คำนำ
คณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เมื่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน พ.ศ. 2550 โดยคณะฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงดาเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัย
และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด นอกจากนี้ ยั ง ด าเนิ น การตามระบบและกลไก
การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี พ.ศ.2557 เป็ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ในรอบปี การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
การผลิ ตบั ณ ฑิต การวิจั ย การบริ ก ารวิช าการ และการท านุบารุงศิล ปวัฒ ธรรม โดยคณะฯ ได้จั ดทารายงาน
การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น
เฉพาะตัว บ่ งชี้ สมศ. ที่ 12 (ดาเนิ น การระดั บมหาวิท ยาลั ย) และตัว บ่ง ชี้ที่ 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2
(รายงานข้อมูลแต่ไม่นาคะแนนมาพิจารณา) รวมดาเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 ทั้งสิ้น 43 ตัว บ่งชี้ โดยคิดคะแนนเพียง 37 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2556
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ
ทุกท่าน สาหรับความร่วมมือและการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการดาเนินงาน
ของคณะฯ จนทาให้ ร ายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ส าเร็จได้
อย่างเสร็จสมบูรณ์ และหวั งเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จ ะสามารถสะท้อนผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพของคณะฯ ได้ตามวัตถุประสงค์
และหากคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น คณะฯ ขอน้อมรับไว้พิจารณาปรับปรุงด้วยความขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คา)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
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บทนำ
บทสรุปผู้บริหำร
คณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ
จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ กาแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน
2547 และในปี พ.ศ. 2550 คณะฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “คณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ ”
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถำบัน
ที่เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดับปริญญำเอก โดยดาเนินงานตามภารกิจ
หลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
คณะฯ ได้ดาเนิน การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้ว ย
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 12 (ด าเนิ น การระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ) และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้ อ มู ล
แต่ไม่นาคะแนนมาพิจารณา) รวมคิดคะแนนทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิ น ตนเองของคณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใน
9 องค์ประกอบ จานวน 37 ตัวบ่งชี้ (มก. 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้ 12, 15,
16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.75 อยู่ในระดับดีมาก โดยด้านปัจจัยนาเข้าจานวน 4
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.21 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ จานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 5.00
อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จานวน 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยู่ในระดับดีมาก


ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน (รวม 37 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

คะแนน (เต็ม 5)
ระดับคุณภำพ
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร
5.00
ดีมาก
4.40
5.00
5.00
5.00
4.67

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.95

ดีมาก
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องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
คะแนนภำพรวม


4.75

ดีมำก

ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมำตรฐำนอุดมศึกษำ (รวม 37 ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนอุดมศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนภำพรวม


คะแนน (เต็ม 5)
ระดับคุณภำพ
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร
4.29
ดี
4.79
ดีมาก
4.97
ดีมาก
4.72
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.75

ดีมำก

ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (รวม 37 ตัวบ่งชี้)
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ด้านนิสิตและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรมม
คะแนนภำพรวม


คะแนน (เต็ม 5)
ระดับคุณภำพ
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก

คะแนน (เต็ม 5)
ระดับคุณภำพ
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร
4.75
ดีมาก
4.90
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.46
ดี
4.75
ดีมำก

ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ (รวม 37 ตัวบ่งชี้)
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ

คะแนน (เต็ม 5)
ระดับคุณภำพ
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
4.70
ดีมาก
การศึกษา
1) ด้านกายภาพ
5.00
ดีมาก
2) ด้านวิชาการ
4.28
ดี
3) ด้านการเงิน
5.00
ดีมาก
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มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ
4) ด้านการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนภำพรวม

คะแนน (เต็ม 5)
ระดับคุณภำพ
ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร
4.96
ดีมาก
4.80
ดีมาก
4.37
5.00
5.00
4.67
4.75

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมำก

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมำก (คะแนนผลการประเมิน
4.51-5.00) จานวน 30 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จานวน 6
ตัวบ่งชี้ ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จานวน 1 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)
ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้
ประเมินตนเอง
 จุดแข็ง

กรรมกำร

1. อาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด และมีความเชี่ยวชาญหลาย
สาขาวิชา
2. การมีสองศาสตร์ในคณะเดียวกันทั้งด้านการศึกษาและ
การพัฒนา ทาให้สามารถเปิดสอนในหลักสูตรที่มีความ
หลากหลาย โดยเฉพาะในสาขาวิชาทีข่ าดแคลนหรือสาขาวิชา
ที่เป็นความต้องการของสังคม
3. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจจัย
เกื้อหนุนการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตฯ ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์ และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ
4. สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชอื่ เสียง และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
5. บุคลากรส่วนใหญ่มสี ่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนา
คณะฯ
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ประเมินตนเอง

กรรมกำร

6. มีระบบและกลไกการสนับสนุนเพือ่ สร้างแรงจูง
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางคุณวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการ
 แนวทางเสริม
จุดแข็ง

พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทไี่ ด้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1. อาจารย์ประจามีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่าเกณฑ์
 จุดที่ควร
มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด และยังมีจานวนไม่เพียงพอ
พัฒนา
ต่อการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาวิชาใหม่
2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงมีจานวนน้อย
3. งบประมาณทั้งเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
มีจานวนจากัด ไม่เพียงพอสาหรับการบริหารจัดการ
4. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน
 ข้อเสนอแนะ คณะฯ ควรมีการวางแผนและกาหนดทิศทางการใช้
ห้องเรียนที่มีอยู่ให้ชัดเจน และตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทุกช่วงเวลาตามความ
ต้องการ
 แนวปฏิบัติที่ดี คณะฯ มีการพัฒนาเครื่องมือติดตามให้อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้รับการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสติ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีฯ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบคณะฯ แจ้งให้คณะ สานัก สถาบัน นาไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพสาหร้บ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสารอ้างอิง:
บันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/18425 ลว. 6
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 4)
* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการวิเคราะห์ตนเอง เมื่อได้รับผลประเมิน จากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้
นาเสนอทั้ง 2 ส่วน
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ
1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ
 ชื่อหน่วยงำน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
 สถำนที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
 ตรำประจำหน่วยงำน

 สีประจำหน่วยงำน
สีม่วง
 ประวัติควำมเป็นมำ โดยย่อ (ให้ระบุชื่อคณบดีตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน รวมทั้งระบุช่วงกำรดำรง
ตำแหน่งไว้ด้วย และมีรูปภำพประกอบ)
คณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์
กาแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547
และในปี พ.ศ. 2550 คณะฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “คณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ ”
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้าง
การแบ่ ง ส่ ว นหน่ ว ยงานภายในครั้ ง นี้ ท าให้ ค ณะฯ มี ห น่ ว ยงานภายใน ทั้ ง สิ้ น 6 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย
สานักงานเลขานุการ ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน ภาควิช าพลศึกษาและกีฬา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา คณะฯ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในหลักสูตร
ที่เปิดสอนของคณะฯ เอง และ
ให้บริการรายวิชาพื้นฐานสาหรับนิสิตคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกาแพงแสน ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีลาดับ ความเป็นมา ดังนี้
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ในปี พ.ศ. 2522 คณะฯ เคลื่อนย้ายนิสิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร ชั้นปีที่ 3-4 จากคณะศึกษาศาสตร์
มาเรียนที่วิทยาเขตกาแพงแสน เป็นปีแรก
พ.ศ. 2523 จั ดตั้งโรงเรี ย นสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
พ.ศ. 2548 คณะฯ ได้รั บโอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุ พรรณบุรี
มาเปิดสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ กาแพงแสน
พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร5 ปี) โดยจาแนก
เป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสู ตรศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ขอปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2555)
พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบั ณฑิต สาขาวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และปรับปรุงหลักสู ตรระดับปริญญาตรี จานวน 1 หลั กสูตร ได้แก่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ โดยจาแนกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปัจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนและอยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร จาแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี รวม 217 คน จาแนกเป็น
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ จานวน 142 คน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จานวน
2 คน สาขาวิชาพลศึกษา จานวน 1 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
จานวน 72 คน มีบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำระดับ บัณฑิตศึกษำรวม 16 คน จาแนกเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จานวน 14 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ จานวน 2 คน
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การบริหารจัดการนับตั้งแต่เริ่มดาเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน มีผู้บริหารกากับดูแลการดาเนินงาน ดังนี้
o พ.ศ. 2522–2527 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำแพงแสน” ดังนี้
- นายสมมาตร ชื่นอิ่ม ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 ถึงวันที่24 ธันวาคม 2525
- นายไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2525 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม
2527
o พ.ศ. 2527–2535 บริ ห ารงานโดย “รองคณบดีค ณะศึ กษำศำสตร์ ” โดยมี ผศ.สงวน แก้ ว มรกต
ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2535
o พ.ศ. 2535–2541 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยำเขตกำแพงแสน” ดังนี้
- ผศ.ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2535 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538
- รศ.อุดร รัตนภักดิ์ ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2539
- รศ.บรรจบ ภิรมย์คา ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2541
o พ.ศ. 2541-2545 บริหารงานโดย “รองคณบดีกำแพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมย์คา ดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2545
o พ.ศ. 2545-2547 บริ ห ารงานโดย “รองคณบดี ค ณะศึก ษำศำสตร์ ” โดยมี รศ.บรรจบ ภิ ร มย์ ค า
ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
o พ.ศ. 2547-2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา รักษำรำชกำรแทนคณบดี
คณะศึกษำศำสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 13มิถุนายน 2548
o พ.ศ. 2548–2552 บริ ห ารงานโดย “คณบดี ค ณะศึ ก ษำศำสตร์ ก ำแพงแสน” และ “คณบดี
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักดิ์ ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2548
ถึ ง วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2552(คณะฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในคราวปร ะชุ ม
ครั้ ง ที่ 9/2550 เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2550 ให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จากคณะศึ ก ษาศาสตร์ ก าแพงแสน เป็ น
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นต้นมา)
o พ.ศ. 2552-2556 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ” โดยมี รศ.บรรจบ
ภิรมย์คา ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
ปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต้การกากับดูแลของ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
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1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และนโยบำยหลัก
 ปรัชญำ/ปณิธำน
ปรัชญา: ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา
ปณิธาน: ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญาพัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพและสังคม
 วัตถุประสงค์ (จำกกำรก่อตั้งคณะเท่ำนั้น)
1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
2) ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3) บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
5) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนาด้านการศึกษาและการพัฒนา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาและการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรับใช้สังคม
2) วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
3) บริการวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือชุมชน
4) อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทย และ
สิ่งแวดล้อม
5) พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชีพครูและเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
 นโยบำยหลัก
นโยบายการพัฒ นาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (โดยผ่ านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556)
1) ด้านการศึกษา
พัฒ นาหลั กสู ตรบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรนานาชาติห รือหลักสู ตรที่ส อนโดยใช้ภาษาอังกฤษในสาขาทาง
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
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รวมทั้งทบทวนสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ต่อนิสิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด พั ฒนาระบบผู้ช่วยสอน (TA)
ให้มีศักยภาพ สร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2) ด้านการวิจัย
พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เน้นการ
สร้ า งรายได้ และการแสวงหาแหล่ ง ทุน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ สนับ สนุ นการวิ จัย ให้ มากยิ่ง ขึ้น สนับ สนุ น
การตีพิมพ์เผยแพน่ผ ลงานวิจัย และสร้ างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
ส่งเสริมนิสิตให้มีศักยภาพในการวิจัยโดยการเป็นผู้ช่วยวิจัย (RA)
3) ด้านการบริการวิชาการ
พัฒ นาโครงการบริ การวิช าการที่ เป็นประโยชน์ต่อสั งคมและชุมชน จัดระบบศูนย์บริการวิช าการเพื่ อ
หารายได้ บูรณาการการให้บริการการไปสู่การเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากร
เพื่อรองรับการบริการวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ไปสู่นานาชาติ ปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นิสิตและบคุลากร พัฒนาภาวะผู้นาและอัตลักษณ์ “สานึกดี
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” ให้แก่นิสิต
5) ด้านการบริหารจัดการ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้ อ ง รวมเร็ ว เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรโดย
ยึดหลักธรรมมาภิบาลและการพึ่งพาตนเอง พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการในทุกภารกิจ พัฒนาความรู้และความสามารถของบคุลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป้ำหมำย
1) ด้านการศึกษา
1.1 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรและรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
มากขึ้น
1.4 ปรับแผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับภาระงานสอนของอาจารย์ต่อนิสิตเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์
ที่ สกอ. กาหนด
1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดแหล่งเรียนรู้กับหน่วยงานภายในประเทศ
1.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์กับหน่วยงานต่างประเทศ
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2. ด้านการวิจัย
2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.2 สนับสนุนและจัดหาทรัพยากรและเงินทุนสาหรับการวิจัย ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และบทความทางวิ ช าการทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
2.4 สร้างเครือข่ายงานวิจัระหว่างสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม
3) ด้านการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนการให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
3.2 ส่งเสริมการหารายได้จากโครงการจากโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้การกากับดูแลของศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการของคณะฯ
3.3 สนับสนุนให้คณาจารย์นาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
3.4 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนาความที่ได้มาพัฒนาการให้บริการวิชาการ
3.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ไปสู่ระดับ
นานาชาติ
4.2 เสริมสร้างค่านิยมและจิตสานึกที่ดีงามสาหรับนิสิตและบคุลากร
4.3 ส่งเสริมกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสร้างภาวะผู้นาสาหรับนิสิต ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
5) ด้านการบริหารจัดการ
5.1 พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ มีระบบงานที่คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเน้นการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร
5.2 พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและฐานข้อ มูล เพื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
5.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งและสามารถนาความรู้มาพัฒนางาน
ที่ปฏิบัติได้
5.4 สนับสนุนสวัสดิการสาหรับบุคลากร และส่งเสริมด้านการกีฬาและสันทนาการ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

10

1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
แผนภูมิโครงสร้างองค์กรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
Faculty of Education and Development Sciences

สำนักงำนเลขำนุกำร
(Office of Secretary)

ภำควิชำครุศึกษำ
(Department of Teacher
Education : Ted)

ภำควิชำพลศึกษำและกีฬำ
(Department of
Physical Education
and Sport : PES)

ภำควิชำกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
(Department of Human
and Community
Resource Development
: HCRD)

ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
(Center for Research and
Academic Outreach)

โรงเรียนสำธิต
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
(Kasetsart University
Laboratory School
Kamphaeng-saen Campus
Education Research and
Development Center)

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
Dean
คณะกรรมกำรประจำคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
Board of committee

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร
Associate Dean
of
Administration

หัวหน้ำ
สำนักงำนเลขำนุกำร
Head of Secretary
Office

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร
Associate Dean
of Academic
Affair

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรนิสิต

รองคณบดี
ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ

Associate
Dean of

Associate Dean of

Associate Dean of

Research and
Academic Service

Quality Assurance
Manager

International Affairs and
Special Projects

หัวหน้ำภำควิชำ
กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์และชุมชน
Head of Human
and Resource
Development
Department

อำจำรย์ใหญ่โรงเรียนสำธิต
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
Principal of Kasetsart

Student Affairs

หัวหน้ำภำควิชำครุศกึ ษำ
Head of Teacher
Education Department

หัวหน้ำภำควิชำ
พลศึกษำและกีฬำ
Head of Physical
Education and Sport
Department

หัวหน้ำ
ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
Head of Center for
Research and
Academic Outreach
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University Laboratory
School Kamphaeng-saen
Campus Education Research
and Development Center
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1.4 รำยนำมผู้บริหำร คณะกรรมกำรประจำคณะ และคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
 รำยนำมผู้บริหำร
รำยนำมผู้บริหำรคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
ลำดับที่
ผู้บริหำร
ตำแหน่งทำงกำรบริหำร/ วำระ
1
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(วาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่งสภา มก. ที่ 11/2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(วาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่งสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ศรีพรหม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(วาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่งสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
4
รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(วาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่งสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
5
นายธารินทร์ ก้านเหลือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(วาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่งสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
6

รองศาสตราจารย์ น.ท. สุมิตร สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(วาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่งสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช เชาว์พานิช

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ์ ทองเพิ่ม

11

นายชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์ อุดมศรี

13

นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
(วาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่งสภา มก. ที่ 2738/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(วาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่ง มก. ที่ 256/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
(วาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่ง มก. ที่ 1410/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
(วาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่ง มก. ที่ 351/2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
(วาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่ง มก. ที่ 3760/2555 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
(วาระ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่ง มก. ที่ 101/2556 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
(ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป)
ตามคาสั่ง มก. ที่ 4775/2552 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552
รวม 13 รำย
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 รำยนำมคณะกรรมกำรประจำคณะ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

รำยนำมคณะกรรมกำรประจำคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
ผู้บริหำร
ตำแหน่งทำงกำรบริหำร
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ศรีพรหม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช เชาว์พานิช
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
นายชูวิทย์ รัตนพลแสนย์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์ รัศมี
อาจารย์ประจาประเภทคณาจารย์
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
นางสางผจงจิต ม่วงพารา
บุคลากร
รวม 11 รำย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
ผู้บริหำร
ตำแหน่งทำงกำรบริหำร
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ศรีพรหม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นายธารินทร์ ก้านเหลือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
นางสางผจงจิต ม่วงพารา
บุคลากร
รวม 9 รำย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.5 หลักสูตร และสำขำวิชำที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรวมทั้งหมด 5 หลักสูตร
5 สาขาวิชา โดยเป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา (6 สาขา) ระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข
รวม 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน
ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 60 ของหลักสูตรทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำและ/หรือสำขำวิชำ

ภำควิชำ/สำขำวิชำ

หลักสูตรภำษำไทย หลักสูตรนำนำชำติ
โท
โท
รวม
ตรี แผน แผน เอก ตรี แผน แผน เอก

เปิดทั้ง 3 ภาควิชา

1

1. หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้)
- สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
- สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ศึกษา
- สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
- สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
- สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา



ภาควิชาการพัฒนาทัรพยากร
มนุษย์และชุมชน
2. หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา)
3. หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
4. หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน)

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
5. หลักสูตร ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)

1

ก

ข

-

-

-

-

-

1

(หน่วย : หลักสูตร)
หลักสูตรภำคพิเศษ*
โท
ตรี แผน แผน เอก

ก

ข

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

ก

ข

-

-

1

-

-






-

-


-

1


-

-

-

-

-

1

-

-



2
1
1
4
รวม
หมายเหตุ – ใส่ * ไว้ที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเป็นการนาหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แล้ว ไปเปิดสอน

1

 หลักสูตรภำษำไทย รวมทั้งหมด 5 หลักสูตร
 ระดับปริญญำตรี รวม 2 หลักสูตร
ลำดับที่
1
2

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู)้
หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มกิจกรรมพลศึกษา (01175xxx)

รวมจำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน

จำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
รวม
99
24
21
144

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

-

99
24
21
144
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 ระดับปริญญำโท รวมทั้งหมด 2 หลักสูตร
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

จำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
รวม

หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
หลักสูตร ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)

1
2

9
9

รวมจำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน

9
9

9
9
18

 ระดับปริญญำเอก รวม 1 หลักสูตร
ลำดับที่
1

ชื่อหลักสูตร

จำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
รวม

หลักสูตรปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

7
7

รวมจำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน

-

7
7

1.6 จำนวนนิสิตทั้งหมด FTES และผู้สำเร็จกำรศึกษำ
 จำนวนนิสิตทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2556 คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
(ใช้ข้อมูลสานักทะเบียนและประมวล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556)
ระดับปริญญำ
หลักสูตรภำษำไทย
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
ปริญญาตรี
1,102
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
แผน ก
12
49
แผน ข
19
ปริญญาเอก
43
รวมจำนวนนิสิตทั้งหมด
1,157
68
รวมจานวนนิสติ ปริญญาโท แผน ก และ
55
49
ปริญญาเอก
ร้อยละของจานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก
และปริญญาเอกต่อจานวนนิสิตทั้งหมด

