานักงานเลขานุการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.1-5-3 คูมือระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา
5.1-5-4 คูมือการสรรหาบุคลากร
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แนวปฏิบัติท่ีดีไวบนเว็บไซตของคณะฯ
(5.1-5-5)

5.1-5-5 เว็บไซตการเผยแพรคูมือ
ตางๆ

  6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

คณะฯ มี กา รจั ด ทํ า แผนการบริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  ดังแสดง
รายละเอียดในเอกสารแผนการอัตรากําลัง
4 ป พ.ศ. 2557 - 2560 (5.1-6-1)
แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ( Human
Resource Development Plan)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (5.1-6-
2)มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ(5.1-6-
3) อีกท้ังยังมีกระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีเปนการพัฒนา
และสงเสริมสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดโดยมีทุนสนับสนุน
การทําวิจัย ทุนการเขาสู ตําแหนงทาง
วิชาการ ทุนสนับสนุนการศึกษาตอ ทุน
ฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน(5.1-6-
4)สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการประชุม
ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ (5.1-6-5)
มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน นําความรูและ
ทักษะท่ีไดจากการพัฒนา มาใชในการ
พัฒนาการดําเนินงาน (5.1-6-6) และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาและ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวกับหนวยงาน
(5.1-6-7)

5.1-6-1 แผนการอัตรากําลัง 4 ป
พ.ศ. 2557-2560
5.1-6-2 แผนพัฒนาบุคลากร
(Human Resource
Development Plan)
5.1-6-3
- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
- รายงานการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยฯ ป
การศึกษา 2557
5.1-6-4 แบบเสนอขอรับทุนตางๆ
ของ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.1-6-5 แบบเก็บขอมูลการพัฒนา
บุคลากร
5.1-6-6 ระบบติดตามการพัฒานบุค
ลากรของคณะฯและแบบติดตาม
การนําความรูไปใชในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน
5.1-6-7 แบบฟอรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร

  7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับให
การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

คณะฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใตระบบการประกันคุณภาพ
ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก สั งคม และการ ทํา นุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยใชตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะ
วิชา 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
ในการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา
2557

5.1-7-1 ประกาศ เรื่อง นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.1-7-2 แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2557
5.1-7-3
- แบบติดตามการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร
- เว็บไซตติดตามการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของคณะ
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ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
นํามาใช ถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารจัดการท่ีไดดําเนินการเปนประจํา
อยางตอเน่ืองทุกปการศึกษาตามนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะฯ (5.1-7-1)
มีกระบวนการวางแผน (5.1-7-2) การ
ติดตามตรวจสอบ (5.1-7-3) การประเมิน
คุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพท้ังใน
ระดับคณะและหลักสูตร (5.1-7-4) ในสวน
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ซ่ึงเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา มีระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแยกไปดําเนินการ
ตางหากตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ค ณ ะ ฯ  ไ ด แ ต ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผูรับผิดชอบในระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2 ชุดประกอบดวย
1) คณะกรรมการกํากับองคประกอบและ
ตัวบงชี้  มีหนาท่ีควบคุมคุณภาพไดตาม
มาตรฐานตัวบงชี้ ทําหนาท่ีโดยรองคณบดีท่ี
รับผิดชอบงานฝายน้ันๆ (5.1-7-5)
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและ
หนวยงานเทียบเทารวมเปนคณะกรรมการ
ทําหนาท่ีประสานงานและบริหารจัดการให
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง
(5.1-7-6)

5.1-7-4
- แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร
- รางรายงานการประเมินหลักสูตร
5.1-7-5 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
กํากับองคประกอบและตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
5.1-7-6 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5.00 บรรลเุปาหมาย

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3-4ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6ขอ

ผลการดําเนินงาน
กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

  1. มีระบบและกลไกในการกํากับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให
เปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

คณะฯ มีระบบและกลไกในการกํากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลัก สูตรภายใตระบบการ
ประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือแจงกิจกรรมตางๆ
ท่ีหลักสูตรตองดําเนินการ (5.2-1-1)
มีการใหความรูดานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร แกอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร โดยจัดโครงการโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 18
ธันวาคม 2558 ซ่ึงผูเขารวมโครงการ
มีความเขาใจแนวทางการดําเนินงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2557 เพ่ิมขึ้น 34 คน จาก
56 คน คิดเปนรอยละ 60.71 (5.2-1-2)
มีคณะกรรมการผูรับผิดชอบในระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ผู กํ า กั บ ดู แ ล ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
คณะกรรมการจํานวน 2 ชุด คือ
1) คณะกรรมการกํากับองคประกอบ
และตัวบงชี้ มีหนาท่ีควบคุมคุณภาพให
ไดตามมาตรฐานตัวบงชี้ ทําหนาท่ีโดย
รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานฝายน้ันๆ

5.2-1-1 แผนปฏิบัติงานฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557
5.2-1-2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําป 2557
5.2-1-3 คําส่ังคณะฯ เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับองคประกอบ
และตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.2-1-4 คําส่ังคณะฯ เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
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(5.2-1-3)
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและ
ห น ว ย ง า น เ ที ย บ เ ท า ร ว ม เ ป น
คณะกรรมการทําหนาท่ีประสานงาน
และบริหารจัดการใหระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับ
คณะ และหลักสูตร ใหมีการดําเนินการ
อยางมีคุณภาพและตอเน่ือง (5.2-1-4)

  2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ี
กําหนดในขอ1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา

คณ ะ ฯ  ไ ด แ ต ง ต้ั ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผูรับผิดชอบในระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2 ชุดประกอบดวย
1) คณะกรรมการกํากับองคประกอบ
และตัวบงชี้ มีหนาท่ีควบคุมคุณภาพได
ตามมาตรฐานตัวบงชี้ ทําหนาท่ีโดยรอง
คณบดีท่ีรับผิดชอบงานฝายน้ันๆ
(5.2-2-1)
2) คณะกรรมการประกั น คุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและ
ห น ว ย ง า น เ ที ย บ เ ท า ร ว ม เ ป น
คณะกรรมการทําหนาท่ีประสานงาน
และบริหารจัดการใหระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการ
อยางมีคุณภาพและตอเน่ือง (5.2-2-2)
โดยมีการติดตามขอมูล และผลการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพท้ังใน
ร ะ ดั บ ค ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร แ จ ง ใ ห
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
(5.2-3-3)

5.2-2-1 คําส่ังคณะฯ เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับองคประกอบและ
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
5.2-2-2 คําส่ังคณะฯ เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5.2-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
-ครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 2 ก.ค. 57
วาระท่ี 1.5
-ครั้งท่ี 9/2557 วันท่ี 3 ก.ย. 57
วาระท่ี 1.6
-ครั้งท่ี 10/2557 วันท่ี 1 ต.ค. 57
วาระท่ี 4.4
-ครั้งท่ี 12/2557 วันท่ี 3 ธ.ค. 57
วาระท่ี 1.12
-ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 3 ม.ค. 58
วาระท่ี 1.2 1.3 และ 5.4
-ครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 11 มี.ค. 58
วาระท่ี 1.12
-ครั้งท่ี 6/2558 วันท่ี 17 มิ.ย.58
วาระท่ี 1.4 และ 1.5
-ครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 8 ก.ค.58 วาระ
ท่ี 4.2

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเ พ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให
เกิดผลการดําเนินงานตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการ
จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหนิสิตได
ใชประโยชนในการเรียน โดยจัดบริการ

5.2-3-1 ขอมูลอาคารสถานท่ีและส่ิง
สนับสนุนดานการเรียนการสอนของ
คณะฯ
5.2-3-2 การบริการหองสมุดและ
แหลงเรียนรูอื่นๆผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (ขอมูลจากสํานักหอสมุด
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ไวในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ
คณะฯ และสวนตางๆรวมท้ังส้ิน 141
เครื่ อ ง  จํ าแนกเปนหองปฏิ บั ติการ
คอมพิวเตอร 60 เครื่อง หองปฏิบัติการ
ทางภาษา61เครื่อง และศูนยการเรียนรู
20เครื่องมีการจัดสรรคอมพิวเตอรใหม
เ พ่ือทดแทนคอมพิวเตอรเกาท่ีชํารุด
จํานวน 50 เครื่อง มีบริการดานกายภาพ
ท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสิต ท้ังในดานหองเรียน
หองปฏิบัติการภาษา หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  หอง เรียนปฏิ บั ติแบบ
จุลภาคอุปกรณการศึกษา และอื่นๆ
(5.2-3-1) มีการสงเสริมใหนิสิตของคณะ
เขาใชบริการกับสวนกลางวิทยาเขต
กําแพงแสนโดยมหาวิทยาลัย มีการ
ใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแก นิ สิตทุก
ปการศึกษา (5.2-3-2)

ท่ี http://www.lib.ku.ac.th/)

  4. มีการประเมินคุณภาพตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินใหกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา

คณะฯ มีการนําผลประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ซ่ึงไดดําเนินการ
ประเมินเสร็จส้ินแลว ระหวางวันท่ี 7-21
สิงหาคม 2558 ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด (5.2-4-1) ซ่ึงทุกหลักสูตรได
มาตรฐานของหลักสูตร และไดนําผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการแจงท่ีประชุม
คณะกร รมการประจํ า คณะครั้ ง ท่ี
9/2558 เพ่ือพิจารณา (5.2-4-2)

5.2-4-1
- กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร
ของทุกหลักสูตร
5.2-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี
9/2558

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเน่ือง

จากการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 9/2558 วาระพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพาภายในระดับ
หลักสูตร จึง มีขอเสนอแนะให มีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรให
ดียิ่ งขึ้ น  (5 .2 -4-2) และจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
ปการศึกษา 2556 คณะไดดําเนินการ
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
โดยแผนดังกลาวไดผานความเห็นชอบ

5.2-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี
9/2558
5.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี
10/2557 วาระท่ี 4.4
5.2-5-2 ผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2556
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กรรม
การ

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน

จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งท่ี 10/2557 วาระท่ี 4.4 (5.2-5-1)
และได ดําเนินการตามแผนดังกลาว
เรียบรอยแลว โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ท้ังส้ิน จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม
สามารถ ดํา เ นินการ เ รี ยบรอยแล ว
จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 81.81อยูระหวางดําเนินการ 1
โครงการ คือ โครงการวิจัย เรื่อง ทิศทาง
และแนวโนมการผลิตครูเกษตรของ
ประเทศไทยในศตวรรษหนา(พ.ศ.2558-
2567)และไมไดดําเนินการ 1 กิจกรรม
คือ แผนบริหารความเส่ียงระดับภาควิชา
(5.2-5-2)

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การ
กํากับมาตรฐาน

จากผลการประเมนคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 พบวา
ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร  ผ านการประเ มิน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร (5.2-6-1)

5.2-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ของทุกหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปการศึกษา 2557
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย

5 ขอ 6 ขอ 5.00 บรรลเุปาหมาย
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บทที่ 3

สรุปการวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะวิชา

3.1 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดวิเคราะหผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเก่ียวกับ จุดเดน และโอกาสใน
การพัฒนาในแตละองคประกอบ รายละเอียดดังตอไปนี้

องคประกอบท่ี 1การผลิตบัณฑิต
จุดเดน

1. มี 2 ศาสตร คือ ศาสตรดานการศึกษาและการพัฒนา
2. มีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาขาดแคลนสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีงานทําตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย

โอกาสในการพัฒนา
ผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังหลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 4 ป รวมท้ังหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
จุดเดน

1. คณาจารยมีคุณสมบัติและศักยภาพหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งสามารถบูรณาการสรางงานวิจัยได
อยางกวางขวาง

2. มีการสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยและตีพิมพเผยแพร
โอกาสในการพัฒนา

สรางผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน

องคประกอบท่ี 3การบริการวิชาการ
จุดเดน

มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการท่ีสามารถสรางระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ และจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก

โอกาสในการพัฒนา
ประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในภาคกลางฝงตะวันตก รวมถึง

ชุมชนในทองถ่ิน เพ่ือใหบริการวิชาการไดตรงตามความตองการของสังคม หนวยงาน และชุมชน

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน

มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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โอกาสในการพัฒนา
ใชระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสรางคุณภาพชีวิตและจิตใจท่ีดีงามใหแกนิสิต

และบุคลากรท่ัวไป

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน

สามารถสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมและการเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการบริหารจัดการ และมีการ
ดําเนินงานเปนท่ีปรากฏ เปนแบบอยางใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชได

โอกาสในการพัฒนา
สรางรูปแบบและวัฒนธรรมในการบริหารจัดการ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและแนวปฏิบัติท่ีดี
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บทที่ 4
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตามรอบปการศึกษา
2556 เม่ือวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2557 นั้น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
(สปค.01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02)
ซึ่งมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว
จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรมอยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการวิจัย เรื่อง ทิศทางและแนวโนมการผลิต
ครูเกษตรของประเทศไทยในศตวรรษหนา (พ.ศ.2558-2567) และไมไดดําเนินการ 1 กิจกรรม คือ แผนบริหารความ
เสี่ยงของภาควิชา เนื่องจากหัวหนาภาควิชามีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2558
ระดับคณะ โดยรวมกันพิจารณาประเด็นท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยงและเกิดผลกระทบตอองคกรในระดับสูงมากําหนด
เปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 (สปค.02)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รายงาน ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2558
1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ)
4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม
5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

บทสรุปผูบริหาร
- 1. ควรทบทวน การ

ดําเนินการรับนิสติใน
หลักสตูรการจัดการ
เรียนรูสาขาเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา
อยางตอเน่ืองโดย
จัดหาอาจารยประจํา
หลักสตูรใหครบถวน
เน่ืองจากเปนจุดเดน
ของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

ประสานงานกับ
ภาควิชาท่ีเก่ียวของ
เพ่ือศึกษาความ
เปนไปไดในการ
พัฒนาหลักสตูรและ
โครงการวิจัยสถาบัน

โครงการวิจัยสถาบัน รายงานวิจัยสถาบัน อยูระหวาง
ดําเนินการ

โครงการวิจัย เรื่อง
ทิศทางและแนวโนม
การผลิตครูเกษตร
ของประเทศไทยใน

ศตวรรษหนา
(พ.ศ.2558-2567)

รอยละ 60 - ภาควิชาการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยและ
ชุมชน

- 2. เมื่อคณะมีความ
พรอมควรมีการ
ดําเนินการผลติ
วารสารวิชาการของ
คณะเพ่ือรองรับการ

ประชาสมัพันธอํานวย
ความสะดวกให
อาจารยท่ีจะตีพิมพ
ผลงานวิจัยในทาง
วิชาการและอ่ืนๆ

- - - - - ภาควิชา/
รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

ผลิตผลงาน
วิชาการของคณาจารย
และนิสติในระดับ
บัณฑิตศึกษา

- 3. ในการรับสมัคร
อาจารยใหมหรือ
การศึกษาตอของ
คณาจารยในคณะควร
คํานึงถึงสาขาวิชาท่ี
สอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาหลักสูตร
ของคณะ

กําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติการรับสมัคร
อาจารยใหมให
สอดคลองกับ
สาขาวิชาท่ีเปดการ
เรียนการสอน

- อาจารยใหมท่ีมี
คุณสมบัติเปน
อาจารยประจํา
หลักสตูรได

ดําเนินการแลว
อาจารยใหม
จํานวน1คน

รอยละ 100 - รองคณบดฝีาย
วิชาการและ
ภาควิชา

- 4. ควรพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานท่ีและ
วัสดุอุปกรณตางๆ เชน
เพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํา
กิจกรรมนอกเวลา
เรียน เพ่ิม Learning
space ปรับปรุง
คอมพิวเตอรใน
หองปฏิบัติการภาษา
และโปรแกรมสําเร็จรูป

จัดหาคอมพิวเตอร
ทดแทนเรงดวน
ปรับปรุงสถานท่ีและ
อุปกรณอ่ืนๆ ให
ดําเนินการตอเน่ือง
ตลอดปงบประมาณ

โครงการจดัซื้อ
คอมพิวเตอรทดแทน
51 เครื่อง

1.คอมพิวเตอรใหม
ทดแทนไมต่ํากวา 50
เครื่อง
2. อาคารสถานท่ีและ
อุปกรณอ่ืนๆไดรับ
การพัฒนาจัดหาเพ่ิม
ใหพอเพียง