หลักสูตรนำนำชำติ
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
-

รวมทั้งหมด
1,102
61
19
43
1,225

-

-

104

-

-

8.49

 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
แยกตามภาควิชา/สาขาวิชา (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน แบบปรับค่าระดับบัณฑิตศึกษา)
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโทและปริญญาเอก
รวม FTES

หลักสูตรภำษำไทย
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
863.58
135.19
34.63
12.13
898.21
147.31

หลักสูตรนำนำชำติ
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
-

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รวมทั้งหมด
998.77
46.75
1,045.52

15

 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 (ใช้ข้อมูลกองแผนงำน ณ มีนำคม 2557)
ระดับปริญญำ
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท

แผน ก
แผน ข

ปริญญาเอก
รวมจานวนบัณฑิตทั้งหมด

หลักสูตรภำษำไทย
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
217
2
4
10
-

หลักสูตรนำนำชำติ
ภำคปกติ
ภำคพิเศษ
-

รวมทั้งหมด
217
6
10
233

1.7 จำนวนอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ
2556
(การนับจานวนบุคลากร กาหนดให้นับที่มีระยะเวลาการทางาน ดังนี้ ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 6 - 9 เดือน คิด
เป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนามานับได้)

 จำนวนอำจำรย์ประจำ (FTET) (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวม

-

6
4
1
11

16.5
10
4
30.5

22.5
14
5
41.50

 จำนวนอำจำรย์ประจำที่ลำทุกประเภท (ลำศึกษำต่อ/ลำเขียนตำรำ/ลำทำวิจัยต่ำงประเทศ)
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวม

-

4
4

-

4
4

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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 จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (FTET) (รวมลำทุกประเภท)
วุฒิกำรศึกษำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวม

-

10
4
1
15

16.5
10
4
30.5

26.5
14
5
45.50

 จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556
ประเภท

จำนวนบุคลำกร (คน)

ต่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม
นักวิจัย
ช่วยวิชาการ
13
6
19
รวม
13
6
23
แรงงาน เช่น พนักงานทาความสะอาด พนักงานขับรถ
4
4
ฯลฯ

1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณและอำคำรสถำนที่
 รำยจ่ำยจริง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ประเภท
รวม
- งบบุคลากร
- งบดาเนินการ
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่นๆ

งบประมำณ (บำท)
เงินรำยได้

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

 ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจำกกองแผนงำน)
ประมำณกำรรำยรับ
- งบประมาณแผ่นดิน
- งบประมาณเงินรายได้
รวมทั้งหมด

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

จำนวนเงิน (บำท)
27,791,460.00
17,322,027.00
45,113,487.00
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ประมำณกำรรำยจ่ำย
แผ่นดิน
-

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบสารองจ่าย

งบประมำณ (บำท)
เงินรำยได้

25,498,160.00
783,300.00
670,000.00
840,000.00
0.00
0.00
27,791,460.00

รวมทั้งหมด

1,722,408.00
5,765,787.00
320,500.00
1,076,277.00
4,910,402.00
575,129.00
14,370,503.00

รวม
27,220,568.00
6,549,087.00
990,500.00
1,916,277.00
4,910,402.00
575,129.00
42,161,963.00

 อำคำรและสถำนที่
(มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของคณะและพื้นที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร)
อำคำร
ที่
1

2

ชื่ออำคำร
ชื่ออำคำร
อำคำรคณะศึกษำศำสตร์และ
พัฒนศำสตร์
ประเภทอาคาร : บริหาร/สานักงาน
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีต 3 ชั้น
การใช้ประโยชน์ : สานักงานและ
การเรียนการสอน
ศำลำพักผ่อน
ประเภทอาคาร: อื่นๆ
ลักษณะฯ: อาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน
การใช้ประโยชน์: ให้นิสิตพักผ่อน
และทากิจกรรม

ปีที่
เริ่มใช้

พื้นที่ใช้สอย ลักษณะเป็นแบบอำคำร
(ตร.ม.)
ประหยัดพลังงำน

7 มี.ค.34

1,937.80

ไม่ใช่

30 พ.ค.43

24.00

ไม่ใช่

3

ร้ำนบริกำรถ่ำยเอกสำร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใช้ประโยชน์: บริการบุคลากร
และนิสิต

1 ม.ค.43

16.00

ไม่ใช่

4

ร้ำนจำหน่ำยอำหำร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใช้ประโยชน์: บริการบุคลากร
และนิสิต

1 เม.ย.47

16.00

ไม่ใช่

5

โรงจอดรถยนต์
ประเภทอาคาร: โรงรถ
ลักษณะฯ/รูปทรง: อาคารคอนกรีต
ชั้นเดียว เปิดโล่ง 4 ด้าน
การใช้ประโยชน์: สวัสดิการ
บุคลากร

19 มี.ค.51

120.00

ไม่ใช่

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รูปภำพอำคำร

18

ชื่ออำคำร
ชื่ออำคำร

อำคำร
ที่

ปีที่
เริ่มใช้

พื้นที่ใช้สอย ลักษณะเป็นแบบอำคำร
(ตร.ม.)
ประหยัดพลังงำน

6

ร้ำนจำหน่ำยอำหำร
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว
การใช้ประโยชน์: บริการบุคลากร
และนิสิต

เม.ย.51

16.00

ไม่ใช่

7

อำคำรปฏิบัติกำร
คณะศึกษำศำสตร์และ
พัฒนศำสตร์
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 2 ชั้น
การใช้ประโยชน์: การเรียนการสอน
การวิจยั
ห้องน้ำฟำร์มศึกษำศำสตร์

6 ต.ค. 52

2,812.86

ไม่ใช่

21 พ.ย.56

36.00

ไม่ใช่

-

39,964.00

ไม่ใช่

8

9

ฟำร์มศึกษำศำสตร์
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 1 ชั้น
และพื้นที่แปลงทดลอง
การใช้ประโยชน์: การเรียนการสอน
การวิจยั



รูปภำพอำคำร

ข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของคณะ

 พื้นที่ภำพรวมของคณะ
1. พื้นทีแ่ นวราบทั้งหมด
2. พื้นทีช่ ั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน
3. พื้นที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ
4. พื้นทีภ่ ายในอาคารทีเ่ ป็น Green Area เช่น .................................
5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3)
 รถของคณะ
1. รถยนต์ทุกประเภท
2. รถจักรยานยนต์
3. รถจักรยาน

จำนวนพื้นที่ (ตำรำงเมตร)
44,942.66
2,163.30
-
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42,779.26
จำนวน (คัน)
3
1
1
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1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงำนเด่นที่ภำคภูมิใจ
 จากรายงานสรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านครบรอบปี ที่ 4 ของคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒ นศาสตร์ คณะกรรมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ ได้นาเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เ กิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ประเด็น ที่น าเสนอ คือ คณะฯ ได้ส ร้ างแบบฟอร์มส าหรับเป็นระบบติดตามให้ อาจารย์และบุคลากรนาความรู้
ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการติดตามฯ
เสนอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ควรมอบคณะฯ แจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ ค ณะ สถาบั น ส านั ก อื่ น ๆ สามารถน าไปปรั บ ประยุ ก ต์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพสาหรับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป ดังรายละเอียดบันทึ กข้อความ
ที่ ศธ 0513.10102/18425 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
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 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตกาแพงสน เข้าศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กอง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงาน และคณะกรรมการ
ประกัน คุณภาพ ส านั กงานวิทยาเขตกาแพงแสน
จานวน 30-40 คน

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒ นศาสตร์ ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ประจาปี 2556 รางวัลดีมาก ประเภท
ที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ การพัฒนาระบบสารสนเทศการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ออนไลน์

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

21

1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา
2555 ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
- ไม่มี องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
1. ควรมี แนวทางในการกระตุ้ น/ส่ งเสริมให้ คณะฯ มีการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งทาง
อาจารย์ ป ระจ าเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ วิชาการ โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีอาจารย์
ระดับรองศาสตราจารย์ ขึ้นไปให้มากขึ้น
ประจา ที่ได้รับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น
จานวน 1 คน และยังมีอาจารย์ประจาที่ขอตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 6 คน และตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จานวน 3 คน อีกทั้งยังมีการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร เรื่อง “การขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้
ความรู้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการกับคณาจารย์อีก
ด้วย
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
1. ค วร มี การ ส่ งเ สริ ม ให้ นิ สิ ต มี ก า ร ใช้
กระบวนการ PDCA ให้ครบถ้วน ในการจัดทา
โครงการ/กิจกรรมโดยเฉพาะการนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการ
2. ควรมีการสนับสนุนให้นสิ ิตระดับ
ปีการศึกษา 2556 มีกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนิสติ เอง
บัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนิสิต ในระดับปริญญาตรี จานวน 29 โครงการ/กิจกรรม
เองอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น
และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
1. คณะฯ ควรมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่
คณะฯ มีฐานข้อมูลวิจยั และบริการวิชาการ เพื่อ
เป็นของคณะวิชา โดยอาจพิจารณาจัดทา
เผยแพร่ผลงานวิจยั บนเว็บไซต์ของคณะฯ
วารสารวิจัยที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ อาจ http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/db.ph
อยู่ในรูปของวารสารออนไลน์ และดาเนินการ p
พัฒนาวารสารให้เข้าสูร่ ะบบของ TCI และ
สมศ. เพื่อความเป็นสากลต่อไป
2. คณะฯ ควรพิจารณาดาเนินการในจัดการ คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสัมมนา
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ วิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประจาปี พ.ศ. 2556 สาขาศึกษาศาสตร์และ
ของคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท
พัฒนศาสตร์ ร่วมกับวิทยาเขตกาแพงแสน และเป็น
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ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
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ข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน

ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

เจ้าภาพร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน จัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน
2556 อีกทัง้ ยังมีอาจารย์ประจาเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน 13 เรื่อง และ
ระดับนานาชาติ จานวน 2 เรื่อง
3. คณะฯ ควรดาเนินการเพิ่มรายชื่อวารสารที่
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
อยู่ในฐาน TCI สมศ. ISI หรือ SJI ในเว็บไซต์
บริการวิชาการ
ของคณะฯ หรือเว็บไซต์ของศูนย์วิจัย เพื่อเป็น
แหล่งสารสนเทศสาหรับคณาจารย์และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลการวิจัย
4. คณะฯ ควรพิจารณาดาเนินการจัดทาแบบ คณะฯ มีการจัดทาระบบแบบกรอกข้อมูลการใช้
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
รับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้เป็น ประโยชน์จากงานวิจยั ในฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการ บริการวิชาการ
ระบบ ควบคู่กับหนังสือตอบขอบคุณในการใช้ วิชาการ บนเว็บไซต์ของคณะฯ
ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/Estim
ate.php?id=1
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
- ไม่มี องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ไม่มี องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
- ไม่มี องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรมีตัวชี้วัด
คณะฯ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โครงการและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ปีงบประมาณ 2552 – 2560 โดยมีการทบทวนและ
จัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2556 – 2560
2. ควรมีโครงการพิเศษ เพื่อการหารายได้เข้า คณะฯ มีโครงการบริการทางวิชาการ ทั้งสิ้น 17
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะ
โครงการ จาแนกเป็น โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อ
จัดหารายได้ที่ดาเนินการโดยศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ จานวน 9 โครงการ โครงการพัฒนา
วิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก
จานวน 3 โครงการ และโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล จานวน 5 โครงการ
โดยมีการประสานงานและให้บริการในการเบิกจ่าย
งบประมาณจากการดาเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
ที่ดาเนินการโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ คิด
เป็นเงินค่าลงทะเบียน 272,500 บาท
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ข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน

3. ควรมีการระดมทุนจากเงินบริจาค เพื่อใช้
ในการก่อสร้าง หรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะฯ ได้จดั โครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2556 โดยมีรายรับจากการจาหน่วย
บัตรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เป็นเงิน 43,757
บาท
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
1. ภาควิชาควรเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการรวบรวม
รองคณบดีฝ่ายประกัน
ประกันคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของ
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชา
ภาควิชา
จากทุกภาควิชาเรียบร้อยแล้ว
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บทที่ 2
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2.1 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ในรอบปีกำรศึกษำ 2556
ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดาเนินงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน : เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 3 หลักสูตร จาแนกเป็น ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2556 ทั้งสิ้น 218 รายวิชา
แบ่งเป็นภาคต้น 109 รายวิชา ภาคปลาย 109 รายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 33 รายวิชา
แบ่งเป็นภาคต้น 17 รายวิชา และภาคปลาย 16 รายวิชา
 ด้ำนกำรวิจัย : มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้ น
23โครงการ โดยได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายใน จานวน 439,334 บาท และได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายนอก
จานวน 11,284,500 บาท รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 11,723,834
บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จานวน 41.50 คน คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อ
อาจารย์ประจา เท่ากับ 282,502 บาท : คน และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จานวน 22 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี
การสนั บสนุน การเบิ กจ่ายเงินรายได้ส่ วนกลาง มก. ที่จัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์ของคณะฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ สาหรับการ
นาเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ จานวน 7 คน คิดเป็นเงินสนับสนุน 24,360 บาท
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร : อาจารย์ประจาของคณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนาความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียน
การสอน และวิจั ย โดยในปี การศึกษา 2556 บุคลากรของคณะฯ มีการให้บริการวิช าการทั้งสิ้ น 17 โครงการ
จาแนกเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้ที่ดาเนินการโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จานวน
9 โครงการ โครงการพัฒนาวิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก จานวน 3 โครงการ โครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล จานวน 5 โครงการ โดยมีรายรับจากการดาเนินโครงการให้บริการ
วิ ช าการแก่ บุ ค คลและหน่ ว ยงานภายนอกที่ ด าเนิ น การโดยศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการคณะฯ เป็ น เงิ น
272,500 บาท มีร ายรั บค่าอานวยการ 10 เปอร์เซ็นต์จากโครงการพัฒนาวิช าการ เป็นเงิน 20,477 บาท และ
จากโครงการพัฒนาวิชาการที่ได้รั บเงินอุดหนุนทุนจากหน่ว ยงานภายนอก จานวน 170,475 บาท รวมเป็น
รายรับทั้งสิ้น 463,452 บาท
 ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วน
ที่คณะฯ จัดเอง และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมทั้งสิ้น
24 โครงการ
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นอกจากนี้ คณะฯ ยั ง มี ก ารก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการด าเนิ น งานของคณะ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องกับจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานต่อไป

2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ สำหรับคณะวิชำ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จะด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ตามผลการด าเนิ น งาน
ประจาปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ได้ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
สาหรับหน่วยงานที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดาเนินการประเมินคุณภาพผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมิ น คุ ณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรั บการประเมิ นเป้า หมายไม่คิ ดค่ าคะแนน แต่ ระบุ เพีย ง
บรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น
ผลการประเมิ น ตนเองของคณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ . มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ใน 9 องค์ประกอบ จานวน 37 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้ 12,
15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.75 อยู่ในระดับดีมาก โดยด้านปัจจัยนาเข้าจานวน 4
ตัวบ่ งชี้ มีผลการประเมิน 4.21 อยู่ ในระดับ ดี ด้านกระบวนการ จานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 5.00
อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จานวน 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.58 อยู่ในระดับดีมาก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมิน
ได้คุณภำพระดับ.... รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง ป.2
ตำรำง ป.2 สรุ ป ผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในตำมองค์ ป ระกอบคุ ณ ภำพ 9 ด้ ำ น
(คะแนนเต็ม 5)
องค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

I
3.94
5.00
4.21
การดาเนินงาน
ระดับดี

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
P
O
5.00
5.00
4.22
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
4.75
5.00
5.00
5.00
4.58
การดาเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

รวม
5.00
4.40
5.00
5.00
5.00
4.67
4.95
5.00
5.00
4.75

รวม 37 ตั ว บ่ ง ชี้
ผลกำรประเมิน

การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก

การดาเนินงาน
ระดับดีมาก

หมำยเหตุ : * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15
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สาหรั บ ผลการดาเนิ น งานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556
สามารถสรุปผลการดาเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้
ตำรำงที่ ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ตัวบ่งชี้
คุณภำพ

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

บรรลุเป้ำหมำย
(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)


คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ที่
1.1
ตัวบ่งชี้ที่
2.1
ตัวบ่งชี้ที่
2.2

8 ข้อ

-

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
8

5 ข้อ

-

-

6



5.00

60

30.50

45.50



5.00

ตัวบ่งชี้ที่
2.3

15

5.00

45.50



1.83

ตัวบ่งชี้ที่
2.4
ตัวบ่งชี้ที่
2.5
ตัวบ่งชี้ที่
2.6
ตัวบ่งชี้ที่
2.7
ตัวบ่งชี้ที่
2.8
ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๑

6 ข้อ

-

-

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก = 67.03 เมื่อเทียบค่าร้อย
ละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ
5.00)
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ = 10.99 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.83)
7



5.00

7 ข้อ

-

-

7



5.00

7 ข้อ

-

-

7



5.00

6 ข้อ

-

-

6



5.00

4 ข้อ

-

-

4



4.00

80

163

192



4.24

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๒

4.00

-

-

(จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ=163/
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ =192)
เท่ากับร้อยละ 84.90 เมือ่ เทียบร้อยละ 100
เท่ากับ 5 คะแนน ดังนัน้ คะแนนจึงเท่ากับ
4.24
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างทีม่ ีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕) = 4.23



4.23

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หมำย
เหตุ
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๓

25

2.00

10.00

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๔

50

1.00

1.00

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่
๑๔

5.00

211.50

45.5

ตัวบ่งชี้ที่
3.1
ตัวบ่งชี้ที่
3.2
ตัวบ่งชี้ที่
4.1
ตัวบ่งชี้ที่
4.2
ตัวบ่งชี้ที่
4.3

7 ข้อ

-

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
(ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทเท่ากับ 2.00/จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
เท่ากับ 10.00) = ร้อยละ 20.00 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.00
(ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเท่ากับ 1.00/จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
เท่ากับ =1.00) = ร้อยละ 100 เมือเทียบ
ค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น
คะแนนเท่ากับ 5.000
(ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
เท่ากับ 211.50/จานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมดเท่ากับ 45.50 ) เท่ากับ 4.65
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6
เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึง
เท่ากับ 3.87
7

6 ข้อ

-

-

7 ข้อ

-

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๕

ตัวตั้ง

ตัวหำร

บรรลุเป้ำหมำย
(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)


คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)
4.00



5.00



3.87



5.00

6



5.00

-

7



5.00

-

-

6



5.00

80,000
บาท/คน

11,723,834

41.5



5.00

ร้อยละ 10

7.75

45.50

(จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรือ
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 11,723,834.00/จานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา=
41.5) = 282,502.02 บาทเมื่อเทียบค่า
คะแนนเต็ม 5 = 75,000.00 บาท ดังนัน้
คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00)
(ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ
7.75/จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา
ทั้งหมดเท่ากับ 45.50) = ร้อยละ 17.03
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5
คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.00
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

บรรลุเป้ำหมำย

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๖

ร้อยละ 10

12

45.5

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๗

15

6.25

45.5

ตัวบ่งชี้ที่
5.1
ตัวบ่งชี้ที่
5.2
ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๘