ดําเนินการแลว
1. คอมพิวเตอร
ทดแทนจํานวน 50
เครื่อง
2. ชุดมาน่ังสําหรับ
นิสิตและบุคคลท่ัวไป
จํานวน 13 ชุด

รอยละ 100 1,700,000 รองคณบดฝีาย
บริหาร
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

ในการประกอบการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ท่ีทันสมัยพรอมใชงาน
จัดหาอุปกรณกีฬาให
เพียงพอตอการเรยีน
การสอน เปนตน

องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ
- 5. ควรจัดทําแผน

ยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติการและ
รายงานผลแผนปฏิบัติ
การแยกกันใหชัดเจน

ปรับปรุงการจดัทํา
แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ

โครงการสัมมนา
บุคลากร

แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ

ดําเนินการแลว
โครงการสัมมนา

บุคลากร ประจําป
2557

รอยละ 100 200,000 รองคณบดฝีาย
บริหาร

องคประกอบท่ี 2 : การผลิตบัณฑิต
1. จํานวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานของ
สกอ.

6. ควรหามาตรการ
เพ่ิมจํานวนนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา

เปดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน

โครงการรับนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา

จํานวนหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน

ดําเนินการแลว
หลักสตูรปร.ด.

(วิทยาศาสตรศึกษา)

รอยละ 100 - ภาควิชาครุ
ศึกษา
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

2. จํานวนอาจารยท่ี
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.

7. ควรสนับสนุน และ
กระตุนการขอตําแหนง
ทางวิชาการใหมากข้ึน

- - - ประกาศ
คณะกรรมการ
กองทุน
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหทุนพัฒนาบุคลากร
ขอท่ี 14-15 การให
ทุนสนับสนุน
บุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

- - ภาควิชา

องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิต
- 8. ควรสงเสริมใหนิสิต

มีการใชกระบวนการ
PDCA ใหครบถวนใน
การจัดทําโครงการ/
กิจกรรมโดยเฉพาะการ
นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการ
ดําเนินการ

แผนการตดิตามการ
ดําเนินงานโครงการ
ของฝายกิจการนิสิต

โครงการสัมมนาผูนํา
นิสิต
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

ดําเนินการแลว
โครงการสัมมนาผูนํา
นิสิตและฝายกิจการ
นิสิต กิจกรรม
บรรยาย เรื่อง การ
ประกันคณุภาพกับ
การทํางานกิจการ
นิสิตใหประสบ
ความสําเร็จ

รอยละ 100 110,000 รองคณบดฝีาย
กิจการนิสติ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 4 : การวิจัย
3. ควรเพ่ิมการตีพิมพ
ในวารสารระดับ
นานาชาติ

9.ควรกระตุนและ
สงเสริมการตพิีมพใน
วารสารระดับ
นานาชาติ

จัดสรรทุนสนับสนุน
5 ทุน

ระเบียบทุนการ
อุดหนุนวิจัยและ
ตีพิมพคณะ
ศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร ประจําป
พ.ศ. 2556 และ
2558

จํานวนทุน ดําเนินการแลว
การนําเสนอผลงาน
และตีพิมพเผยแพร

จํานวน11ทุน

รอยละ 100 138,957 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

- 10. รายวิชาท่ีมีการบูร
ณาการการวิจัยกับการ
เรียนการสอนควรระบุ
ใหชัดเจนถึงเน้ือหาท่ีมี
การบูรณาการโดยใหมี
การกําหนดผลสัมฤทธ์ิ
ของการบูรณาการใน
มคอ.3 และเช่ือมโยง
ถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิไวใน มคอ.5
ใหชัดเจน

จัดสรรทุนสนับสนุน
6 ทุน

ระเบียบทุนการ
อุดหนุนวิจัยและ
ตีพิมพคณะ
ศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร ประจําป
พ.ศ. 2556

จํานวนทุน ดําเนินการแลว
อุดหนุนวิจัย
จํานวน13ทุน

รอยละ 100 220,000 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

- 11. ควรเปดโอกาสให
อาจารยขอทุนวิจัยของ
คณะไดตลอดป

- - - ระเบียบทุนการ
อุดหนุนวิจัยและ
ตีพิมพ
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2556
และ 2558

- - -

องคประกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม
- 12. รายวิชาท่ีมีการบูร

ณาการบริการวิชาการ
กับการเรยีนการสอน
ควรระบุใหชัดเจนถึง
เน้ือหาท่ีมีการบรูณา
การโดยใหมีการ
กําหนดผลสมัฤทธ์ิของ
การบูรณาการใน มคอ.
3 และเช่ือมโยงถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธไว
ใน มคอ.5 ใหชัดเจน

จัดสรรทุนสนับสนุน
จํานวน 3 ทุน โดยมี
เง่ือนไขใหบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรยีน
การสอนและระบุ
รายละเอียดลงใน
มคอ.3/5
ของรายวิชาท่ีบูรณา
การ

ระเบียบทุนการ
อุดหนุนวิจัยและ
ตีพิมพคณะ
ศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร ประจําป
พ.ศ. 2556

จํานวนรายวิชาท่ีมี
การบูรณาการการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย

ดําเนินการแลว
มีจํานวนรายวิชาการ
ท่ีบูรณาการกับ
โครงการบริการ
วิชาการ จํานวน3
รายวิชา

รอยละ 100 60,000 รองคณบดฝีาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ไมมี – - - - - - - - -
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1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข
ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม

8.
งบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ
- 13. กําหนดมาตรการ

และงบประมาณ เพ่ือ
ผลักดันใหการ
ดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายมากข้ึนเชน
การสรางสรรค
ผลงานวิจัย และ
การขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ

- โครงการพัฒนา
บุคลากรระยะท่ี 2

จํานวนอาจารยท่ีเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

ดําเนินการแลว
มีจํานวนอาจารยท่ี
เขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน
6 คน

รอยละ 100 300,000 รองคณบดฝีาย
บริหาร

- 14. ควรมีแผนการ
บริหารความเสี่ยงใน
ระดับภาควิชา

มอบหมายใหภาควิชา
จัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ง
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั

- แผนบริหารความ
เสี่ยงของภาควิชา

ยังไมไดดําเนินการ รอยละ 0 - ภาควิชา

องคประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ
- ไมมี - - - - - - - - -

องคประกอบท่ี 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- ไมมี - - - - - - - - -
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บทที่ 5
รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชัย  รามวรังกูร ประธานกรรมการ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) รองศาสตราจารย ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย กรรมการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
4) นางสาวอัญชิษฐา ภูอุดม เลขานุการ

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5) นางสาวนภัสสร  สุขเกษม ผูชวยเลขานุการ

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557
- ระหวางวันท่ี 24-25 กันยายน 2558

บทสรุปสําหรับผูบริหาร(Executive Summary)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของ

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีประกาศจัดตั้ง
คณะศึกษาศาสตรกําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547
และ ในปพ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน“คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันท่ี
เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ท้ัง 4 ดาน ไดแกการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนาศาสตร ปการศึกษา 2557
คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันท่ี 24 - 25 กันยายนพ.ศ. 2558
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2557 รอบ 14 เดือน (1 มิถุนายน 2557 - 31 สิงหาคม2558) รวมท้ัง
ขอมูลและหลักสูตร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 5
องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ไดคุณภาพระดับดีมากสวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58
ไดคุณภาพระดับดีมาก โดยองคประกอบท่ี 1 (ตัวบงชี้ท่ี 1.1) ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีคาคะแนน
เฉลี่ย 4.26 มีหลักสูตร “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไมผาน”
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน - หลักสูตร องคประกอบท่ีผลประเมินอยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบท่ี
2 คะแนนเฉลี่ย 5.00องคประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 และองคประกอบท่ี 4คะแนนเฉลี่ย 5.00 องคประกอบท่ี
ผลประเมินอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 4.26 และองคประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 4.00

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯไดมีการวิเคราะหจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา
ในภาพรวม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ดังนี้

จุดเดน
1. คณาจารยมีศักยภาพหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งสามารถบูรณาการสรางงานวิจัยไดอยางกวางขวาง
2. คณะฯ มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการท่ีเปนรูปธรรม
3. คณะผูบริหารมีการเขาถึงบุคลากรและนิสิต อยางเปนรูปธรรม
โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯ ควรมีแนวทางการใหความรูแกศิษยเกาอยางเปนรูปธรรม
2. คณะฯ ควรมีแนวทางในการสงเสริมผลงานวิชาการ ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน และหาแหลงเผยแพร

ผลงานวิชาการอยางเปนรูปธรรม
3. คณะฯ ควรมีระบบกํากับ ติดตาม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามวงจร PDCA
4. คณะฯ ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความสมบูรณมากข้ึน

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย
-

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี
-

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน
-



84 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2556

การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2556 พบวา คณะฯ มี
การพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน
11 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรมอยูระหวาง
ดําเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการวิจัย เรื่อง ทิศทางและแนวโนมการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในศตวรรษ
หนา (พ.ศ.2558-2567) และไมไดดําเนินการ 1 กิจกรรม คือ แผนบริหารความเสี่ยงของภาควิชา เนื่องจากหัวหนา
ภาควิชามีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2558 ระดับคณะ โดยรวมกันพิจารณา
ประเด็นท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยงและเกิดผลกระทบตอองคกรในระดับสูงมากําหนด
เปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ

สรุปขอมูลพ้ืนฐานของคณะ (โดยยอ)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดตั้งคณะ
ศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 และ
ในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร”ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ง สถาบันท่ี
เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกโดยดําเนินงานตามภารกิจ
หลักท้ัง 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง

วิสัยทัศน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนองคกรชั้นนําดานการศึกษาและการพัฒนาเปนท่ียอมรับในระดับสากล

พันธกิจท่ีสําคัญ
1.ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการศึกษาและการพัฒนาท่ีมีความรูความสามารถ

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม
2. วิจัยและสรางองคความรูดานการศึกษาและการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน

การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
3. บริการวิชาการดานการศึกษาและการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคมหรือชุมชน
4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย และสิ่งแวดลอมิ
5. พัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ให

เปนแหลงฝกประสบการณวิชีพครูและเปนตนแบบการจัดการเรียนรูท่ีไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน
● การวางแผนและการประเมิน

1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจประเมิน คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือ
เพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมท้ังศึกษา
รายงานการประเมินตนเองตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมิน

2. การดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน
- คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนําผูบริหาร
ของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ

- ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ รวมท้ังการ
สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย (ถามี)

- สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมินพรอมไฟลรายงาน

3. การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน
สรุปรายงานผลการประเมินฯ สงใหกับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

● วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล
กําหนดใหกรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการหารือหรือ

สัมภาษณ และนําขอมูลมาพิจารณารวมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแตละตัวบงชี้และทุกองคประกอบ
คุณภาพ และนําเสนอผูบริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะตอไป

● วัตถุประสงค
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีสอดคลองกับ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา และใหขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน

3.ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีผานมา

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน
● กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา
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3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ

● กําหนดการประเมินฯ
วันท่ี 24 กันยายน 2558
เวลา 08.30 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนว

ทางการประเมินรวมกัน ณ หองประชุม 1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เวลา 09.30 - 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผูบริหารคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ณ หองประชุม 1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงคและ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557
เวลา 09.45–11.00 น. ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบป

การศึกษา 2557ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้
1. ขอมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน (OP)
2. สรุปผลการดําเนินงานโดดเดน และการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัว

บงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต

เวลา 11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม
เวลา 12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองคประกอบและตัวบงช้ี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพื่อซักถาม
ขอมูลเพิ่มเติม

วันท่ี 25 กันยายน 2558
เวลา 09.00–12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูเก่ียวของ (กรณีท่ีไมสามารถ

ตัดสินผลการประเมินได)ณ หองประชุม 1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เวลา 12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารเพ่ือชี้แจงขอคนพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอันนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ
ณ หองประชุม 1 อาคารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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● เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

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

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

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

องคประกอบท่ี 1
การผลิตบณัฑิต

4.14 5.00 3.14 4.26 การดําเนินงานระดับดี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
องคประกอบท่ี 3
การบริการวิชาการ

5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 4 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00 4.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 5
การบริหารจัดการ

5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

รวม 4.35 4.86 4.07 4.58 การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการประเมิน การดําเนินงาน

ระดับดี
การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การดําเนินงาน
ระดับดี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรในรอบปการศึกษา 2557
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้และองคประกอบคุณภาพไดดังนี้
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้และองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนนประเมนิ หมาย

เหตุคณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ

(%หรือ
สัดสวน)

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

(/ =
บรรล,ุ
x = ไม
บรรลุ)

(/ =
บรรล,ุ
x = ไม
บรรลุ)

ภาพรวมผลประเมิน 4.66 4.58
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 4.26 4.26
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนน 3.01 18.86 6 3.14 18.86 6 3.14 / / 3.14 3.14
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก รอยละ 80 29 43 67.44 29 43 67.44 X X 4.22 4.22
ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละ 80 22 43 51.16 22 43 51.16 X X 3.20 3.20

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา

สัดสวน
FTES1 : 30

1,137.96 42 27.09 1,137.96 42 27.09 / / 5.00 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00
ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค สัดสวน
100,000/คน

26,965,424.00 42 642,033.90 13,390,149.00 42 318,813.07 / / 5.00 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและ
นักวิจัย

รอยละ 40 25.4 43 59.07 21.40 43 49.77 / / 5.00 5.00
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย คะแนนประเมนิ หมาย
เหตุคณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

(/ =
บรรล,ุ
x = ไม
บรรลุ)

(/ =
บรรล,ุ
x = ไม
บรรลุ)

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00
องคประกอบท่ี 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

6 ขอ 6 5 / X 5.00 4.00 ขอ 3
ไมผาน

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 5.00 5.00
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ

7 ขอ 7 7 / / 5.00 5.00

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 6 ขอ 6 6 / / 5.00 5.00
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้คณะกรรมการฯไดมีการวิเคราะหจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา
เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบงชี้ พบวา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย4.26 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 ไดคุณภาพระดับดี

จุดเดน
-

โอกาสในการพัฒนา
คณะฯ ควรมีแนวทางการใหความรูแกศิษยอยางเปนรูปธรรม

แนวปฏิบัติท่ีดี
-

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดเดน
-

โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯ ควรมีแนวทางในการสงเสริมผลงานวิชาการในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน
2. คณะฯ ควรมีในการหาแหลงเผยแพรผลงานวิชาการอยางเปนรูปธรรม
แนวปฏิบัติท่ีดี

-

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดเดน
1. คณะฯ มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการท่ีเปนรูปธรรม
โอกาสในการพัฒนา

-
แนวปฏิบัติท่ีดี

-
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี

จุดเดน
-

โอกาสในการพัฒนา
คณะฯ ควรมีระบบกํากับ ติดตาม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามวงจร PDCA

แนวปฏิบัติท่ีดี
-

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

จุดเดน
คณะผูบริหารมีการเขาถึงบุคลากรและนิสิต อยางเปนรูปธรรม

โอกาสในการพัฒนา
คณะฯ ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความสมบูรณมากข้ึน

แนวปฏิบัติท่ีดี
-
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ภาคผนวก
 คณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะวิชา

 รายนามผูบริหาร
รายนามผูบรหิารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ลําดับที่ ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร/ วาระ
1 รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 11/2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร
(วาระ2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

3 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ
(วาระ2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)

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

(วาระ2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

5 ผูชวยศาสตราจารยตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
(วาระ2 ป ต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 886/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

6 รองศาสตราจารย น.ท. สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
(วาระ2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตรินวรรณเกตุศิริ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
(วาระ2 ป ต้ังแตวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป)
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

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

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

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

11 นายธีรศักด์ิ  สรอยคีรี หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
(วาระ 4 ป ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เปนตนไป)
ตามคําส่ัง มก. ที่ 3760/2555 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

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

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

รวม 13 ราย



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 93

 รายนามคณะกรรมการประจําคณะ
รายนามคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

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

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

กรรมการ

8 นายธีรศักด์ิ  สรอยคีรี หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
9 ผูชวยศาสตราจารยสานิตย รัศมี อาจารยประจําประเภทคณาจารย กรรมการ
10 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานกุาร
11 นางสาวทองวาท  ราชชารี นักวิเคราะหนโยบานและแผน ชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

รวม 11 ราย

 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ
รายนามคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ลําดับที่ ผูบริหาร ตําแหนงทางการบริหาร ตําแหนง
1 รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประธานกรรมการ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
3 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4 รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
5 รองศาสตราจารย น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
6 ผูชวยศาสตราจารยตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตรินวรรณเกตุศิริ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ กรรมการ
8 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานกุาร
9 นางสาวทองวาท  ราชชารี นักวิเคราะหนโยบานและแผน ชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

รวม 9 ราย

 คําสั่งแตงตั้งตางๆ
คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดาํรงตําแหนง
1 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 2 ป(ตามคําส่ัง มก. ที่ 1824/2556ลว. 8 ก.ค.58)
2 คณะกรรมการบริหาร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ 4 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 212/2556ลว. 20 ส.ค.56)
3 คณะกรรมการจัดทําแผนคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ต้ังแตวันที่ 5 กันยายน 2556 เปนตนไป

(วาระตามคําส่ังสภา มก. ที่ 11/2556ลว. 30 ก.ค. 56
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 231/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)

4 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
พ.ศ. 2555-2559

ต้ังแตวันที่ 5 มกราคม 2555 เปนตนไป
(ตามประกาศคณะ ศษพ. ประกาศ ณ วนัที่ 5 ม.ค. 55)

5 คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 232/2556ลว. 5 ก.ย. 56)
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คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดาํรงตําแหนง

6 คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร วาระ2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 233/2556ลว. 5 ก.ย. 56)
7 คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานิสิต ปการศึกษา 2557 วาระต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป

(คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 182/2557ลว. 8 ส.ค.57)
8 คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วาระ2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 221/2556ลว. 23 ส.ค. 56)

9 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ วาระ2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 242/2556ลว. 5 ก.ย. 56)
10 คณะทํางานการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 39/2552  ลว. 9 ก.ค. 52
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 7/2553 ลว. 13 ม.ค. 53)

11 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และสงเสริมศักยภาพ
ความเปนครูใหแกนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 228/2556ลว. 5 ก.ย. 56)

12 คณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร

วาระ 2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 244/2556ลว. 9 ก.ย. 56
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 016/2557ลว. 6 ก.พ. 57)

13 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 313/2556ลว. 19 ธ.ค. 56)

14 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

วาระ 2 ป  ต้ังแตวันที่ 4 กันยายน 2556 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 245/2556ลว. 9 ก.ย. 56)

15 คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 243/2557ลว. 30 ส.ค. 55)

16 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง วาระ 2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 246/2556 ลว. 9 ก.ย. 56)
17 คณะกรรมการกํากับองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา
วาระ 2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 215/2556ลว. 22 ส.ค. 56)

18 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 216/2556ลว. 22 ส.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 262/2556ลว. 22 ต.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 17/2557ลว. 6 ก.พ. 57)

19 คณะกรรมการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ต้ังแตวันที่ 26 มกราคม 2553 เปนตนไป
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 9/2553  ลว. 26 ม.ค. 53)

20 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการใหคําปรึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วาระ 2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 211/2556 ลว. 19 ส.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 261/2556 ลว. 27 ก.ย. 56)

21 คณะกรรมการประศูนยวิจัยและบริการวิชาการ วาระ 2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 217/2556 ลว. 22 ส.ค. 56)
22 คณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร
ต้ังแตวันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนส้ินสุดปการศึกษา 2556
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 124/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56)

23 คณะกรรมการบริหารภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน วาระ4 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 221/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56)
24 คณะกรรมการบริหารภาควิชาครุศึกษา วาระ4 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 122/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56

คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 267/2556 ลว. 15 ต.ค. 56)
25 คณะกรรมการภาควิชาพลศึกษาและกีฬา วาระ 4 ป(ตามคําส่ังภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ 12/2555 ลว. 19

ก.ค. 55)
26 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วาระ2 ป(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 055/2556 ลว. 15 มี.ค. 56
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 280/2556 ลว. 18 พ.ย. 56)

รวม 26 ชุด
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 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน
ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ

เดิม/ใหม
ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน

หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน
จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด เดิม 6 C 6 C
-ระดับปริญญาตรี เดิม 2 C 2 C
-ระดับ ป.บัณฑิต เดิม - C - C
-ระดับปริญญาโท เดิม 2 C 2 C
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม - C - C
-ระดับปริญญาเอก เดิม 2 C 2 C
-จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท้ังหมด เดิม - C - C
จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง เดิม - C - C
-ระดับปริญญาตรี เดิม - C - C
-ระดับ ป.บัณฑิต เดิม - C - C
-ระดับปริญญาโท เดิม - C - C
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม - C - C
-ระดับปริญญาเอก เดิม - C - C

จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา เดิม 1,318 1,318 C 1,318 1,318 C
-จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี เดิม 1,200 1,200 C 1,200 1,200 C
-จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต เดิม - - C - - C
-จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท เดิม 65 65 C 65 65 C
-จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม - - C - - C
-จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก เดิม 53 53 C 53 53 C
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ

เดิม 43 43 C 43 43 C

-จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

เดิม - - C - - C

-จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

เดิม 13 13 C 13 13 C

-จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

เดิม 30 30 C 30 30 C

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย เดิม 21 21 C 21 21 C
-จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ)
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

เดิม - - C - - C

-จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ)
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

เดิม 9 9 C 9 9 C

-จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ)
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