5 ข้อ

-

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
(ผลรวมของจานวนงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ = 12/
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา =45.5)= ร้อยละ 26.37 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
จึงมีค่าเท่ากับ 5.00
(ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพ = 6.25/จานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
ทั้งหมด = 45.5) = ร้อยละ 13.74 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
จึงมีค่าเท่ากับ 5.00
5

5 ข้อ

-

-

30

13.00

30.00

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ ๙
ตัวบ่งชี้ที่
6.1
ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่
๑๐
ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่
๑๑
ตัวบ่งชี้ที่
7.1
ตัวบ่งชี้ที่
7.2
ตัวบ่งชี้ที่
7.3
ตัวบ่งชี้ที่
7.4

5 ข้อ

-

5 ข้อ

(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)


คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)
5.00



5.00



5.00

5



5.00



5.00

-

(ผลรวมของจานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ที่นามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=
13 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด = 30) =มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 43.33 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30
เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000
5



5.00

-

-

5



5.00

4 ข้อ

-

-

4



4.00

5 ข้อ

-

-

5



5.00

7 ข้อ

-

-

7



5.00

5 ข้อ

-

-

5



5.00

5 ข้อ

-

-

5



5.00

6 ข้อ

-

-

6
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ

เป้ำหมำย

ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่
๑๓
ตัวบ่งชี้ที่
8.1
ตัวบ่งชี้ที่
9.1
ตัวบ่งชี้
สมศ. ที่
๑๕

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

4.00

-

7 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
4.75

(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)


-

-

7



5.00

9 ข้อ

-

-

9



5.00

4.51

4.82

4.82

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกัด = 4.82/
จานวนปี =1ปี) = 4.82



4.82

หมำย
เหตุ

4.75

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒ นาสตร์ มีผ ลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่นาคะแนนมา
ประเมิน ทั้ง 3 ตัว บ่ ง ชี้ พบว่ า มีผ ลการประเมิ นตนเอง เฉพาะตัว บ่ง ชี้ สกอ. 1 ตัว บ่ง ชี้ ได้ค ะแนนเฉลี่ ย 5.00
ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่ว นผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
หมำยเหตุ
เกณฑ์มำตรฐำน

(สกอ.) กระบวนกำรพัฒนำแผน
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ 2 มีการดาเนินการ 4 หรือ 5 มีการดาเนินการ 6 หรือ มีการดาเนินการ
หรือ 3 ข้อ
ข้อ
7 ข้อ
8 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสว่ น
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 ปี
เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยกาหนดให้อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและ

1.1-1-1 รายงานผลการทา SWOT
Analysis คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2556-2565)
1.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวัน
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ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
จุดอ่อนของคณะฯ และสภาพแวดล้อม
พุธที่ 14 สิงหาคม 2556 (วาระที่ 4.8),
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายนอก เพือ่ พิจารณาถึงโอกาสและภาวะ
วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
คุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น (1.1-1-1) โดยเฉพาะ 2556 (วาระที่ 1.3)
ในปัจจัยแวดล้อมภายนอกนี้ ได้ประมวลรวม
ข้อมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคนสูส่ ังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง
ภาพอนาคตที่คณะมุ่งจะเป็น เพื่อนามา
สังเคราะห์เป็นร่างแผนพัฒนาตามนโยบายการ
พัฒนาคณะในระยะ 10 ปี พ.ศ. 2556- 2565
(1.1-1-2) และนาเสนอเข้าสูก่ ระบวนการ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ (1.1-1-3)
เพื่อจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

2

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3

4

แผนกลยุทธ์ที่ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการประจาคณะเรียบร้อยแล้ว
ได้ถ่ายทอด ไปยังบุคลากรภายในคณะผ่าน
การประชุมใหญ่ประจาปีของคณะฯ เมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2556 และโครงการสัมมนา
บุคลากร ประจาปี 2557 ระหว่างวันที่ 27-30
พฤษภาคม 2557 (1.1-2-1) รวมทั้งขึ้นเว็บไซต์
คณะที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/
(1.1-2-2) เพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคน
ภายในคณะฯ ได้รับทราบทิศทางการ
ดาเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนาไปสู่
กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัตกิ าร

1.1-2-1 รายงานโครงการสัมมาทิฐิ
ประจาปี พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2556 และรางานการสัมมนาบุคลากร
คณะฯ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม
2557
1.1-2-2 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/

รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้นาแผนกลยุทธ์
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจาปี
ไปจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ได้แก่
งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะ
แผนปฏิบัติการด้านวิชาการ แผนปฏิบัตกิ าร ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ด้านวิจยั แผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการ แผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการ
และแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละส่วนจะแตก
รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม นาไปสูก่ ารจัดทาคาขอ
งบประมาณประจาปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ
และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลง
สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (1.1-3-1)

มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละ 1.1-4-1 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการ
การประจา ปี และค่าเป้าหมายของแต่ ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
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ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 2556 ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
ระดับปฏิบัติการ เพื่อกากับตรวจสอบดูความ ศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจาปี
ลุล่วงในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนปฏิบัติการ 2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับ
กลยุทธ์ เพื่อกากับติดตามความสาเร็จภาพรวม
ระดับกลยุทธ์ และ 3) ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ระดับเป้าประสงค์ เพื่อกากับติดตาม
ความสาเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งไป
(1.1-4-1) โดยมีการนาตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปใน
แต่ละแผนด้วย เพื่อให้รับประกันคุณภาพได้
ผสมผสานไปกับการทางานปกติ
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีครบ 4 พันธกิจ

รองคณบดีที่กากับการดาเนินงานในแต่ละ
1.1-5-1 นโยบายการกากับติดตามการ
ภารกิจ เป็นผู้ติดตามและให้ขอ้ เสนอแนะ
ปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
หัวหน้าภาควิชาให้สามารถดาเนินการตาม
ศาสตร์
แผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการ
กากับติดตามกันเป็นลาดับชั้นอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์

มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการประจาคณะฯ ซึ่งมีผู้แทนจาก
ทุกภาควิชาและสานักงานเลขานุการ มีการ
ประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนว
ทางการแก้ไขร่วมกัน (1.1-6-1) และ
เมื่อใกล้ครบรอบการบริหารงานของคณบดี
คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่ายร่วมกันประชุม
เพื่อพิจารณาเสนอผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปี พร้อมทั้ง
พิจารณาผลการดาเนินงานของคณะฯ และให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา แล้ว
นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพือ่
พิจารณา ตามลาดับ (1.1-6-2)

1.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 12 มิถุนายน 2556 (วาระที่ 3.2)
1.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 4 ธันวาคม 2556 (วาระที่ 3.3),
วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม
2556 (วาระที่ 1.3) และ ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557
(วาระที่ 4.11)

มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
สภาสถาบันเพือ่ พิจารณา

ในรอบไตรมาสที่ 4 ของการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะมีวาระการพิจารณา
เรื่อง การประเมินผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อให้ทีม
ผู้บริหารระดับนโยบายได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารในปีตอ่ ไป
(1.1-7-1)

1.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 (วาระ
ที่ 4.11)

5

6

7
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กก

ตน

ข้อ

8

เกณฑ์กำรประเมิน
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่าย ร่วมกันนา
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจาคณะไป
ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี พร้อมทั้งนาเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่ประจาปีของคณะฯ ทราบ เกีย่ วกับ
การดาเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผา่ นมา และก้าว
ต่อไปของคณะ (1.1-8-1)

1.1-8-1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ พ.ศ. 2555-2556
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พ.ศ. 2555-2556
- แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

8 ข้อ

8

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

8 ข้อ

8

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

8 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สมศ.) ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ผลผลิต
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
หมำยเหตุ
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

1

เกณฑ์กำรประเมิน
มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการ
16.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี
กาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่
(พ.ศ. 2556-2565) คณะศึกษาศาสตร์
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย และพัฒนศาสตร์
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน (16.1-1-1)
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กก

ตน

ข้อ

2

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ทกี่ าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กาหนด โดยให้บุคลากรและนิสิตร่วมประเมิน
การบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง (16.1-2-1) และยังจัดให้มีการ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรม
ตามวงจรคุณภาพสาหรับนิสิต โดยรองคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เพือ่ ให้
นิสิตสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
(16.1-2-2)

16.1-2-1 ระบบประเมินออนไลน์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
16.1-2-2 เอกสารและภาพกิจกรรม
ประกอบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ
สาหรับนิสิต

ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

16.1-3-1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์เฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
16.1-3-2 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

3

ในปีการศึกษา 2556 นิสิตและบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ร่วม
ประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม
นาความรู้ สอดคล้องอัตลักษณ์เฉพาะทีค่ ณะฯ
กาหนดเพิ่มเติม (16.1-3-1) โดยผลการ
ประเมินจากนิสิต 567 คน และบุคลากร 6 คน
พบว่า บุคลากรและนิสิตมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของคณะฯ ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย
4.16 จากคะแนนเต็ม 5 (16.1-3-2)

4

ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่ คณะฯ มีการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ 16.1-4-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ งานที่กาหนด โดยการดาเนินงานโครงการ
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน
สังคม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน ซึ่ง
สะท้อนผลตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบัติการ
ว่ามีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน
กล่าวคือ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
ความเข้มแข็งตามผลการดาเนินการที่เห็นได้
ชัด คือ เป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้โดยเฉพาะ
ด้านการเกษตรได้ทาหน้าที่ตามพันธกิจอย่าง
สมบูรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับสังคม ทั้งนี้
ชุมชนเองได้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากการดาเนิน
โครงการฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ในครอบครัวทาให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชน
ได้ทั้งชุมชนและคณะฯ จึงยังทาหน้าที่สงั่ สม
สืบทอด ถ่ายทอดอุดมการณ์เพื่อสร้าง
ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมต่อไป
(16.1-4-1)

5

ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับ
การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

4

4.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

4

4.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

4 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
หมำยเหตุ
เกณฑ์มำตรฐำน

(สมศ.) ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ผลผลิต
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ค่ำเฉลี่ย

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ
1
2
3
4

ข้อมูลพืน้ ฐำน
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2554
2555
2556
16.62
14
43
49
63
130
163
4.16
4.26
4.26

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.00

4.26

4.26

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4.00

4.26

4.26

บรรลุเป้าหมาย

ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.00
รำยกำรหลักฐำน
หมายเลขเอกสาร
16.2-1

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗
ชนิดของตัวบ่งชี้

ชื่อเอกสาร
สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับ ตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ ประจาปี พ.ศ. 2556

(สมศ.) ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน
(ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ผลผลิต
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
หมำยเหตุ
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

1

2

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการกาหนด
กลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น
จุดเด่น และความเชี่ยวชาญเฉพาะ (17-1-1) เช่น
การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ในสาขาขาดแคลน
ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษศึกษา
และวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม ความรู้ สมรรถนะ และภาวะผู้นา ใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาสังคม รวมถึงการ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทุกสาขา (17-1-2)

หลักฐำน
17-1-1 แผนกลยุทธ์คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
17-1-2 เอกสารแสดงเอกลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
คณะฯ มีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 17-2-1 แนวปฏิบัติที่ดี คณะ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กลยุทธ์ทกี่ าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กาหนด เช่น โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจาปี โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง
นิสิต และบุคลากร โครงการสัมมาทิฐิ เป็นต้น
การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากร จัดว่าเป็นจุดเด่นของการบริหาร

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

จัดการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ดังได้คัดสรรไว้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ
(17-2-1) และมีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน
ภายนอกและหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ให้
นาไปปฏิบิตใช้ตามหลักการของ TQM (Total
Quality Management) ที่คณะฯ ใช้ในระบบ
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

3

4

5

ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีการดาเนิน
โครงการต่างๆ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและนิสิต พร้อมทั้งดาเนินการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังมิได้
ดาเนินการ ให้มกี ารประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
จุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคณะฯ ในภาพรวม

ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น 17-4-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจาปี 2556
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม คือ การดาเนินโครงการ
บริการวิชาการของคณะฯ ที่มีส่วนเข้าไปช่วย
พัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห็ดสู่
ชุมชน ประจาปี 2556 เป็นต้น (17-4-1)

ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

3

3.00

ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

3 ข้อ

3

3.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

3 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ ดี ส่ว นผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ...
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

เกณฑ์กำร
ประเมิน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2
ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 4
หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป

คะแนน 5
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะ
กลุ่ม

หมำยเหตุ

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน
สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับ
รวมหลักสูตรที่สภา สถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิด
หลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไป ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุด
เดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้

เกณฑ์มำตรฐำน

ข้อ

กก

ตน ข้อ

1

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

คณะฯ มีการดาเนินตามระบบและกลไกการ
เปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวปฏิบัติ ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยกาหนด
ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน (2.1-1-1) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้

2.1-1-1 Flow Chart ขั้นตอนการเปิด
ปรับปรุง และปิดหลักสูตร
2.1-1-2 ตารางหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

กำรเปิดหลักสูตร
1) หลักสูตรที่จะเปิดต้องได้รับการบรรจุไว้
ในแผนของมหาวิทยาลัย
2) กระบวนการเปิดหลักสูตร จะต้องเสนอ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

หลักคิดและความพร้อม โดยสาระสาคัญ
หลักแสดงถึงความพร้อมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรความพร้อมด้านทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน และการวิจยั
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต และความ
ต้องการของสังคม
3) ประมาณการค่าใช้จา่ ยต่อหัวในการผลิต
บัณฑิต โดยผ่านการวิเคราะห์ในเบื้องต้น
จากกองแผนงานและกองบริการการศึกษา
ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตร ก่อนจัดทา
เล่มหลักสูตรเสนอ สกอ. รับทราบภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย
กำรปรับปรุงหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ยังไม่มี
การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากยัง
ไม่มีหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุง ทั้งนี้มีรอบการปรับปรุงหลักสูตร
ตามอายุของหลักสูตร ดังนี้ (2.1-1-2)
หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา) ปีการศึกษา 2558
หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)
ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)
ปีการศึกษา 2558
หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) ปีการศึกษา 2560
หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) ปีการศึกษา 2559
มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
2

ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ไม่มีการเสนอ 2.1-2-1 Flow Chart ขั้นตอนการเปิด
ขออนุมัติปิดหลักสูตร ทั้งนี้ ที่ผา่ นมาในการ ปรับปรุง และปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร คณะฯ มีการดาเนินตามระบบ
และกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดโดย คณะฯ จะดาเนินการ
เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรไปยัง
มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการประจาคณะ ก่อนเสนอสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ไม่มี
การขออนุมัติปิดหลักสูตร
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ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดา เนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพือ่ การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
3
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดใน
ภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกีย่ วข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 )

คณะฯ มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกหลักสูตร (2.1-3-1) โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาของคณะ ทาหน้าที่
ในการกากับดูแลและบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1-3-2)

2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร
2.1-3-2
- คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ที่ 233/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลงวันที่ 5
กันยายน 2556
- คารับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา เพื่อประกอบวิชาชีพ

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้
มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
4
ดา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่
ละปี ทุกหลักสูตร

คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1-4-1) และ
ทุกหลักสูตร มีการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยมีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรก ทุกหลักสูตร
(2.1-3-1)

2.1-4-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้
มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
5
ผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3

คณะฯ มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน 2.1-3-1 มคอ.7 ของทุกหลักสูตร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุก
หลักสูตร และทุกหลักสูตรมีผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบ
ทุกตัวบ่งชี้ (2.1-3-1)
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ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
ที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50
ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา
7

คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2.1-7-1 ตารางแสดงหลักสูตรที่เปิดสอน
2556 จานวน 5 หลักสูตร จาแนกเป็น
ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาโท แผน ก และ แผน ข
และพัฒนศาสตร์
จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ศศ.ม.
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
และ หลักสูตร ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน 1
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) ซึ่งจานวน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ
60 ของหลักสูตรทั้งหมดที่คณะฯ เปิดสอน
(2.1-7-1)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
ที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
8 ปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีนิสิตทั้งหมด
จานวน 1,220 คน จาแนกเป็น ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 1,102 คน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 118 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
10.70 ของนิสิตทั้งหมด

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5 ข้อ

5

ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
5 ข้อ

6

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
(สกอ.) อำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ุ ิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
เกณฑ์กำรประเมิน ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 42 คน ลาศึกษาต่อ
4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 15 คน และปริญญาเอก 31 คน โดยอาจารย์ที่ปฎิบัติงานจริงคุณวุฒิปริญาเอก 1 คน เป็นผู้ที่มีอายุราชการ
เกิน 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน
สาหรับในปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 36 คน ลาศึกษาต่อ 8 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท
18 คน และปริญญาเอก 26 คน
เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำเอก =
จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก =
แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้จำกข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

x 100

30.5
 100 = 67.03
41.5  4

=
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

คะแนนที่ได้ = 67.03  5 = 5.58 = 5.00 คะแนน
60
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
ร้อยละ 60

59.09

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
ร้อยละ 60

67.03

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.92

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 60
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
2.2-1

ชื่อเอกสำร
ฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
(สกอ.) อำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ุ ิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
เกณฑ์กำรประเมิน ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ ประจ าที่ปฏิ บัติงานจริง จานวน 42 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน
มีตาแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน และไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดย
อาจารย์ที่ปฎิบัติงานจริง จานวน 1 คน เป็นผู้ที่มีอายุราชการเกิน 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน
สาหรับในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 36 คน ลาศึกษา
ต่อ 8 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน และไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเป็นศาสตราจารย์
เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1

ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร =
จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =

x 100

5
 100 = 10.99
41.5  4

แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้จำกข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึน้ ไป
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึน้ ไปที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

x5
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คะแนนที่ได้ =

10.99
 5 = 1.83 คะแนน
30

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
ร้อยละ 30

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

1.89

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

1.83

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

11.36

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
ร้อยละ 15

10.99

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
ร้อยละ 15
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
2.3-1

ชื่อเอกสำร
ฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
(สกอ.) ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์กำรประเมิน

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อ
กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มกี ารวิเคราะห์
1
ข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลดำเนินงำน
คณะฯ มีการจัดทาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดง
รายละเอียดในเอกสารแผนการอัตรากาลัง
4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 (2.4-1-1) และ
แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development Plan) คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (2.4-1-2) โดยใช้ข้อมูล

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักฐำน
2.4-1-1 แผนการอัตรากาลัง 4 ปี
พ.ศ. 2557-2560
2.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร
(Human Resource Development
Plan) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
2.4-1-3 สรุปผลการสารวจข้อมูล
สมรรถนะและความต้องการในการ

44

กก

ตน ข้อ

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

สรุปผลการสารวจข้อมูลสมรรถนะและ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน (2.4-1-3) และข้อมูล
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการ
เพื่อจัดหลักสูตรอบรมสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน (2.4-1-4)

พัฒนาตนเองของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
2.4-1-4 โครงการวิจัย เรื่อง
การศึกษาความต้องการเพือ่ จัดหลักสูตร
อบรมสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นการพัฒนาและ
กาหนด
ส่งเสริมสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนดเช่นการสรรหา/
คัดเลือกบุคลากร (2.4-2-1) การกาหนด
เส้นทางเดินของตาแหน่งชานาญการ โดย
บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมด้วยการ
ทางานวิจยั เพื่อเตรียมขอตาแหน่งชานาญ
การ และมีการจัดวางคนลงตาแหน่งงานที่
เหมาะสม (2.4-2-2) การสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุมฝึกอบรม (2.4-2-3) การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพือ่ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพไว้กับหน่วยงาน (2.4-2-4)

2.4-2-1 เอกสารการสรรหา/คัดเลือก
บุคลากร
2.4-2-2 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุน
วิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2556
2.4-2-3 แบบเก็บข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร
2.4-2-4 แบบฟอร์มการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุน
ทุนลาศึกษาต่อสาหรับบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (2.4-3-1) และ
กาหนดให้บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับเงินเดือนค่าจ้างเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2.4-3-2) อีกทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายเพือ่
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยมีห้อง fitness
ไว้ให้บริการ และสร้างบรรยากาศที่ดีให้
บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
โดยการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน และจัดสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น ตู้เย็น กาแฟ/เครื่องดื่ม
ไว้บริการ เป็นต้น (2.4-3-3) นอกจากนี้ยัง
มีการเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัล
ประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2.4-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
2.4-3-2
- เอกสารงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
2557
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้ง 1/2556 วาระที่ 1.10
- เอกสารการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.4-3-3 - ภาพถ่ายการเข้าร่วม
กิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมพลศึกษา และ
ห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย อาคารปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2556
- ภาพถ่ายสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน สานักงานเลขานุการ
2.4-3-4

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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2

3

เกณฑ์กำรประเมิน

กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

- สรุปผู้ได้รับการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- รูปภาพผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน นาความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนา มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(2.4-4-1) โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพตามโปรแกรมการ
อบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบ
ติดตามการพัฒนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ เพือ่ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ (2.4-4-2)

2.4-4-1 แบบติดตามการนาความรู้ที่
ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
2.4-4-2 - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
3/2556 วาระที่ 1.16
- ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
http://www.edu.kps.ku.ac.th/traini
ng/

มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ

ผู้บริหารของคณะฯ มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนและดูแลควบคุมให้ถือปฏิบัติทงั้
ทางตรงและทางอ้อมทั้งเผยแพร่
จรรยาบรรณฯ สู่บุคลากรผ่านทางเว็บไซต์
คณะฯ (2.4-5-1) และมอบหมาย
คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ ของคณะฯ ติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ ของบุคลากรให้เกิดความ
เรียบร้อยในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
(2.4-5-2)

2.4-5-1 เว็บไซต์คณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/cond
uct.html
2.4-5-2 รายงานการดาเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ
ปีการศึกษา 2556

มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

คณะฯ มีการประเมินผลความสาเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากร โดยการติดตามผลสัมฤทธิก์ าร
พัฒนาบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา (2.4-61) แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง (2.4-1-3)

2.4-6-1 ผลการประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะ
ยาว คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

คณะฯ มีการนาผลการประเมินผลการ
2.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร (Human
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
Resource Development Plan) คณะ
ปีงบประมาณ 2556 ไปปรับปรุงแผนพัฒนา ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
บุคลากร ปีงบประมาณ 2557 โดยมีแนว
ทางการปรับปรุงตามนโยบายของคณะฯ
(2.4-1-2)

5

7

หลักฐำน

(2.4-3-4)

4

6

ผลดำเนินงำน

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
6 ข้อ

7

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
(สกอ.) ห้องสมุดอุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อ
กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า8
FTES ต่อเครื่อง

1

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

คณะฯ มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
นิสิตได้ใช้ประโยชน์ในการเรียน โดยจัดบริการ
ไว้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ
และส่วนต่างๆรวมทั้งสิ้น 141 เครื่อง จาแนก
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 เครือ่ ง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 61 เครื่อง และศูนย์
การเรียนรู้ 20 เครื่อง โดยในปีการศึกษา
2556 คณะฯ มีค่า FTES ของนิสิตทุก
ระดับชั้น เท่ากับ 1,029.94 คิดเป็น 7.30
(1,029.94/141 = 7.30) FTES ต่อเครื่อง
(2.5-1-1) และหากคิดจานวน FTES ของนิสิต
แต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี จะ
มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์นับรวม
notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของ
นิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับ
มหาวิทยาลัย (ข้อมูลจากการสารวจของกอง
แผนงาน ในปีการศึกษา 2556) คิดเป็น 0.37
FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-2)

2.5.1-1 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES – Full Time Equivalent
Student) และข้อมูลจานวน
คอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ที่จัดให้บริการสาหรับนิสิต

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

2.5-1-2 ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สกอ.
ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
โดยกองแผนงาน มก. ที่
http://www.planning.ku.ac.th/plan
ning/downloads/cm_data_55/Ftes
_per_MacAddress_2555.pdf
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กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา
2 (ข้อมูลจำกกองแผนงำน)

คณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตของคณะเข้าใช้
บริการกับส่วนกลางวิทยาเขตกาแพงแสน
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน มีการให้บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นิสิตทุกปีการศึกษา (2.5-2-1)

2.5-2-1 การบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(ข้อมูลจากสานักหอสมุดที่
http://www.lib.ku.ac.th/)

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
3 อย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ 2.5-3-1 ภาพถ่ายอาคารสถานที่และสิ่ง
เรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ทั้งในด้าน อานวยความสะดวกทีจ่ ัดให้บริการด้าน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบตั ิการ กายภาพของคณะฯ
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนปฏิบัติแบบจุลภาค
อุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ เป็นต้น (2.5-3-1)

มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ
อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการ
อนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น ด้าน 2.5-3-1 ภาพถ่ายอาคารสถานที่และสิ่ง
งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
อานวยความสะดวกทีจ่ ัดให้บริการ
คอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และการ
ด้านกายภาพของคณะฯ
รักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬาวิทยาเขตฯ มีการจัด
ให้บริการโดยส่วนกลางวิทยาเขต ส่วนคณะฯ
มีการจัดให้บริการเพิ่มเติมเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นิสิต และผู้ใช้บริการทั่วไป โดยให้
บุคคลภายนอกเช่าที่ราชพัสดุบริเวณด้านข้าง
คณะฯ เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
และให้บริการถ่ายเอกสาร (2.5-3-1)

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปาไฟฟ้า
ระบบกาจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้ง
มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ใน
บริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่าง ๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (2.5-5-1) นอกจากยังมีการวาง
มาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะฯ โดย
การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแล
ความเรียบร้อยนอกเวลาราชการปกติ ทัง้ วัน
ทาการและวันหยุดราชการ และมีการ
ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (2.5-5-2)
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานแล้ว และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

2.5-5-1 ภาพถ่ายแสดงระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2.5-5-2 เอกสารแสดงมาตรการรักษา
ความปลอดภัย คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 2-5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6
5
โดยในปีการศึกษา 2556 นิสิตประเมินผลการ
ดาเนินการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง

2.5.6-1 ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประจาปี
การศึกษา 2556

4

5

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ความต้องการของผู้รับบริการในระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะฯ
มีผลการประเมิน เท่ากับ 3.97 (2.5-6-1)

7

มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารด้ า น
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
ดั ง นี้ 1) ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งที่ 209

2.5-7-1
- รายงานการประชุมสานักงาน
เลขานุการคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วาระที่
3.2
- แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อ/จัด
อาคารปฏิบั ติก าร ได้น าเครื่ อ งโปรเจคเตอร์
จ้าง ปีงบประมาณ 2557 คณะ
ขนาด 3,600 มาติ ด ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม (2.5-7-1) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2) ก่ อ สร้ า งห้ อ งน้ าในฟาร์ ม ศึ ก ษาศาสตร์ 2.5-7-2 ภาพห้องน้าในฟาร์ม
ศึกษาศาสตร์
(2.5-7-2)

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
7 ข้อ

7

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
7 ข้อ

7

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
(สกอ.) ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อ
กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียน 2.6-1-1 เล่มหลักสูตรและ แผ่น CD
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุก
บันทึกข้อมูล มคอ.3 ประจาปีการศึกษา
ทุกหลักสูตร
หลักสูตร (2.6-1-1) เพื่อให้นิสิตมีทักษะใน 2556
1
การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และ
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง เช่น การจัดสัมมนา
อภิปรายกลุ่มโครงงาน
ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
2
ละภาคการศึกษาตามทีก่ าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทาวิจยั

3

ในทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชา
2.6-2-1 แผ่น CD บันทึกข้อมูล มคอ.3
ปรากฏในประมวลการสอน ซึ่งมีการจัดทา
และ มคอ.5 ประจาปีการศึกษา 2556
ก่อนเปิดการสอน ในแต่ละภาคการศึกษา
และแจกให้กับนิสิตทุกคน เพือ่ ทาความเข้าใจ
เนื้อหาของรายวิชา ในคาบแรกของการเรียน
(2.6-2-1)
ทุกหลักสูตรมีการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ าก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา) มีการฝึกงานทั้งในฟาร์มศึกษาศาสตร์
และฝึกงานภายนอก (2.6-3-1)
2) หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใน
รายวิชาสัมมนา 02198497 ได้มีการส่งเสริม
ให้นิสิตอ่านบทความวิชาการ งานวิจยั ทั้งใน
และต่างประเทศ จากนั้นสรุปองค์ความรู้เขียน
บทความวิชาการ 1 เรื่อง พร้อมนาเสนอและ
จัดสัมมนาโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอก
เข้าฟัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
บุคคลภายนอกโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ และให้บุคคลภายนอกร่วมประเมินผล
บทความวิชาการของนิสิตด้วย (2.6-3-2) และ
เมื่อนิสิตต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิสิตต้องทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการเรียนการสอน
ดังรายละเอียดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนของ
นิสิต (2.6-3-3) และมีการจัดสัมมนาเพือ่ แสดง

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

2.6-3-1 มคอ.3 รายวิชา 02181361
2.6-3-2 มคอ.3 รายวิชา 02198497
สัมมนา
2.6-3-3 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชา
ครุศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
2.6-3-4 มคอ.3 รายวิชา 02195541
2.6-3-5 มคอ.3 รายวิชา 02190597
2.6-3-6 มคอ.3 รายวิชา 02190695
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ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
3) หลักสูตร ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใน
รายวิชา 02195541 นิสิตต้องทาการค้นคว้า
วิจัย และทารายงานในเรื่องที่ศึกษา (2.6-3-4)
4) หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) ในรายวิชา 02190597
มีการอภิปราย และปฏิบัติการค้นคว้านอก
ห้องเรียน (2.6-3-5)
5) หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) ในรายวิชา 02190695
มีการฝึกปฏิบัติการวิจยั เชิงปฏิบัติการในชุมชน
(2.6-3-6)
มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร

คณะฯ มีการเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
ด้วยการส่งนิสิตไปฝึกงานภายนอก (2.6-4-1)
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-4-2) และเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยายพิเศษ
(2.6-4-3) และการจัดการเรียนการสอนยังมี
การให้ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม โดยให้นิสติ ลง
มือจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้เรียนจริงใน
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมเป็นผู้ประเมินผล
ทั้งนี้เวลานิสิตฝึกปฏิบัติงานสอน จะมีอาจารย์
ในโรงเรียนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสังเกต
การสอนและให้คาแนะนาแก่นิสิต โดยนิสิตจะ
รายงานผลการดาเนินงานเป็นรายงานการวิจัย
ในชั้นเรียน (2.6-4-4) นอกจากนีย้ ังมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
วอลเล่ย์บอล และบาสเกตบอล ให้กับนิสิต
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาด้วย
(2.6-4-5)

2.6-4-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์
ฝึกงานภายนอกระดับปริญญาตรี
2.6-4-2 เอกสารโครงการศึกษาดูงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ในมิติสังคมวิทยา ระดับปริญญาโทและ
เอก
2.6.4-3 จดหมายเชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยาย
2.6-4-4
- ผลงานการวิจันในชั้นเรียนของนิสิตชั้น
ปีที่ 4 ที่สอนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
- สรุปผลการถอดบทเรียนผลการ
ดาเนินงานบูรณาการงานด้านการเรียน
การสอนการวิจยั และบริการวิชาการ
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารย์ทา่ นที่ 1
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารย์ทา่ นที่ 2
2.6-4-5
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็น
เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล

มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจยั
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

คณะฯ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเ้ พื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
มีจัดการเรียนรู้รายวิชา 02198496 เรื่อง
เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้นา

2.6-5-1
- โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตร
และสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็น
ฐาน
- มคอ.3 รายวิชา 02198496 เรื่อง

4

5
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ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย เรื่อง “การ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็น
ฐาน” มาต่อยอดจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม โดยการเรียนร่วม
ชั้น (2.6-5-1) คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา
มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจยั โดน
คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษาบูรณาการงานด้าน
การเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ
ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาทาวิจัยควบคู่
ด้วยกัน (2.6-5-2)
มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจยั โดย
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตชั้นปีที่ 5
โดยมีการทาวิจยั เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการวัดประเมินผลการศึกษา
ของนิสิตด้วยการบูรณาการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย จากนั้น
ดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติการด้านทักษะทางการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา
2556 และหลังเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการมี
การประเมินผลโครงการ พบว่า ในภาพรวม
นิสิตมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทางการวัด
และประเมินผลสูงขึ้น (2.6-5-3 ) และภาควิชา
พลศึกษาและกีฬามีการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ และนาความรู้ที่ได้จากงานวิจยั มา
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
(2.6-5-4)

เฉพาะทางการจัดการเรียนรู้
2.6-5-2
- ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตชั้น
ปีที่ 4 ที่สอนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6
- สรุปผลการถอดบทเรียนผลการ
ดาเนินงานบูรณาการงานด้านการเรียน
การสอนการวิจยั และบริการวิชาการ
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารย์ทา่ นที่ 1
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
นิสิตโดยอาจารย์ทา่ นที่ 2
(ภาควิชาครุศึกษา)
2.6-5-3 รายงานการวิจยั เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถในการวัด
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วย
การบูรณาการเรียนการสอนการบริการ
วิชาการและการวิจยั
2.6-5-4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
เว็บไซต์ของภาควิชาเพิ่มเติม ที่
www.pe.edu.kps.ku.ac.th/
และ มคอ.3 รายวิชา 01172491
ระเบียบวิธีวิจยั พื้นฐานทางพลศึกษา

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาค
6
การศึกษาโดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

คณะฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายทาง
มหาวิทยาลัยทีจ่ ัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน โดยทุกรายวิชามีผลการ
ประเมินไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(2.6-6-1)

2.6.6-1 แบบสรุปผลการประเมินการ
สอน ประจาปีการศึกษา 2556

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
7 ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผล
การประเมินรายวิชา

คณะฯ มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาหรือ 2.6-2-1 แผ่น CD บันทึกข้อมูล มคอ.
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ 5 ประจาปีการศึกษา 2556
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป (2.6-2-1)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
7 ข้อ

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

7

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
7 ข้อ

7

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
7 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
(สกอ.) ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์กำรประเมิน

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ ครบ 5 ข้อ
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ทั่วไป
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อ

กก

ตน ข้อ

1

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กาหนดการศึกษาของหลักสูตร

คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี (2.7-1-1) โดยมี
การดาเนินการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
ตามรอบระยะเวลา โดยในรอบปีที่ผา่ นมาได้
ดาเนินการผ่านการวิจยั สถาบัน ดังนี้
1. รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาเพื่อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ภาควิชาครุศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
2. รายงายวิจัยสถาบัน เรื่อง ศักยภาพและ
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา (ภาควิชาการพัฒนาฯ)
3. รายงานวิจยั สถาบัน เรื่อง คุณภาพบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี พ.ศ. 2556 (2.7-1-2)

2.7-1-1
- ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2566 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
- คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ที่ 233/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลงวันที่ 5
กันยายน 2556
2.7-1-2
- รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตภาควิชาครุศึกษาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน
- รายงายวิจัยสถาบัน เรื่อง ศักยภาพ
และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
เกษตรศึกษา (ภาควิชาการพัฒนาฯ)
- รายงานวิจยั สถาบัน เรื่อง คุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2556

มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

คณะกรรมการการศึกษาคณะฯ และภาควิชา
ต่างๆ มีการนาข้อมูลจากข้อ 1 มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ดังนี้ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรียนรู้ มีการนาผลจากการสารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณิตมาร่วมวิพากษ์และ
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ (2.7-2-1) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา มีการนาผลการวิจยั จาก
รายงานวิจยั สถาบัน เรื่อง ศักยภาพและแนว
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา
มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
หลักสูตร เช่น การปรับจานวนหน่วยกิต ปรับ
รายวิชา เป็นต้น (2.7-2-2)

2.7-2-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
การจัดการเรียนรู้
2.7-2-2
รายงานการประชุมภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ครั้งที่
1/2557

มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต

2.7-3-1 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/

3

คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต โดยมีกองทุนพัฒนานิสิต
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดทา
เว็บไซต์ของคณะฯ และศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (2.7-3-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดสรร
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพนิสิตและเพื่อให้บริการแก่นิสิต เช่น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ภาษา ห้องปฏิบัติการเรียนแบบจุลภาคและ
ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (2.7-3-2)

มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
4
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง

คณะฯ มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ โดยการกาหนดเงื่อนไขให้นิสิตเข้า

2.7-4-1
- สูจิบัตร งานเกษตรกาแพงแสน
ประจาปี 2556
- มคอ.3 รายวิชา 02181491 แบะราย

2

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติ ได้แก่ งาน
เกษตรกาแพงแสน ประจาปี 2556 (2.7-4-1)
การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา
พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
(2.7-4-2) เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 1st International
conference on Lifelong Learning : LLL
2013 เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.7-4-3)

วิขา 02190697
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตและศิษย์เก่า
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาครุ
ศึกษา งานเกษตรกาแพงแสน ประจาปี
2556
2.7-4-2 โครงการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พล
ศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
2.7-4-3 ประมวลภาพการเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ

มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ

คณะฯ มีการจัดตั้งศูนย์คุณธรรมจริยธรรม
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและ
จัดทาแผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและดาเนิน
โครงการก้าวแรกสู่ HCRD โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ โครงการนิสิตพลศึกษา
ต้นแบบ(2.7-5-1) ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ดาเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตและรณรงค์
ให้นิสิตเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่คณะฯ ดาเนินการ

2.7-5-1
- สรุปผลการดาเนินงานศูนย์คุณธรรม
จริยธรรม การให้คาปรึกษาและพัฒนา
ครู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ
- โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
- โครงการก้าวแรกสู่ HCRD ระดับ
ปริญญาตรี

5

มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำรประเมิน
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้
6 ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1)
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไม่มีกำร
ประเมิน)
มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทา
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนาไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
7 (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มง)

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ

6

หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน) มีการฝึกทักษะนิสิตในการจัดทา
บทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อนาไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดย
กาหนดเป็นรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัยและเพือ่ การ
พัฒนา (2.7-7-1)

2.7-7-1
- มคอ.3 รายวิชา 02190694
- หนังสือเชิญ ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
และ รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
- ผลงานของนิสิตระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
6 ข้อ

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
(สกอ.) ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมที่จัดให้กับนิสิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์กำรประเมิน

คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อ
กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
คณะฯ มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนิสิต ที่ตอ้ งการส่งเสริมไว้ จริยธรรมสาหรับนิสิต ที่ตอ้ งการส่งเสริมไว้เป็น
เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน โดยมีประกาศ
ข้อกาหนด พฤติกรรมการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (2.8-1-1) และแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การให้คาปรึกษาของคณะฯ ขึ้นมากากับดูแล
(2.8-1-2) ทั้งในส่วนของภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนได้มีการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้กบั นิสิต โดยจัด
1
โครงการก้าวแรกสู่ HCRD และภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬามีโครงการนิสิตพลศึกษา
ต้นแบบ นอกจากนี้ มีการประกาศข้อกาหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร (2.8-1-3)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักฐำน
2.8-1-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ เรื่อง กาหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2.8-1-2
- คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่ 211/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
2556
- คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่ 261/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน
2556
2.8-1-3
- มคอ.3 และโครงการก้าวแรกสู่ HCRD
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ
- ประกาศภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
เรื่อง ข้อกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มก. กพส.
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กก