เดิม 12 C C C C C

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย

เดิม 15 15 C 15 15 C
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

เดิม - - C - - C

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

เดิม 4 4 C 4 4 C

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

เดิม 11 11 C 11 11 C

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย

เดิม 7 7 C 7 7 C

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

เดิม - - C - - C

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

เดิม 1 1 C 1 1 C

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

เดิม 6 6 C 6 6 C

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย

เดิม - - C - - C

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

เดิม - - C - - C

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

เดิม - - C - - C

-จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

เดิม - - C - - C

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ใหม 27 27
-ระดับปริญญาตรี ใหม 8 8
-ระดับ ป.บัณฑิต ใหม - -
-ระดับปริญญาโท ใหม 10 10
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม - -
-ระดับปริญญาเอก ใหม 9 9
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

ใหม 25 25

-ระดับปริญญาตรี ใหม 9 9
-ระดับ ป.บัณฑิต ใหม - -
-ระดับปริญญาโท ใหม 8 8
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม - -
-ระดับปริญญาเอก ใหม 8 8
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร

ใหม 112 112 112

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ใหม 10 10 10

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ ใหม 33 33 33
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ
-ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - - -
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2

ใหม 18 18 18

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ
(ซ่ึงไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1

ใหม 14 14 14

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556

ใหม 4 4 4

-ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - - -
-ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว

ใหม - - -

-ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ

ใหม - - -

-ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตวท่ีคนพบใหมและไดรับ
การจดทะเบียน

ใหม - - -

-ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

ใหม - - -

-ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

ใหม - - -
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

-จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผานส่ืออิเลคทรอนิกส online

ใหม - - -

-จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบัน

ใหม - - -

-จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ใหม - - -
-จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

ใหม - - -

-จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

ใหม - - -

-จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

ใหม - - -

-จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus
ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ใหม 33 33 33

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด เดิม 197 197 197 197 197 C
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการ
มีงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา

เดิม 174 174 174 174 174 C

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ)

เดิม 144 144 144 144 144 C

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ เดิม 144 144 144 144 144 C
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอน
เขาศึกษา

เดิม - - - - - C

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมี
รายไดประจําอยูแลว

เดิม - - - - - C

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา

เดิม 6 6 6 6 6 C

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท เดิม - - - - - C
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร เดิม - - - - - C
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย)

เดิม 14157.1 14157.07 14157.1 14157.1 14157.07 C

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

เดิม 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 C

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ใหม 29 29 29 29 29 C

-จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง

เดิม - - - - - C

-จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

เดิม 5 5 5 5 5 C

-จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน เดิม - - - - - C
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไป
และแจงก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ
-ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - - - - - C
-จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2

ใหม 20 20 20 20 20 C

- จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจงก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม
อยูในBeall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1

ใหม 4 4 4 4 4 C

- จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556

ใหม - - - - - C

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - - - - - C
- จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผานส่ืออิเลคทรอนิกส online

ใหม - - - - - C

- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบัน

ใหม - - - - - C

- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ใหม - - - - - C
- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

เดิม - - - - - C

- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

เดิม - - - - - C

- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

เดิม - - - - - C
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด
(ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน)

เดิม 27 27 27 27 27 C

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

เดิม 3 3 3 3 3 C

- จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

เดิม - - - - - C

- จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไป
และแจงก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ

เดิม - - - - - C

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม - - - - - C
- จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2

ใหม 1 1 1 1 1 C

- จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจงก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม
อยูในBeall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1

ใหม - - - - - C

- จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556

ใหม 2 2 2 2 2 C

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม - - - - - C
- จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผานส่ืออิเลคทรอนิกส online

ใหม - - - - - C

-จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ ใหม - - - - - C
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

สถาบัน
- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ใหม - - - - - C
- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

เดิม - - - - - C

- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

เดิม - - - - - C

- จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

เดิม - - - - - C

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด
(ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน)

เดิม 6 6 6 6 6 C

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เดิม 1,137.93 C 1,137.93 C
-ระดับอนุปริญญา เดิม - C - C
-ระดับปริญญาตรี เดิม 1,027.48 C 1,027.48 C
-ระดับ ป.บัณฑิต เดิม - C - C
-ระดับปริญญาโท เดิม 55.10 C 55.10 C
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม - C - C
-ระดับปริญญาเอก เดิม 55.35 C 55.35 C
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบัน

เดิม 1,105,350 C 1,105,350 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม 1,105,350 C 1,105,350 C
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน

เดิม 25,860,078 C 12,284,799 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม 25,860,078 C 12,284,799 C
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

เดิม 42 C 42 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม 42 C 42 C
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

เดิม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม - C - C
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ เดิม 1 C 1 C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม - C - C



102 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม 1 C 1 C
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ เดิม 0 C 0 C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เดิม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิม - C - C
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย

ใหม 29 C 29 C

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ใหม 1 C 1 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม 1 C 1 C
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ

ใหม 9 C 9 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม 9 C 9 C
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม 0 C 0 C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2

ใหม 12 C 12 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม 12 C 12 C
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ

ใหม 8 C 8 C
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ีออกประกาศ
(ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม 8 C 8 C
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556

ใหม 2 C 2 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม 2 C 2 C
ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร ใหม 0 C 0 C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว

ใหม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ

ใหม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตวท่ีคนพบใหมและไดรับการ
จดทะเบียน

ใหม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผาน ใหม 6 C 6 C
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/ใหม

ระดับหนวยงาน คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร คณะ สถาบัน หลักสูตร คณะ สถาบัน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม 6 C 6 C
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

ใหม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผานส่ืออิเลคทรอนิกส online

ใหม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน ใหม 0 C 0 C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ใหม 0 C 0 C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

ใหม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

ใหม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

ใหม 0 C 0 C

-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหม - C - C
-กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหม - C - C
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