ตน ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหารคณาจารย์
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
คณะ
2

คณะฯ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์
นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง โดย
รายงานใน มคอ.3 และถ่ายทอดผ่านการ
ดาเนินโครงการก้าวแรกสู่ HCRD Facebook
ของหน่วยงาน และโครงการนิสิตพลศึกษา
ต้นแบบ (2.8-2-1) ทั้งนี้ คณะฯ ได้มีการ
เผยแพร่ประกาศ เรื่อง กาหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ไว้บนเว็บไซต์ของคณะ
(2.8-2-2)

2.8-2-1
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชา
เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนิสิต
- มคอ.3 และโครงการก้าวแรกสู่ HCRD
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ
2.8-2-2 เว็บไซต์คณะฯ
http://www.ethics.edu.kps.ku.ac.th
/

มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
3 ความสาเร็จ

คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กาหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
วัดความสาเร็จที่ชัดเจน (2.8-1-2)

2.8-1-2
- มคอ.3 และโครงการก้าวแรกสู่ HCRD
ครั้งที่ 3
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ
- แผนปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรม
จริยธรรม การให้คาปรึกษาและพัฒนา
ครู ประจาปีการศึกษา 2556

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมี
4 ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมาย ทีก่ าหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายไม่ต่ากว่าร้อยละ
90 ของตัวบ่งชี้ (2.8-1-3 และ 2.8-4-1)

2.8-1-3
- มคอ.3 และโครงการก้าวแรกสู่ HCRD
ครั้งที่ 3
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ
2.8-4-1 สรุปผลการดาเนินงาน ของศูนย์
คุณธรรมจริยธรรม การให้คาปรึกษาและ
พัฒนาครู ประจาปีการศึกษา 2556

มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับ
การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้าน
5
คุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ

ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ยังไม่มีนิสิตที่มี
ผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องชมเชยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดยองค์กรระดับชาติ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
4 ข้อ

4

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
4 ข้อ

4

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4.00

บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ ๑
(สมศ.) บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์กำรประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐำน

1
2
3
4
5
6
7

9

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทา
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบสารวจ
(ไม่นับรวมผู้ที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท)
ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

10

คะแนนที่ได้

8

2554
112
130
104
15
0
0
8
97

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2555
154
154
127
7
0
0
13
147

2556
217
217
163
11
9
0
34
217

86.39

84.90

86.39
 5 = 4.32
100

84.90 = 4.24
5
100

92.86
92.86 = 4.64
5
100

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
1-1

ชื่อเอกสำร
การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2556 (รุ่นปีการศึกษา 2555)

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
ร้อยละ 80

86.39

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
ร้อยละ 80

84.90

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.32

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4.24

บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 80
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ ๒
(สมศ.) คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์กำรประเมิน ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ข้อมูลพื้นฐำน
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
- จานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
- ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (คน)
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
- จานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
- ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (คน)
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5)
- จานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
- ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด
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ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2554
2555
2556
130
154
154
14
103
124
4.16

4.21

4.21

14

43

45

10.77

41.75

36.29

-

6
-

6
3

-

-

4.32

-

-

2

-

-

33.33

-

3
-

3
3

-

-

4.50

-

-

2

-

-

66.67

-

4.21

4.23

-

43

49

59

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
2-1

ชื่อเอกสำร
เอกสารสรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
4.00

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.21

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4.23

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.21

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
4.00

4.23

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
4.00
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ ๓
(สมศ.) ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์กำรประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ กาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐำน

1

ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด

2
3

4
5

ค่ำ
น้ำหนัก
0.25

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2554
2554
2556
จำนวน
ค่ำถ่วง
จำนวน
ค่ำถ่วง
จำนวน
ค่ำถ่วง
น้ำหนัก
น้ำหนัก
น้ำหนัก
0
0
0
0

0.50

-

-

1

0.50

1

0.50

0.75

-

-

1

0.75

2

1.50

1.00

-

-

0

0

0

0

0.125

-

-

0

0

0

0
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ข้อ

ข้อมูลพื้นฐำน

ค่ำ
น้ำหนัก

6

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.25

7

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.50
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.75
ภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
1.00
นานาชาติ
ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนที่ได้

8
9
10
11
12
13

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2554
2554
2556
จำนวน
ค่ำถ่วง
จำนวน
ค่ำถ่วง
จำนวน
ค่ำถ่วง
น้ำหนัก
น้ำหนัก
น้ำหนัก
0
0
0
0
-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

2

1.25

3

2.00

N/A
N/A
N/A

6
20.83
20.83

25

 5 = 4.17

10
20.00

20.00 = 4.00
5
25

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
3-1
3-2

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย ที่
http://www.grad.ku.ac.th/grad_data/files/57/end_april_04.pdf
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
25

20.83

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
25

20.00

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4.17

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4.00

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

25
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔
(สมศ.) ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์กำรประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2555
2556
ค่ำถ่วง
ค่ำถ่วง
ค่ำถ่วง
จำนวน
จำนวน
น้ำหนัก
น้ำหนัก
น้ำหนัก
0
0
0
0

2554

ข้อมูลพื้นฐำน
จำนวน

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 0.25
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
0.50
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ 0.75
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
1.00
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank:
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.125
สถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ 0.50
ร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.75
ภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
1.00
นานาชาติ
ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนที่ได้

-

-

-

0

0

0

0

-

-

3

2.25

0

0

-

-

0

0

1

1.00

-

-

0

0

0

0

-

-

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

3

2.25

1

1.00

N/A
N/A

3
75.00

1
100.00

N/A

75 = 7.50
5
50

100
 5 = 10.00
50
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รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
4-1
4-2

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 จากบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ http://www.grad.ku.ac.th/grad_data/files/57/end_april_04.pdf
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
50

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

75

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
50

100

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
50
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔
(สมศ.) กำรพัฒนำคณำจำรย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์กำรประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐำน

1

จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดารงตาแหน่ง ผศ.
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดารงตาแหน่ง รศ.
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดารงตาแหน่ง ศ.
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาโท และ
ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดารงตาแหน่ง ผศ.
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดารงตาแหน่ง รศ.

2
3
4
5
6
7

ค่ำ
น้ำหนัก
0

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2554
2556
2556
ค่ำถ่วง
ค่ำถ่วง
ค่ำถ่วง
จำนวน
จำนวน
จำนวน
น้ำหนัก
น้ำหนัก
น้ำหนัก
0
0
0
0
0
0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

2

13

26

12

24

10

20

3

6

18

4

12

4

12

5

2

10

2

10

1

5
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ค่ำ
น้ำหนัก

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐำน

8

จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาโท และ
ดารงตาแหน่ง ศ.
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอก
และไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอก
และดารงตาแหน่ง ผศ.
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอก
และดารงตาแหน่ง รศ.
จานวนอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอก
และดารงตาแหน่ง ศ.
ผลรวม
การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10)
คะแนนที่ได้

9
10
11
12
13
14
15

8

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2554
2556
2556
ค่ำถ่วง
ค่ำถ่วง
ค่ำถ่วง
จำนวน
จำนวน
จำนวน
น้ำหนัก
น้ำหนัก
น้ำหนัก
0
0
0
0
0
0

5

15

80

13

65

16.5

82.5

6

6

30

10

60

10

60

8

2.5

20

3

24

4

32

10

0

0

0

0

0

0

44.5

184

44

195

45.5

211.5

4.13

4.13

6

5

4.43

4.43

= 3.45

6

 5 = 3.69

4.65

4.65 = 3.87
5
6

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
14-1

ชื่อเอกสำร
ตารางแสดงข้อมูลรายชื่ออาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5.00

4.43

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินงำน
5.00

4.65

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

3.69

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

3.87

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5.00
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิต

1

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการ
จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการให้
คาปรึกษาแก่นิสิต อีกทั้งยังมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทุกชั้นปี (3.1-1-1)
นอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่บริการ
การศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการประจา
ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา ที่คอยให้
คาปรึกษาแนะนาเกีย่ วกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ตารางเรียน/
แผนการเรียน และเรื่องที่มีความสาคัญและ
จาเป็นที่นิสิตต้องดาเนินการ นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนานิสิต ที่ให้คาแนะนาเกีย่ วกับ
กิจกรรมพัฒนานิสิต และ นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนาหลักสูตร/หน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิสิต ทีจ่ ะให้คาปรึกษาเกีย่ วกับ
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต โดยนิสิต
สามารถมาติดต่อขอรับคาปรึกษาแนะนาได้ทุก
วันทาการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลา
ราชการ ณ งานบริการการศึกษา สานักงาน
เลขานุการ (3.1-1-3)

3.1-1-1
- คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษานิสิต
ประจาปีการศึกษา 2556
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา
3.1-1-3 ใบบอกลักษณะงาน
สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต

คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิตใน 3 ช่องทาง คือ 1) ผ่าน
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารทั้งอาคาร
1 และอาคาร 2 (3.1-2-1) 2) ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ (3.1-2-2) และ 3) ผ่านระบบสังคม
เครือข่าย (Social Network) ที่ facebook
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.1-2-3)

3.1-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3.1-2-2 เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
3.1-2-3 Facebook คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
เช่น โครงการค่ายคุณลักษณ์ (3.1-3-1)
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม (3.1-3-2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬา
ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล (3.1-3-3)
เป็นต้น และยังจัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงานภายนอก สาหรับพัฒนาทักษะ
วิชาชีพให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 เช่นสถานีวิจยั ดอย
ปุย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตติ์โดยมีอาจารย์เป็นผู้นิเทศการฝึกงาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประเมินผล
ร่วมกัน (3.1-3-4) นอกจากนีย้ ังมีการจัด
กิจกรรมการพัฒนานิสิตด้านต่างๆ ให้
ครอบคลุมการพัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสาควบคู่กันไป
(3.1-3-5)

3.1-3-1 โครงการค่ายคุณลักษณ์
3.1-3-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3.1-3-3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้
ตัดสินกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล
3.1-3-4 แฟ้มเอกสารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมภายนอก
3.1-3-5 สรุปโครงการต่างๆฝ่าย
พัฒนานิสิต

มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าใน 3 ช่องทาง คือ 1)
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ และ 2) ผ่านระบบสังคม
เครือข่าย (Social Network) ที่ facebook
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.1-4-1)
และ 3) ผ่านกิจกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้บริการ
โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้รับรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุม
วิชาการงานเกษตรแห่งชาติ และเข้าร่วมฟัง
การนาเสนอผลงานวิจยั รวมถึงส่งเสริมให้ศิษย์
เก่าส่งผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอในการประชุม
วิชาการงานเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 10
(3.1-4-2)

3.1-4-1 เว็บไซต์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์และ
Group Facebook ของชุมนุมศิษย์เก่า
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3.1-4-2
- หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ งานเกษตรกาแพงแสน
ประจาปี 2556
- รายงานผลการดาเนินโครงการ การ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่าสาขา
คณิตศาสตร์ศึกษาภาควิชาครุศึกษา
งานเกษตรกาแพงแสน ปีการศึกษา
2556
งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา

2

3

4
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศราชบุรี ที่จัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบ SSCS
3.1-4-3 ภาพถ่ายกิจกรรมการให้
ข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า

5

6

7

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ ปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
เพือ่ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ต่างๆ ให้ศิษย์เก่าทราบทางเว็บไซต์คณะฯ
(3.1-5-1) รวมถึงทาหนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ งานเกษตรกาแพงแสน
ประจาปี 2555 (3.1-5-2)

3.1-5-1 Group Facebook ของ
ชุมนุมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
3.1-5-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาและประชุมวิชาการ สาขา
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 10

มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการ
จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิต การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
(3.1-6-1)

3.1.6-1 สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2556

มีการนาผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต

คณะฯ มีการนาผลการประเมินคุณภาพของ 3.1-7-1 รายงานการประชุม
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสติ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(3.1-7-1)

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ

7

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ

7

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

7 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

หลักฐำน

คณะจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์จัดทา
3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผล นิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน อันได้แก่
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
โดยกิจกรรมที่จัดดาเนินการให้แก่นิสิตด้าน
การพัฒนานิสิต มีกิจกรรมที่ครอบคลุมและ
พัฒนานิสิตในทุกด้าน (3.2-1-1)

มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยมี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยรองคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ และ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติทดี่ ีใน
การนาระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจาปี
การศึกษา 2556 (3.2-2-1) อีกทั้งยังบรรจุการ
ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ไว้ในรายวิชาทักษะชีวิต (3.2-2-2) นอกจากนี้
คณะฯ ยังมีการให้ข้อมูลเกีย่ วกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในลักษณะของเอกสารคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจัดไว้ในศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง (3.2-2-3)

มีการส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ที่ดาเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5
ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรีและ

คณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตนาความรู้ด้านการ 3.2-3-1 สรุปผลการดาเนินงานฝ่าย
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
กิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
ดาเนินการ โดยจะเห็นได้จากการดาเนิน
(ระดับปริญญาตรี)
โครงการต่างๆของนิสิต จะดาเนินการตาม

1

2

3

ผลดำเนินงำน

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

3.2-2-1
- ภาพถ่ายกิจกรรมการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
- โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการนาระบบประกันคุณภาพไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต
ประจาปีการศึกษา 2556
3.2-2-2 มคอ.3 02999144 รายวิชา
ทักษะชีวิต
3.2-2-3 คู่มือคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

อย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

วงจร PDCA มีการวางแผนการดาเนินงาน
3.2-3-2 สรุปผลการดาเนินงานฝ่าย
ดาเนินการตามแผน ตรวจสอบการดาเนินงาน กิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2556
ของแผนเป็นระยะ และมีการประเมินแผนการ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ดาเนินการของตนเอง ทั้งนี้โครงการและ
กิจกรรมที่นิสิตระดับปริญญาตรีจัดครอบคลุม
กิจกรรมทั้ง 5 ด้าน (3.2-3-1) ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจัดครอบคลุมกิจกรรม
ทั้ง 2 ด้าน (3.2-3-2) ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
และระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน

คณะฯ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและ
ระหว่างมหาวิทยาลัย (3.2-4-1) และมี
กิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยโดยการ
ส่งนิสิตเข้าร่วมแสดงในพิธีปิดกีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3.2-4-2)

4

3.2-4-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ม.ศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ ม.ราชภัฏ
นครปฐม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และ ม.
ราชภัฎเพชรบุรี
3.2-4-2 ภาพกิจกรรมนิสิตเข้าร่วม
แสดงในพิธีปิดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่
41 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

มีการประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต

คณะฯ มีการประเมินความสาเร็จตาม
3.2-5-1 รายงานการประชุม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกร รมพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
นิสิต ดังแสดงในรายงานสรุปการดาเนิน
โครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
(3.2-5-1)

6

มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต

คณะฯ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต ดังแสดงในรายงานสรุปการดาเนิน
โครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
(3.2-5-1)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

3.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ

6

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ

6

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

6 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

(มก.) ระบบกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

หลักฐำน

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้
คาปรึกษาวิชาการระดับคณะ

ปีการศึกษา 2556 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 3.3-1-1 คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-1-1) และ
และพัฒนศาสตร์
คณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ (3.3-1-2) ที่ 117/2556 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาตัวนิสิต ปีการศึกษา
2556 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
3.3-1-2 คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ที่ 233/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลงวันที่
5 กันยายน 2556

มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการให้คาปรึกษาแก่
อาจารย์ที่ปรึกษา

มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
เช่น คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.3-2-1) คู่มือ
นิสิต ปีการศึกษา 2556 (3.3-2-2) และคู่มือ
การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นต้น

1

2

ผลดำเนินงำน

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

3.3-2-1 คู่มือระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3.3-2-2 คู่มือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
3.3-2-3 คู่มือการบริหารจัดการ
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
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ศาสตร์

3

4

มีการประชุมคณะกรรมการการให้
มีการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วย
คาปรึกษาวิชาการระดับคณะเพื่อหา แก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการประชุม
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต คณะกรรมการการศึกษาของคณะฯ จานวน 4
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ครั้ง ในปีการศึกษา 2556 (3.3-3-1) และมี
การจัดโครงการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรและจัดการความรู้ เรื่อง “การบริหาร
จัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่
27 พฤษภาคม 2557 (3.3-3-2)

3.3-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3.3-3-2 เอกสารโครงการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรและจัดการ
ความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่
27 พฤษภาคม 2557

มีการประเมินผลระบบการให้
คาปรึกษาวิชาการและการดาเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี

มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
การดาเนินงานของอาจารย์ทปี่ รึกษาทุกปี โดย
คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ และมีผลการประเมินระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยคณะกรรมการการศึกษา
ของคณะฯ

3.3-4-1 รายงานการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปีการศึกษา 2556 หน้า 9-13

มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการให้คาปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีการนาผลการประเมินจากการประเมินระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
มาปรับปรุงพัฒนากิจกรรม ปีการศึกษา 2557
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและการติดตามการให้คาปรึกษา
ตลอดจนแนวทางในการให้คาปรึกษาแก่นิสิต
และมีการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ มอบ
ให้คณะกรรมการการศึกษาทาหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะด้วย

3.3-5-1 รายงานการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปีการศึกษา 2556 หน้า 18-20

5

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

5 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้
สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของคณะและ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

1

คณะฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของคณะและดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนดโดยมีคณะกรรมการวิจยั (4.1.-1-1)
ทาหน้าทีว่ างแผน ประสาน กากับ และติดตาม
งานวิจัยของคณะฯ โดยกาหนดแผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนปฏิบัติการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยและของ
คณะฯ (4.1-1-2) นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ตั้งแต่การ
กาหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจยั การ
พิจารณาจัดสรรทุน การจัดทาสัญญา และการ
เบิกจ่ายเงินวิจัย (4.1-1-3) ตลอดจนการ
ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน (4.1-1-4) อีกทั้งในระดับ
ภาควิชายังมีการจัดทาแผนงานวิจัยระยะ 4 ปี
เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานร่วมด้วย
(4.1-1-5)

4.1-1-1 คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ที่ 242/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (พ.ศ.
2555-2558)
4.1-1-3 ระเบียบว่าด้วยการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2556
4.1-1-4 รายการประชุม
คณะกรรมการวิจยั และบริการวิชาการ
ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.4
4.1-1-5 คู่มือแผนงานวิจัยระยะ 4 ปี
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ คณะฯ มีการบูรณากระบวนการวิจยั กับการ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการ จัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการวิจัย
สอน
เรื่อง ความต้องการและแนวทางการส่งเสริม
ความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนของประชาชน ต.
ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (4.1-2-1)
โดยส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีทา
โครงการวิจัยตามกระบวนการวิจยั จนถึงการ
จัดทาเป็นเล่มรายงานการวิจยั ในรายวิชา
02181261 วิธีวจิ ัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม

4.1-2-1 สรุปผลการบูรณาการ
โครงการวิจัย เรื่อง ความต้องการและ
แนวทางการส่งเสริมความรู้ด้าน
การเกษตรยั่งยืนของประชาชน ต.ศรี
พราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
4.1-2-2 มคอ.3 รายวิชา 02181261 วิธี
วิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
และเล่มรายงานการวิจยั ในรายวิชาวิธี
วิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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ศึกษา (4.1-2-2)
และส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ
แห่งชาติ สมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและ
นันทนาการ (4.1-2-3) ส่งเสริมให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มก.กพส.
(4.1-2-4) อีกทั้งยังมีการดานินการวิจยั เรื่อง
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการปฏิบัติจริง (4.1-2-5)
การพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผล
การศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณาการการ
เรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย
(4.1-2-6) การบูรณาการการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (4.1-2-7)
การพัฒนาความสามารถทางการวัดและ
ประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยกระบวนการให้
ข้อมูลย้อนกลับทางบวก (4.1-2-8) โดยบูรณา
การวิจยั กับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการภายในแก่นิสิต ในรายวิชาการ
วัดและประเมินผลการศึกษา และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นอกจากนี้ยังมี
การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียน
การสอน และมีการกาหนดให้นิสิตทา
โครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์นิเทศและ
อาจารย์พี่เลี้ยง ในขณะที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู อยู่ในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การผลิตครู (4.1-2-9)

4.1-2-3 โครงการเข้าร่วมประชุม
วิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษาพล
ศึกษาและนันทนาการ
4.1-2-4 บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนากระบวนการสานต่อแตรวง
พื้นบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชนบ้านตะแบก
ไม้งาม
และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.1-2-5 รายงานการวิจยั เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการปฏิบัติจริง
4.1-2-6 รายงานการวิจยั เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถในการวัด
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย
4.1-2-7 รายงานการวิจยั เรื่อง
การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
4.1-2-8 รายงานการวิจยั เรื่อง
การพัฒนาความสามารถทางการวัดและ
ประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียนของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วย
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวก
4.1-2-9
- มคอ.3 รายวิชา 01172313 การ
ประเมินทางพลศึกษา
- โครงการประชุมอภิปรายหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรร
การวิจยั แก่อาจารย์ โดยดาเนินการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจยั ให้กบั อาจารย์ประจา
โดยการส่งเสริมการทางานวิจัยเป็นทีมที่
ประกอบด้วยอาจารย์รุ่นพี่-รุ่นน้อง และนิสิต
ได้แก่ โครงการวิจยั สถาบัน เรื่องศักยภาพและ
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา (4.1-3-1) และมีการให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจยั ในโครงการวิจัย

4.1-3-1 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง
ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรเกษตรศึกษา
4.1-3-2 รายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้ช่วยวิจยั
4.1-3-3 โครงการรวมพลคนรักงานวิจยั
4.1-3-4 เว็บไชต์ของคณะฯ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวิจัย ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/conduct.php
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มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา
3

กก

ตน

ข้อ
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หลักฐำน

(4.1-3-2) นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะฯ ยังได้ดาเนินโครงการรวม
พลคนรักงานวิจัย (4.1-3-3) เพื่อให้ความรู้กับ
นักวิจยั หน้าใหม่และเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
คณะฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน ทั้งนี้
ยังมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของ
นักวิจยั ทางเว็บไชต์ของคณะฯ (4.1-3-4)

4

มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อ คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุน
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจา
จากเงินรายได้ส่วนกลางคณะฯ เพื่อให้นกั วิจยั
รุ่นใหม่มีโอกาสในการทาวิจัย และมีการ
จัดสรรเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
(4.1-4-1) นอกจากนี้ ได้จัดให้มีขอ้ มูลของ
แหล่งทุนวิจัย ต่าง ๆ เช่น สกว. วช. ใน
เว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-4-2)

4.1-4-1 ระเบียบการให้ทุนอุดหนุน
วิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ประจาปี 2556
4.1-4-2 เว็บไซต์คณะฯ เกี่ยวกับการ
เผยแพร่แหล่งทุนวิจยั ต่างๆ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/money.php

คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยฯ (4.1-5-1) และห้องปฏิบัติงาน พร้อม
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย
ได้ทางานหรือให้คาปรึกษาเรื่องการวิจัย
มีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจยั มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจยั
เช่น การจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ในงานเกษตรกาแพงแสน
วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2556 (4.1-5-2)

4.1-5-1 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
index.html
4.1-5-2 เว็บไชต์การจัดประชุมวิชาการ
งานเกษตรกาแพงแสน ครั้งที่ 10
http://researchconference.kps.ku.
ac.th/

5

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯ
หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ
เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)
- มีคณะกรรมการให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยั
มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น

คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 โดยการประชุม
คณะกรรมการวิจยั ฯ เพื่อประเมินผลการให้ทุน
วิจัย (4.1-6-1) และมีการประเมินระบบ
สารสนเทศจากผู้ใช้บริการ (4.1-6-2)

4.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจยั และบริการวิชาการ
ครั้งที่ 1/2557
4.1-6-2 ผลการประเมินระบบ
สารสนเทศจากผู้ใช้บริการ

6
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มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ คณะฯ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองาน สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั โดยการประชุม
สร้างสรรค์ของคณะ
คณะกรรมการวิจยั ฯ (4.1-1-4) เพื่อทาการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการของคณะฯ
โดยมีหน่วยงานหรือบุคคล ที่รับผิดชอบ
ชัดเจน (4.1-1-2)

4.1-1-4 รายการประชุม
คณะกรรมการวิจยั และบริการวิชาการ
ครั้งที่ 1/2557
4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(พ.ศ. 2555-2558)

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ

7

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ

7

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

7 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

เกณฑ์กำรประเมิน

เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

1

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

คณะฯ มีระบบ กลไก และสนับสนุนให้
อาจารย์และนิสิตเผยแพร่ผลงานวิจยั ในการ
ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ (4.2-1-1) โดยมี
คณะกรรมการวิจยั เป็นผู้วางแนวทาง ขัน้ ตอน
และหลักเกณฑ์ (4.2-1-2)

4.2-1-1 ระเบียบว่าด้วยการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2556
4.2-1-2
- คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ที่ 242/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจยั และบริการวิชาการ
ลงวันที่ 9 กันยายน 2556
- แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2558)

มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ าก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และ
ดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกในการรวบรวม
ความรู้จากงานวิจยั ของอาจารย์ โดยมีการ
สังเคราะห์งานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 โดย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และมีการเผยแพร่การสังเคราะห์งานวิจยั ไว้บน
เว็บไซต์ของคณะฯ (4.2-2-1)
นอกจากนี้ยังมีการแจ้งให้อาจารย์เข้าไป
รายงานข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ตามระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน
(4.2-2-2)

4.2-2-1
- การสังเคราะห์ผลงานวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/document/DB_RESEARCH/
Research24.pdf
- ฐานข้อมูลวิจยั และบริการวิชาการของ
คณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/db.php
4.2-2-2 ฐานข้อมูลงานวิจยั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/l
ogin.aspx

มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง

คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจยั ของอาจารย์และนิสติ สู่
สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
ของภาควิชาและคณะฯ (4.2.3-1)

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

มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีลงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ของคณะฯ ที่นาไปไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ จานวน 6 เรื่อง จาแนกเป็น
ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 4 เรื่อง และเชิง
สาธารณะ 2 เรื่อง (4.2-4-1) โดยมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย สาหับเด็กไทยอายุ 4-6 ปี
และ 7- 18 ปี (4.2-4-2) และ การพัฒนา
รูปแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่ม

4.2-4-1 แบบเก็บข้อมูลงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
4.2-4-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์
โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และหนังสือขอบคุณจากหน่วยงาน
ภายนอก จากงานวิจยั เรื่อง การพัฒนา
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาหับ
เด็กไทยอายุ 4-6 ปี และ 7- 18 ปี
4.2-4-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์
โปรแกรม The senior fitness test

2

3

4
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ผู้สูงอายุไทย (4.2-4-3) อีกทั้งยังมีแบบกรอก
ข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลงานวิจยั และบริการวิชาการของ
คณะ โดยผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ต้องกรอกข้อมูลก่อนทาการดาวน์
โหลด (4.2-4-4)

จากหน่วยงานภายนอก จากงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุไทย
4.2-4-4 แบบกรอกข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย บนเว็บไซต์
ของคณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBre
search/Estimate.php?id=1

มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด

คณะฯ มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการประชุม
คณะกรรมการวิจยั ฯ และกาหนดผู้รับผิดชอบ
โดยการให้ขอนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
แจ้งอีเมล์กับผู้ดูแลระบบ และให้การสนับสนุน
ด้านระเบียบที่เกีย่ วข้องในการจดสิทธิบตั รหรือ
อนุสิทธิบัตรผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (4.2-5-1)
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
อาจารย์ (4.2-5-2)

4.2-5-1 เว็บไชต์ของคณะฯ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวิจัย ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/conduct.php
4.2-5-2 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2551ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/regulations.php

มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่น
จดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่มค1และง)

คณะฯ มีการดาเนินการตามระบบและกลไก
ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด เช่น การ
ร่างคาขอ การยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการวิจยั ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบประสานงาน (4.2.5-1)

4.2-5-2 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2551 ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/regulations.php

5

6

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ

6

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ

6

5.00

บรรลุเป้าหมาย
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรประเมิน

เกณฑ์มำตรฐำน

(สกอ.) เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
ปัจจัยนาเข้า
ให้แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม่ ค1และงจาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท ขึ้นไปต่อคน
2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาท ขึ้นไปต่อคน
3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท ขึ้นไปต่อคน
จานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จานวน 439,334 บาท และ
ภายนอกจานวน 11,284,500 บาท รวมทั้งหมด 11,723,834 บาท มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 42 คน (เป็นผู้ที่มี
อายุราชการเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน จานวน 1 ราย) ลาศึกษาต่อ 4 คนและไม่มีนักวิจัยประจาภายในหน่วยงาน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
=
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

คะแนนที่ได้

=

11,723,834
41.50

=

282,502 บาท/คน

=

282,502
5
75, 000

= 18.83 = 5.00 คะแนน

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

75,000 บาท/คน

151,160.67 บาท/คน

5.00

บรรลุเป้าหมาย
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ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

80,000 บาท/คน

282,502.00 บาท/คน

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

80,000 บาท/คน
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
4.3-1

ตัวบ่งชี้ที่ ๕
ชนิดของตัวบ่งชี้

เกณฑ์กำรประเมิน

เกณฑ์มำตรฐำน

ชื่อเอกสำร
ตารางแสดงจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(สมศ.) งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลผลิต
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสำขำวิชำ
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
ร้อยละ

ผลกำรดำเนินงำน (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.)
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐำน

ค่ำน้ำหนัก

ผลกำรดำเนินงำน (ปีปฏิทิน)
2555
2556
ค่ำถ่วง
จำนวน
ค่ำถ่วง
จำนวน
ค่ำถ่วง
น้ำหนัก
น้ำหนัก
น้ำหนัก
0.25
14
3.50
17
4.25

2554
จำนวน
1

2
3

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Joural Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอันดับอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิชาการ

0.25

1

0.50

1

0.50

0

0.00

1

0.50

0.75

2

1.50

2

1.50

4

3.00

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

79

ข้อ

4

5
6
7
8
9
10
11
12

ข้อมูลพื้นฐำน

ค่ำน้ำหนัก

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
1.00
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank:
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.125
สถาบันหรือจังหวัด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
0.50
ร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
0.75
ภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
1.00
นานาชาติ
ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลกำรดำเนินงำน (ปีปฏิทิน)
2554
2555
2556
จำนวน
ค่ำถ่วง
จำนวน
ค่ำถ่วง
จำนวน
ค่ำถ่วง
น้ำหนัก
น้ำหนัก
น้ำหนัก
5

5

1

1.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

9

7.25

15

6.00

22

7.75

44.5
16.29

16.29

คะแนนที่ได้

10
หมำยเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้าจานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต

44
13.64

 5 = 8.15

13.64

10

 5 = 6.82

45.5
17.03

17.03 = 8.52
5
10

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 10

13.64

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 10

17.03

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ร้อยละ 10

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
5-1

ตัวบ่งชี้ที่ ๖
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

ชื่อเอกสำร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.
ที่ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=61a

(สมศ.) งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
ผลผลิต
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ร้อยละ

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐำน

2
3

งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
- เชิงสาธารณะ
- เชิงนโยบาย
- เชิงพาณิชย์
- ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลรวมของจานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
(นับรวมที่ศึกษาต่อ)
ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
คะแนนที่ได้

1

4
5
6

2554
4
3
0
0
0
0
4

ผลกำรดำเนินงำน (ปีปฏิทิน)
2555
8
1
2
0
5
0
8

2556
12
3
3
0
6
0
12

44.5

44

45.5

8.99

8.99

 5 = 2.25

18.18
18.18

 5 = 4.55

26.37

26.37

 5 = 6.59

20
20
20
หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนาไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินที่ระบุ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 10

18.18

4.55

บรรลุเป้าหมาย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 10

26.37

5.00

บรรลุเป้าหมาย
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 10
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร

ชื่อเอกสำร

6-1

เอกสารแสดงการนาไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ ๗
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

(สมศ.) ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
ผลผลิต
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ร้อยละ

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ
1
2
3
4

5
6

ข้อมูลพื้นฐำน

ค่ำ
น้ำหนัก

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
0.25
วารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
0.50
วารสารระดับนานาชาติ
ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
0.75
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
1.00
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละ
คะแนนที่ได้

ผลกำรดำเนินงำน (ปีปฏิทิน)
2554
2555
2556
จำนวน ค่ำถ่วงน้ำหนัก จำนวน ค่ำถ่วงน้ำหนัก จำนวน ค่ำถ่วงน้ำหนัก
6
1.50
0
0.00
7
1.25
6

3.00

3

1.50

5

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5

5.00

5

5.00

2

2.00

17

9.50

8

6.50

14

6.25

21.35

44.50

44

45.5

21.35

14.77

13.74

 5 = 10.67

14.77

 5 = 7.39

13.74

 5 = 6.87

10
10
10
หมำยเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนาไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินที่ระบุ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 10

14.77

5.00

บรรลุเป้าหมาย
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ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 15

13.74

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ร้อยละ 15
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร

7-1

ชื่อเอกสำร

เอกสารแสดงผลงานวิชาการที่ได้รบั การรับรองคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่นาคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

1

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการแก่สังคม
วิชาการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ เป็นผู้วางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ของการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ
ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะฯ โดยจัดทาคู่มือ
การให้บริการวิชาการ (5.1-1-1) และมี
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เป็นหน่วย
ประสานงานการให้คาปรึกษาด้านวิจยั และ

5.1-1-1 คู่มือการให้บริการวิชาการ
และ เว็บไซต์ศูนย์วิจยั และบริการ
วิชาการ
5.1-1-2 เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
index.html

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

บริการวิชาการ และดาเนินกิจกรรมการ
5.1-1-3 ระบบภาระงานของอาจารย์
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/
บุคคลภายนอก (5.1-1-2) และมีการติดตาม
โดยให้คณาจารย์กรอกข้อมูลภาระงานบริการ
วิชาการผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ซึ่งต้องส่งรายงานทุกภาคการศึกษา (5.1-1-3)

2

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน
แก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยกาหนดให้
นิสิตที่เรียนวิชา 02181332 นาความรู้ทไี่ ด้
จากรายวิชาไปจัดทาสื่อสร้างสรรค์ทางเกษตร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการแก่ชุมชน (5.12-1) มีการนาความรู้จากโครงการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน “การทดสอบสมรรถภาพทางกาย งาน
เกษตรกาแพงแสน ประจาปี 2556” มาบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชา
01172313 การประเมินพลศึกษา (5.1-2-2)
โครงการลีลาศพื้นฐานเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิต บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน บุคคลและผู้ที่สนใจทั่วไป มา
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
01175143 ลีลาศ (5.1-2-3)
นอกจากนี้ยังมีการนาความรู้ที่ได้จากการ
ดาเนินโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้สาหรับนักเรียนรในถิ่นทุรกันดาร มา
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
02198321 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
(5.1-2-4)

5.1-2-1 โครงการบริการสื่อ
สร้างสรรค์ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแก่ชุมชน จานวน 12 โครงการ
และ มคอ.3 รายวิชา 02181332
5.1-2-2 โครงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน “การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
งานเกษตรกาแพงแสน ประจาปี 2556
และ มคอ.3 รายวิชา 01172313 การ
ประเมินพลศึกษา
5.1-2-3 โครงการลีลาศพื้นฐานเพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิต
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน บุคคลและผู้ที่
สนใจทั่วไป และ มคอ.3 รายวิชา
01175143 ลีลาศ
5.1-2-4 โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนรในถิ่นทุรกันดาร และ มคอ.3
รายวิชา 02198321 กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้

3

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย
แก่สังคมกับการวิจัย โดยมีการจัดโครงการ
บริการสื่อสร้างสรรค์ทางเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ชุมชน บูรณาการกับ
งานวิจัย เรื่อง โครงการวิจยั เรื่องแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สื้อสร้างสรรค์ทาง
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบ
โครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5.1-3-1) และ
มีการจัดบริการวิชาการ เรื่อง ประสานการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพสู่
ชุมชน โดยการทดสอบสมรรถภาพทางการ
ผู้สูงอายุและให้ความรู้ในเรื่องการออกกาลัง
กายเพือ่ สุขภ่พผู้สูงอายุในชุมชนตาบลกระตีบ

5.1-3-1 รายงานการบูรณาการการ
เรียนการสอน บริการวิชาการ และวิจัย
ภายใต้รายวิชา 02181332 กับโครงการ
บริการสื่อสร้างสรรค์ทางเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ชุมชน และ
โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สื้อสร้างสรรค์
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
รูปแบบโครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
5.1-3-2 โครงการบริการวิชาการ
เรื่อง ประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
สร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน และงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบส่งเสริม

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

84

กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

4

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

และตาบลทุ่งขวาง ซึ่งมีการบูรณาการกับ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุ (5.1-3-2)
อีกทั้งยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยอีกจานวน 4 เรื่อง คือ 1) การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง 2) การ
พัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผล
การศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณาการการ
เรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย
และ 3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4) การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุ

คณะฯ มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียน การสอนและการวิจัยโดยจัดทา
รายงานการประเมินผลการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ภายใต้รายวิชา
02181332 กับโครงการบริการสื่อสร้างสรรค์
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ชุมชน
และโครงการวิจยั เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สื้อสร้างสรรค์ทาง
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบ
โครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5.1-4-1)
ประเมินผลสาเร็จฯ โครงการบริการวิชาการ
เรื่อง ประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสร้าง
เสริมสุขภาพสู่ชุมชน และงานวิจยั เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยให้นิสิตประเมินผลใรฐานะผู้
ให้บริการและผู้สูงอายุประเมินในฐานะ
ผู้รับบริการ (5.1-4-2) และประเมินผลสาเร็จฯ
ดังปรากฏในรายงานวิจยั จานวน 4 เรื่อง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง

5.1.4-1 รายงานการประเมินผล
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจยั ภายใต้รายวิชา 02181332 กับ
โครงการบริการสื่อสร้างสรรค์ทาง
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ชุมชน
และโครงการวิจยั เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สื้อสร้างสรรค์
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
รูปแบบโครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
5.1-4-2 ประเมินผลโครงการ
ประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสร้าง
เสริมสุขภาพสู่ชุมชน และการ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุโดยการให้คาแนะนาและการ
ออกกาลังกาย
5.1.4-3 รายงานวิจยั จานวน 4 เรื่อง
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

5.1-3-3 งานวิจัยจานวน 4 เรื่อง
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4) การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัด
นครปฐม
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มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
5

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4) การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม (5.1-4-3)

บริการวิชาการและการวิจัย และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
4) การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัด
นครปฐม

คณะฯ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาแผนการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและ
การวิจยั โดยนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไป
บริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาการเรียน
การสอน นาผลการดาเนินงานมาถอดบทเรียน
ในการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแนวทางการบูรณา
การการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียน
การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ (5.1-5-1)

5.1-5-1 รายงานการสัมมนาภาค
วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน
2557

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

5 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

1

2

เกณฑ์กำรประเมิน
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มีการสารวจความต้องการของชุมชน
หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพือ่ ประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ

คณะฯ มีการสารวจความต้องการของชุมชน
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
คณะฯ โดยดาเนินโครงการวิจยั เพื่อสารวจ
ความต้องการของชุมชน เพือ่ นามาวางแผน
งานในการบริการวิชาการแก่ครูและ
บุคคลภายนอก (5.2-1-1) และมีการสารวจ
ความต้องการการให้บริการวิชาการด้านพล
ศึกษาและสุขศึกษา สาหรับบุคคลภายนอก
ร่วมด้วย (5.2-1-2)

5.2-1-1 รายงานการวิจยั ผลการ
สารวจความต้องการของชุมชนในการ
บริการวิชาการ
5.2-1-2 ผลการสารวจความต้องการ
การให้บริการภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ

คณะฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน (5.2-2-1) มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ โรงพยาบาล
กาแพงแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กระตีบและตาบลทุ่งขวาง อบต.กระตีบ
ทุ่งขวาง ห้วยม่วง วังน้าเขียว และดอนข่อย
และมีความร่วมมือกับสมาคมสุขศึกษา พล
ศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทยโดย
การจัดประชุมวิชาการงานเกษตรกาแพงแสน
ประจาปี 2556 (5.2-2-2) มีความร่วมมือกับ
อบต.ทุ่งกระพังโหม โดยมีการจัดโครงการ
บริการวิชาการให้กับโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
ช่วยโรงเรียนแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู (5.2-23) มีความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กับสานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน และ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (5.2-2-4)
มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

5.2-2-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน
5.2-2-2
- โครงการประสานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน
- เอกสารแสดงความร่วมมือกับสมาคม
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการ
งานเกษตรกาแพงแสน ประจาปี 2556
(สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
5.2-2-3 หนังสือขอบคุณของโรงเรียน
วัดทุ่งกระพังโหม ในการเป็นเครือข่าย 9
บวร
5.2-2-4
- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กับสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กาแพงแสน
- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กับคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
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เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม) (5.2-2-5)

หลักฐำน
5.2-2-5 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม)

3

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ คณะฯ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
สู่ชุมชน (5.2-3-1) โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยการให้คาแนะนาและการออก
กาลังกาย (5.1-3-2) และได้มีการทาวิจยั
เพื่อประเมินผลกระทบกับนักเรียนโรงเรียนวัด
ทุ่งกระพังโหม ประเมินความพึงพอใจของครู
และนิสิต ดังแสดงในรายงานวิจยั 3 เรื่อง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (5.2-3-3)

5.2-3-1 ผลการประเมินโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน
5.2-3-2 ผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการให้
คาแนะนาและการออกกาลังกาย
5.2-3-3 รายงานวิจัย 3 เรื่อง คือ
1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

4

มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไป
จากการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
พัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการ การผลิตเห็ดสู่ชมุ ชน ประจาปีงบประมาณ
ให้บริการทางวิชาการ
2555 ได้นาผลดังกล่าวมาจัดโครงการในปี
ต่อมา โดยได้เสนอรูปแบบของหารให้บริการ
กาหรดค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างเป็นระบบ
ชัดเจนในรูปของโครงการ เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(5.2-4-1) มีการนาผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ โดยการให้คาแนะนา
และการออกกาลังกาย ไปพัฒนาระบบและ
กลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
โดยมีการประชุมสัมมนาในเรื่องการพัฒนา
แผนงานบริการวิชาการ (5.2-4-2) และมีการ
นาผลการประเมิน โดยการดาเนินโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะ

5.2-4-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชน
5.2-4-2 รายงานการสัมมนาภาควิชา
พลศึกษาและกีฬา ประจาปีการศึกษา
2556
5.2-4-3 รายงานวิจัย เรื่อง การบูรณา
การการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
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ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง ในเทอมแรกนั้น
ผู้อานวยการโรงเรียนเสนอแนะว่า นิสิตที่ฝึก
ปฏิบัติการสอนเยอะมาก ห้องเรียนละ 4-5 คน
ซึ่งนักเรียนในห้องเรียนมีเพียง 4 คนเท่านั้น
ดังนั้นในเทอมที่ 2 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงการ
ดาเนินงานโดยให้นิสิตแบ่งกลุ่มไปสอนสัปดาห์
ละ 2 คนต่อห้องเรียน สรุปผลโครงการดัง
แสดงในรายงาน (5.2-4-3)
มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

5

คณะฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและมีถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและสาธารณชนทาง
เว็บไซต์ของคณะ (5.2-5-1) และจากการใช้
ฟาร์มศึกษาศาสตร์เป็นฐานในการให้บริการ
วิชาการเรื่องการเพาะเห็ดแก่ผู้สนใจ ทาให้
เกิดการพัฒนาฐานการเรียนรู้เรื่องเห็ดในฟาร์ม
ที่สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งได้นาไปสู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตที่ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเพาะเห็ด ตลอดจนเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานสาหรับผู้สนใจทัว่ ไป (5.2-5-2)
และมีการพัฒนาความรู้และเผยแพร่ โดยการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนา
เพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุ (5.2-5-3)
อีกทั้งยังมีการดาเนินโครงการวิจัยจากการ
บริการวิชาการ เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะใน
การจัดการเรียนของนิสิตคณิตศาสตรืด้วยการ
ปฏิบัติจริงร่วมกับกระบวนการดูแลให้
คาปรึกษา และนาเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน อีกด้วย (5.2-5-4)

5.2-5-1 เว็บไซต์คณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/
5.2-5-2 มคอ.3 รายวิชา
02181261 และกิจกรรมการศึกษาดู
งานของโรตารี่ คันนายาว
5.2-5-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างแกนนาเพื่อสุขภาพของชุมชน
ผู้สูงอายุ
5.2-5-4 งานวิจัย เรื่อง วิชาการ เรื่อง
ผลการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียน
ของนิสิตคณิตศาสตรืด้วยการปฏิบัติจริง
ร่วมกับกระบวนการดูแลให้คาปรึกษา

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ ๘
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

(สมศ.) ผลกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย
ผลผลิต
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ร้อยละ

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ
1
2
3
4
5
6

ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการวิจัย
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอน
และการวิจัย
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย
คะแนนที่ได้

2554
8
8
8

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2555
12
2
13

2556
8
2
3

8
100.00

15
86.67

30
43.33

100

30

5

=16.67

86.67

30

5

=14.44

43.33
5
30
= 7.22

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 30

14.44

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละ 30

43.33

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ร้อยละ 30
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
8-1

ตัวบ่งชี้ที่ ๙
ชนิดของตัวบ่งชี้

ชื่อเอกสำร
แบบเก็บข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม และเอกสารหลักฐานการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

(สมศ.) ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
หรือองค์กร

1

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการวาง
แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งต่อชุมชน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา
คณะฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสาลี
จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจากการประชุมจัดทา
แผนขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้เห็ด
พอเพียง (บันทึกสนาม 1) หลังจากได้
แผนปฏิบัติการประจาปีแล้ว ได้มีการประชุม
ค้นหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการเกษตรกับชุมชน และได้มีการกาหนด
กิจกรรมไว้ (บันทึกภาคสนาม 2) และได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มให้สามารถทาก้อน
เชื้อเห็ดได้ (บันทึกภาคสนาม 3) ทั้งนี้หลังจาก
ดาเนินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มกี ารติดตาม
ประเมินผลโครงการ ทั้งในส่วนของการ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และการประเมินความสาเร็จตามตัว
บ่งชี้ของโครงการ เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานในครั้งต่อไป (บันทึกภาคสนาม 4)
(9-1-1) และมีการวางแผนเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนผู้สูงอายุ
กาแพงแสน ซึ่งได้มีการสารวจตวามต้องการ
การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และศึกษา
ข้อมูลผลการดาเนินการบริการวิชาการชุมชน
ในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทา
แผน (9-1-2) อีกทั้งยังมีการดาเนินโครงการ
บูรณาการการเรียนการสอน บริการการ
วิชาการและการวิจยั ดังปรากฏในรายงานวิจยั

9-1-1 บันทึกสนามโครงการวิจยั เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้
การเกษตรเป็นฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน
9-1-3 รายงานวิจยั 3 เรื่อง คือ 1) การ
พัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัด
และประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วย
การบูรณาการการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการและการวิจัย และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาหารเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของ
นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ซึ่งมีส่วนร่วมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัด
ทุ่งกระพังโหม
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

3 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ซึ่งมีส่วนร่วมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัดทุ่ง
กระพังโหม (9-1-3)

2

บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการ
ละ 80
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ
100 โดยสามารถดาเนินการโครงการวิจยั
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้
การเกษตรเป็นฐาน ได้ตามแผนที่วางไว้ และ
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัว
บ่งชี้ (9-1-1) โครงการประสานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน มีการ
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการทุกตัวบ่งชี้ (9-1-2) จากการวิจยั
เรื่อง 1) การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง
2) การพัฒนาความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณา
การการเรียนการสอนการบริการวิชาการและ
การวิจยั และ
3) การบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาหารเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ซึ่งมีส่วนร่วมกับชุมชน คือ โรงเรียนวัดทุ่ง
กระพังโหม
ผลการดาเนินโครงการสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นใน
ภาพรวมผลการเรียนสูงขึ้น ครูในโรงเรียนมี
ความพึงพอใจ และนิสิตมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
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การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้
การเกษตรเป็นฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน
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กก

ตน

ข้อ

3

เกณฑ์กำรประเมิน

ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มี จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
การเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่าง
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ต่อเนื่อง
โดยใช้การเกษตรเป็นฐาน โดยลงพื้นที่เพื่อ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ตาม
แผนที่กาหนดขึ้นร่วมกับชุมชน ส่งผลให้ผู้นา
ชุมชนและสมาชิกของชุมชน เกิดการเรียนรู้
เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึก
ปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนา
องค์ความรู้ที่ได้รับไปดาเนินกิจกรรมได้เอง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายโครงการไปสู่การ
ส่งเสริมการเรียนรู้เห็ดในโรงเรียน (บันทึก
สนาม 5) (9-1-1) และจากผลของการ
ให้บริการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนผู้สูงอายุกาแพงแสน ส่งผล
ให้ผู้นาชุมชนและสมาชิกของชุมชนเกิดการ
เรียนรู้เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึก
ปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนา
องค์ความรุ้ที่ได้รับไปดาเนินกิจกรรมได้เอง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีพี่เลี้ยงในการดาเนินการ
มีโครงการประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน (9-1-2)
ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร

4

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน
9-1-1 บันทึกสนามโครงการวิจยั เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้
การเกษตรเป็นฐาน
9-1-2 โครงการประสานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน

ชุมชนได้สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่าง 9-4-1 หนังสือรับรองจากชุมชน
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกน
เห็ดพอเพียงขึ้น และคณะฯ มีการผสานความ นาเพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลสาลี
จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการดาเนินโครงการ
“การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดย
ใช้การวิจยั เป็นฐาน” โดยมีการสร้างโรงเรือน
เห็ดไว้ให้ผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้
อีกทั้งจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
แกนนาเพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุ ทาให้
ชุมชนผู้สูงอายุทุ่งขวาง ได้สร้างกลไกเพือ่
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดย
กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของชุมชน และดาเนินการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ (9-4-1)
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กก

ตน

ข้อ

5

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่า จากการดาเนินโครงการบริการวิชาการภายใต้
ต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ
โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เข้มแข็ง
ของชุมชนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน ในรอบปีที่
ผ่านมา พบว่า ชุมชนเริ่มพึ่งพาตนเองได้ และ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน ส่งผลให้สมาชิก
ในชุมชนมีรายได้จากการเพาะเห็ด (9-5-1)
และจากการดาเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างแกนนาเพื่อสุขภาพของชุมชน
ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า
ชุมชนทุ่งขวาง เริ่มพึ่งพาตนเองได้ และ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชน ส่งผลให้สมาชิก
ชุมชนทุ่งขวาง สามารถจัดกิจกรรม
นันทนาการให้กบั ผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง
(9-4-1)

9-5-1 ภาพสถานที่เรียนรู้การเพาะเห็ด
ในชุมชน
9-4-1 หนังสือรับรองจากชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกน
นาเพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

5 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สมศ.) ผลกำรชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน
ประเด็นด้ำนวิทยำเขตสีเขียว (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ผลผลิต
คะแนน 1
-

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

1

คณะฯ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นภู มิ ทั ศ น์ โดยการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิดความสะอาด ถูก
สุ ข ลั ก ษณะ เช่ น การด าเนิ น โครงการรั ก ษ์
ศึกษา สะอาดตา สะอาดใจ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (18.1-1-1) และมีการ
ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ส วยงาม
สอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (18.1-1-2) ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา
2556 ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง บริ เ วณคลองและ
พื้นที่ด้านหลังคณะฯ ให้สวยงามยิ่งขึ้น
(18.1-1-3)

18.1-1-1 ภาพถ่ายการพัฒนาด้านภูมิ
ทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
18.1-1-2 ภาพถ่ายการพัฒนาด้านภูมิ
ทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
18.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2557
วาระที่ 4.2

2

บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่า ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ดาเนินการ
กว่าร้อยละ 80
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านสุนทรีภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในระบบ
ประเมินออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต 902
คน และบุคลากร 8 คน รวมผู้ประเมินทัง้ สิ้น
910 คน พบว่า นิสิตและบุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานด้านสุนทรีภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา
2556 ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับดี จาก
คะแนนเต็ม 5 (18.1-2-1)

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
สถาบัน
3

18.1-2-1 ตารางแสดงรายละเอียดผล
การประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปและ
วัฒนธรรม

คณะฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อการสร้างจิต 18.1-3-1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/
สานักด้านสิ่งแวดล้อมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์
ที่ดีของนิสิตและบุคลากร จึงมีการดาเนิน
และพัฒนศาสตร์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(18.1-3-1)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

95

กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน
4

5

หลักฐำน

คณะฯ มีการดาเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/ 18.1-4-1 ภาพกิจกรรมวันปลูกต้นไม้
สภาพแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ศาสตร์ และมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชน โดยเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2557 คณะฯจัดให้มีการปลูกต้นไม้
บริเวณริมคลองหลังด้านหลังคณะ จานวน
100 ต้น เพื่อสร้างความร่มรื่นในบริเวณคณะ
ให้มากยิ่งขึ้น (18.1-4-1)

ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

4

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

4

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

4 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สมศ.) ผลกำรชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยนอกสถำบัน
ประเด็นเพื่อควำมกินดีอยู่ดีของชำติ (ไม่คิดค่ำคะแนนประเมินในระดับคณะ)
ผลผลิต
คะแนน 1
-

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

1

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

-

2

บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่า

-

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักฐำน

96

กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

กว่าร้อยละ 80
3

มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
ชุมชน

-

4

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม

-

5

ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

-

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

4

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

ไม่มีการดาเนินงาน

-

-

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ ย 4.67 ผลประเมิ น ได้ คุ ณภาพระดับ ดี มาก ส่ ว นผลการประเมิน ของคณะกรรมการฯ ได้ค ะแนนเฉลี่ ย ...
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

คณะฯ มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการที่
เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายกิจการ
นิสิต งานบริการการศึกษาของคณะฯ มีการ
จัดทาปฏิทินการดาเนินงานโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะฯ ไว้อย่าง
ชัดเจน (6.1-1-1) และมีการสนับสนุน/ส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะฯ
และมหาวิทยาลัยดาเนินการ (6.1-1-2)

6.1-1-1 แผนดาเนินงานพัฒนานิสิต
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2556
6.1-1-2 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของนิสิตด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต เช่น ฝ่ายกิจการนิสิตและฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ได้สอดแทรก
เรื่องการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม เข้าไปในโครงการสัมมนากิจการ
นิสิตและผู้นากิจกรรมนิสิต (6.1-2-1) ภาควิชา
ต่างๆ มีการมีการบูรณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยภาควิชาพลศึกษาและกีฬาจัด
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะมวย
ไทย ในรายวิชา 01175153 มวยไทย
(6.1-2-2) ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชนจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
โครงการค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ในโรงเรียนร่วมกับสโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต
โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา 02181481 (6.1-2-3) และภาควิชา
ครุศึกษาได้มีบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ กับการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในงานเกษตรกาแพงแสน
(6.1-2-4)

6.1-2-1 โครงการสัมมนากิจการนิสิต
และผู้นากิจกรรมนิสิต
6.1-2-2 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
และสืบสานศิลปะมวยไทย และ มคอ.3
รายวิชา 01175153 มวยไทย
6.1-2-3 มคอ.3 รายวิชา 02181481
6.1-2-4 สรุปโครงการ/กิจกรรมของ
คณาจารย์และนิสิตในสาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา งานเกษตรกาแพงแสน ปี 2556

1

2

มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการ คณะฯ มีการให้บริการด้านทานุบารุงศิลปะ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ และวัฒนธรรมต่อนิสิตและบุคคลทั่วไป โดย
สาธารณชน
ดาเนินกิจกรรมผ่านศูนย์คุณธรรม จริยธรรม
ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดัง
รายละเอียดรายงานผลการดาเนินงาน ของ
ศูนย์คุณธรรมคณะฯ (6.1-3-1) และมีการ
เผยแพร่กิจกรรม/โครงการผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะฯ (6.1-3-2)

6.1-3-1 แฟ้มรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ ศูนย์คุณธรรม
จริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
6.1-3-2 เว็บไซต์คณะฯ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/activi
tyimage.html
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3

กก

ตน

ข้อ

4

5

6

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต

คณะฯ มีการประเมินผลความสาเร็จของ
3.2-5-1 รายงานการประชุม
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในการคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(3.2-5-1)

มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนิสิต

คณะฯ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
3.2-5-1 รายงานการประชุม
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในการคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(3.2-5-1)

มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

5 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สมศ.) กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ
1

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)

หลักฐำน

คณะฯ มีการกาหนดนโยบาย แผนงาน ให้มี 10-1 แผนปฏิบัติงานด้านทานุบารุง
การดาเนินโครงการต่างๆ ภายใต้วงจรคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
PDCA (10-1)
พ.ศ. 2556

2

บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่า ในปีการศึกษา 2556 มีโครงการที่ส่งเสริมและ 10-2 สรุปผลการดาเนินโครงการด้าน
กว่าร้อยละ 80
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่บรรลุ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายตามแผนงานมากกว่าร้อยละ 80
ปีการศึกษา 2556
(10-2)

3

มีการดาเนินงานสม่าเสมอย่างต่อเนื่อง คณะฯ มีการดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 10-3 ภาพกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง
ด้านด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(10-2) และมีการบันทึกภาพกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ (10-3)

4

เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน คณะฯ มีการดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
ภายใน/ภายนอก
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องโดย
ร่วมกับชุมชนตามโครงการ 9 บวร (10-2)
และมีการบันทึกภาพกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
(10-3)

5

ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

10-2 สรุปผลการดาเนินโครงการด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2556
10-3 ภาพกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ
ด้านด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

4

4.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

4 ข้อ

4

4.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

4 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน

(สมศ.) กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน
ข้อ
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน อัน
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
ทีจ่ ะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น การร่วม
โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
กิจกรรมรดน้าดาหัววันสงกรานต์ และวันแสดง
มุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ เป็นต้น
(11-1-1) โดยในปีการศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ยังได้รับรางวัล
ชนะเลิศการก่อพระเจดีย์ทราย และรางวัล
ชนะเลิศการประกวดริว้ ขบวน ในงานประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมของ
วิทยาเขตกาแพงแสนอีกด้วย (11-1-2)

11-1-1 ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
นิสิตและบุคลากรคณะฯ
ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/activi
tyimage.html

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์

คณะฯ มีการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ โดยการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิดความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ เช่น การดาเนินโครงการรักษ์
ศึกษา สะอาดตา สะอาดใจ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (11-2-1)

11-2-1 ภาพถ่ายการพัฒนาด้านภูมิ
ทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม คณะฯ มี ก ารปรั บ แต่ งและรัก ษาภู มิทั ศน์ ใ ห้
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม (11-3-1) ซึ่ งในปี ก ารศึ ก ษา
2556 ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง บริ เ วณคลองและ
พื้นที่ด้านหลังคณะฯ ให้สวยงามยิ่งขึ้น
(11-3-2)

11-3-1 ภาพถ่ายการพัฒนาด้านภูมิ
ทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2557
วาระที่ 4.2

การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่าเสมอ

มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการ
จัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอ เช่น ศูนย์คุณธรรมและจริยธรรม
และห้องสัมมนาในการจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะฯ (11-4-1)

11-4-1 ภาพถ่ายศูนย์คุณธรรมและ
จริยธรรมและการให้คาปรึกษา และ
รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ
ประจาปีการศึกษา 2556

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เกีย่ วกับประเด็น 1-4 ไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ใช้ขอ้ มูล
จากกองแผนงาน)

ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วม
ประเมินผลการดาเนินงานด้านสุนทรีภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในระบบ
ประเมินออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต 902

11-5-1 ตารางแสดงรายละเอียดผล
การประเมินระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปและ
วัฒนธรรม (สมศ. 11)
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11-1-2 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายและริว้
ขวน งานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
2557

กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

คน และบุคลากร 8 คน รวมผู้ประเมินทัง้ สิ้น
910 คน พบว่า นิสิตและบุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานด้านสุนทรีภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา
2556 ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับดี
จากคะแนนเต็ม 5 (11-5-1)

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

5 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย
4.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ภำวะผู้นำของคณะกรรมกำรประจำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อ
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

คณะกรรมการประจาคณะปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กาหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า

คณะกรรมการประจาหน่วยงานปฏิบัตหิ น้าที่
ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กาหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ล่วงหน้าโดยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในปีการศึกษา
2556 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
4.57 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนการ
ประเมินเกี่ยวกับการประชุม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
4.45 อยู่ในระดับดี หากพิจารณาด้านธรรมาภิ
บาลทั้ง 10 ประการ ของคณะกรรมการฯ
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับดีมาก
(7.1-1-1)

7.1-1-1 รายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปีการศึกษา 2556

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์มีการนาข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ

ผู้บริหารมีการประชุมเพือ่ สรุปผลการ
ดาเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ก่อนนาผลที่ได้มาพิจารณาประกอบการ
กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับและยังมีการนาข้อมูล
สารสนเทศมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ (7.1-2-1)

7.1-2-1
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.8
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4.6
- รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 1.8
- โครงการสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1
- - การเผยแพร่นโยบายและวิสัยทัศน์
ของคณบดี บนเว็บไซต์ของคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/com
mand/Nayoby.pdf
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร และข้อมูล
สารสนเทศคณะฯ
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/

ผู้บริหารมีการกากับติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ

ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี
การจัดทาและจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (9) ข้อ 6 ต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ โดยมีหนังสือ
รับรองการควบคุมคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน แบบรายงานผลการ

7.1-3-1 แบบติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงในงวดก่อน และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
7.1-3-2 แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1

2

3
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หลักฐำน

ติดตามการปฏิบัติงาน และแบบประเมินการ
ควบคุมภายใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
ด้านบริหารบุคคล ด้านกิจกรรมการบริหาร
พัสดุ และด้านกิจกรรมการเงิน (7.1-3-1)
นอกจากนี้ยังมีการนาผลการประเมินฯ มาใช้
ในการวางแผนและปรับปรุงการบริหารจัดการ
ดังจะเห็นได้จากการจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(7.1-3-2)

4

5

6

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม และผูบ้ ริหารมีการจัดประชุม
บุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา

คณะฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม โดยมีการจัดโครงการผูบ้ ริหาร
พบบุคลากร ระหว่างวันที่ 13 พ.ย. 2556 -20
มิ.ย. 2557 (7.1-4-1) และมีการสัมมนา
บุคลากรประจาปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่
27 – 30 พฤษภาคม 2557 (7.1-4-2)

7.1-4-1 โครงการผู้บริหารพบ
บุคลากรและนิสิต
7.1-4-2 รายงานการสัมมนาบุคลากร
ประจาปี พ.ศ. 2557

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ

ผู้บริหารมีการบรรยายให้ความรู้และส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพโดย
ดาเนินการบรรยายผ่านการสัมมนาบุคลากร
ประจาปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27 – 30
พฤษภาคม 2557 (7.1-4-2) และโครงการ
ผู้บริหารพบบุคลากร ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.
2556 -20 มิ.ย. 2557 (7.1-4-1)

7.1-5-1 รายงานการสัมมนาบุคลากร
ประจาปี พ.ศ. 2557
7.1-5-2 โครงการผู้บริหารพบ
บุคลากรและนิสิต

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดย
โดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มี คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผูม้ ีส่วน
ส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ส่วนเสีย ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่
กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาคณะฯ โดยให้สอดคล้อง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะฯ
มีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ของคณะฯ (7.1-6-1)
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficience) คณะฯ มี
การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
โดยการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุก
พันธกิจ (7.1-6-2) และมีเครื่องมือการบริหาร

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

7.1-6-1 ตารางสรุปแผนงาน/
โครงการ/ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
7.1-6-2 แบบรายงานการนาเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/com
mand/Nayoby.pdf
7.1-6-3 ระบบติดตามการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/traini
ng/
7.1-6-4 ระบบแจ้งซ่อมผ่าน Web site
เว็บไซต์คณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
7.1-6-5 เว็บไซต์คณะฯ ที่
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จัดการที่เหมาะสม ทาให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ระบบ
ติดตามการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ (7.1-63) และการจัดทาระบบแจ้งซ่อมผ่าน Web
site (7.1-6-4)
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
คณะฯ มีการให้บริการที่สามารถดาเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มคี วาม
หลากหลายและมีความแตกต่าง เช่น การ
กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ของงานคลังและพัสดุ (7.1-6-5) การ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2555 (7.1-6-6)
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
คณะฯ มีการแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ละผลงานต่อเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ดังรายงานประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
คุณภาพทั้ง 9 ด้าน (7.1-6-7)
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะฯ
มีกระบวนการปฏิบัติที่เปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบ
ได้ทาง website ของคณะฯ (7.1-6-8) และ
website CHEQA online (7.1-6-9) มีการจัด
โครงการสัมมาทิฐิเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน (7.1-6-10) และมีขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (7.1-6-11)
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คณะฯ
มีกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ การแสดง
ทัศนะ การเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญ

http://www.edu.kps.ku.ac.th/offic
e/Process_performance.php
7.1-6-6 รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ ประจาปีการศึกษา 2555
(สปค.02)
7.1-6-7 รายงานการประเมินตนเอง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
7.1-6-8 เว็บไซต์คณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th
7.1-6-9 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(CHEQA online) ที่
http://www.cheqa3.ku.ac.th/
7.1-6-10 โครงการสัมมาทิฐิคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
7.1-6-11 ขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
7.1-6-12 คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
7.1-6-13 โครงการผู้บริหารพบ
บุคลากรและนิสิต
7.1-6-14 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นอาจารย์พิเศษ
7.1-6-15 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7.1-6-16 ผลการประเมินการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร
7.1-6-17 ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายใน ประจาปี
การศึกษา 2556
7.1-6-18 เอกสารจัดจ้างบริษัทรักษา
ความสะอาดบริเวณคณะฯ
7.1-6-19 เอกสารจัดจ้างบริษัทรักษา
ความปลอดภัยดูแลบริเวณรอบคณะฯ
7.1-6-20 เอกสารการประกันภัย
คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินทั่วทั้ง
คณะฯ กับบริษัทประกันภัย
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ที่เกี่ยวข้อง การคิดหาแนวทาง การแก้ไข
ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ และเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนา ในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนา เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 (7.1-6-12)
โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและนิสิต
(7.1-6-13) การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์
พิเศษ (7.1-6-14) การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต (7.1-6-15) การประเมินการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร (7.1-6-16)
และการประเมินคุณภาพภายใน โดยมี
บุคคลภายนอกคณะฯ เป็นคณะกรรมการ
(7.1-6-17)
7) หลักการกระจายอานาจ
(Decentralization) คณะฯ มีการถ่ายโอน
อานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจ
ให้แก่ภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร มีการมอบอานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึง
พอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนงานและ
เพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของ
ส่วนราชการ เช่น จัดจ้างบริษัทรักษาความ
สะอาดจากภายนอกเข้ามาดาเนินการแทนการ
จ้างบุคลากรประจา (7.1-6-18) จัดจ้าง บริษัท
รักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณโดยรอบ
คณะฯ (7.1-6-19) การประกันภัยคุ้มครอง
อาคารและทรัพย์สินทั่วทั้งคณะฯ กับบริษัท
ประกันภัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (7.1-620) มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ (7.1-621) และแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อปฏิบัตงิ านให้
ครอบคลุมตามพันธกิจของหน่วยงาน ตาม
ความเหมาะสม (7.1-6-22)
8) หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) คณะฯ มี
การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การ
กาหนดระเบียบการใช้อาคาร การใช้รถ และ

7.1-6-21 คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่าย
ต่าง ๆ
7.1-6-22 เอกสารการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทางานฝ่ายต่าง
ๆ
7.1-6-23 การกาหนดระเบียบการใช้
อาคาร การใช้รถ และมาตรการต่างๆ
ของคณะฯ
7.1-6-24 แบบสรุปการรับนิสิตเข้า
ศึกษาในโครงการต่าง ๆ ปีการศึกษา
2556
7.1-6-25 โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 27-30
พฤษภาคม 2557
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มาตรการ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งคณะฯ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ (7.1-6-23) เป็นต้น
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คณะฯ
มีการปฏิบัติตอ่ ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่น
กาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ เช่น
การรับนิสิตเข้าศึกษาตามโควตาในโครงการ
ต่าง ๆ (7.1-6-24)
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus
Oriented) คณะฯ มีการหาข้อตกลงทั่วไป
ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อ
หาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาระกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มี่ข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่
จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง
โดยเอกฉันท์ เช่น การจัดโครงการสัมมนา
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจาปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27-30
พฤษภาคม 2557 เพื่อประเมินและปรับปรุง
พัฒนาแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (7.1-6-25) และการจัด
โครงการสัมมาทิฐิ (7.1-6-10)
คณะกรรมการประจาคณะประเมินผล
การบริหารงานของคณะ และผู้บริหาร
นาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการประจาคณะฯ มีการประเมินผล
การบริหารงานของคณะฯ และผู้บริหารมีการ
นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
ขึ้นมาใช้ประกอบการดาเนินงานและการ
ตัดสินใจของผู้บริหารคณะฯ (7.1-7-1)

7.1-7-1 - ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/
- ระบบประเมิน online เช่น ระบบ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ
สานักงานเลขานุการ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate/
- ระบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_Board/
-ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
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7

กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน
mate_ICT/
- ระบบแจ้งซ่อม ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
- ระบบฐานข้อมูลฝ่ายวิจยั และบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/ฯลฯ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ

7

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ

7

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

7 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีการกาหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ 7.2.1-1 แผนการจัดการความรู้คณะ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ของคณะและครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2556
บัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหาร
(7.2-1-1) และดาเนินตามแผนเพื่อพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ต่อไป

กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ1

กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ดังรายละเอียดในแผนการจัดการความรู้
(7.2-1-1)

7.2.1-1 แผนการจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2556

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนด
ในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของคณะฯ โดยมีหน้าที่ในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต เช่น โครงการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรและจัดการความรู้
เรื่อง “การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ” (7.2-3-1) การจัดทาคูม่ ือ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (7.2-3-2) ด้านการ
วิจัย เช่น โครงการรวมผลคนรักวิจัย เพือ่
กระตุ้นให้คณาจารย์จัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และยัง
เป็นการสนับสนุนกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.2-3-3)
ด้านบริหารจัดการ เช่น การให้ความรู้ดา้ น
ประกันคุณภาพ ในโครงการผู้บริหารพบ
บุคลากร เป็นต้น (7.2-3-4)

7.2-3-1 โครงการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรและจัดการความรู้ เรื่อง
“การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
7.2-3-2 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
7.2-3-3 โครงการรวมผลคนรักวิจัย
7.2-3-4 เอกสารประกอบการ
บรรยายให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
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1

2

3

กก

ตน

ข้อ

4

5

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ด้านการผลิต
บัณฑิต โดยการจัดทาคู่มือการบริหารจัดการ
หลักสูตรการผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ
(7.2-4-1) ด้านการวิจัย โดยการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการขอทุนวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารวิชาการ (7.2-4-2) ด้านการ
บริหารจัดการโดยการจัดทาคู่มือการสรรหา
บุคลากร (7.2-4-3)

7.2-4-1 เว็บไซต์เผยแพร่คู่มือการ
บริหารจัดการหลักสูตรการผลิตครูอย่าง
มีประสิทธิภาพ
http://www.edu.kps.ku.ac.th/KMStudent.html#
7.2-4-2 เว็บไซต์การให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับงานวิจยั
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
counsult.html
7.2-4-3 คู่มือการสรรหาบุคลากร

มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรูใ้ นปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผา่ นมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง

มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อกั ษรและจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยการจัดทา
คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (7.2-5-1)
จัดทาคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิต
ครูอย่างมีประสิทธิภาพ (7.2-5-2) จัดทาโครง
ร่างรูปเล่มรายงาน SAR (7.2-5-3) และแบบ
ติดตามการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานฯ (7.2-5-4) สาหรับ
หน่วยงานและบุคลากรภายในคณะฯ จัดส่ง
ให้ภาควิชาและผู้เกีย่ วข้องใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา และปีงบประมาณปัจจุบัน

7.2-5-1 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
7.2-5-2 คู่มือการบริหารจัดการ
หลักสูตรการผลิตครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.2-5-3 โครงร่างรูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2556 สาหรับภาควิชา
7.2-5-4 แบบติดตามการนาความรู้ที่
ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน

(สกอ.) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน
ข้อ
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information คณะฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาระบบระบบ
System Plan)
สารสนเทศของหน่วยงาน โดยกาหนด
แผนงานระยะเวลาดาเนินการ และผู้ชอบผิด
ชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารในระดับคณะ
และระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(7.3-1-1)

7.3-1-1 แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนการวิจยั การบริหาร
จัดการและการเงินและสามารถนาไปใช้
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน และ
สามารถนาไปใช้ ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพได้ ดังตัวอย่างระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศคณะฯ ที่พัฒนาขึ้นเพือ่ ใช้ใน
การบริหารจัดการตามพันธกิจของหน่วยงาน
ในรอบปีการศึกษา 2556 (7.3-2-1)

7.3-2-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานที่คณะฯ พัฒนาขึ้น
ดังนี้
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/
- ระบบประเมิน online เช่น ระบบ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ
สานักงานเลขานุการ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate/ ระบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_Board/
ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Esti
mate_ICT/
- ระบบแจ้งซ่อม ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/servi
ce/
- ระบบฐานข้อมูลฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_r
esearch/
- ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการ
วิชาการคณะฯ ที่
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
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task.html
- ระบบจองห้องเรียน ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/roo
m_conference/index.php
- ระบบจองรถ ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/cars/
index.php ฯลฯ

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ

3

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ โดยคณะฯ มอบหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการออกแบบประเมิน โดย
ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้
พัฒนาเป็น แบบประเมินออนไลน์ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้า
ประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคณะฯ มี
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเข้าไป
ประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ดังรายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.3-3-1)

4

มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ คณะฯ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ 7.3-4-1 แผนงานพัฒนาระบบ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ โดยนาผลการประเมินจากข้อ 3 ศาสตร์
มาประชุมหารือร่วมกัน แล้วนาข้อเสนอแนะที่
ได้มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย
และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
บริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
คณะฯ ต่อไป (7.3-4-1)

5

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
7.3-5-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่
หน่วยงานภายนอกที่เกีย่ วข้องตามที่ มหาวิทยาลัยเช่น การรายงานข้อมูลการใช้
มีการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผ่าน
กาหนด
พลังงานของหน่วยงาน การจัดทาคาขอ
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
งบประมาณผ่านระบบบัญชี 3 มิติ การ
รายงานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การ
ส่งเกรดออนไลน์ การประเมินผลการสอน การ
รายงานภาระงานขั้นต่าของอาจารย์ การ
รายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านระบบ CHE QA online เป็น
ต้น (7.3-5-1)
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

5 ข้อ

5

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

5 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

1

2

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

1มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ
โดยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
คณะกรรมการในการกาหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
(7.4-1-1)

7.4-1-1 คาสั่งคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ที่ 5/2555 ลงวันที่ 16
มกราคม2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3
ด้านตามบริบทของคณะตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ของคณะ
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการ
7.4-2-1 รายงานการประชุม
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือ ประจาปีการศึกษา 2556
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงานและจัดลาดับความสาคัญของปัจจัย
เสี่ยง (7.4-2-1)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจยั ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ

3

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการ
ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ในข้อ2
และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2. (7.4-2-1)
ดังปรากฏในแผนการบริหารความเสีย่ ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
รายงานการควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.4-3-1)

7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงาน
การควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

4

มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการ
ระดับความเสี่ยงสูงและดาเนินการตาม จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าว
แผน
มีการกาหนดมาตรการในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการดาเนินการแก้ไขลด
หรือป้องกันความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม (7.4-4-1) โดยกาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบดาเนินการในมาตรการต่างๆ ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผน
ฯ แล้วรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ เพื่อทราบ
(7.4-4-2)

7.4-4-2 แบบติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการ
7.4-4-1 แผนการบริหารความเสี่ยง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจา
คณะฯ เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป (7.4-4-1)

มีการนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจา
คณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ มีการประชุมวางแผน กาหนดแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยง ดังปรากฏในแผนบริหารความ
เสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2557 และรายงาน
การควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (7.4-3-1)

7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงาน
การควบคุมภายในของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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5

6

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ

6

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ

6

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

6 ข้อ
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

(สมศ.) กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน
ผลผลิต
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)
ค่าคะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ
1

ข้อมูลพืน้ ฐำน
คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2554
2555
2556
3.94
4.96
4.75

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ค่าคะแนน 3.51

4.96

4.96

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

ค่าคะแนน 4.00

4.75

4.75

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ค่าคะแนน 4.00

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

115

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
13-1

ชื่อเอกสำร
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10102/6903 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร จากกองกลาง มก.

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
คณะศึก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ มี ผ ลการดาเนิ นงานในภาพรวม องค์ป ระกอบที่ 8 การเงิน และ
งบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผ ลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ...
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ

คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ดา้ นการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ (8.1-1-1) โดย
คณะฯ มีการบริหารจัดการด้านการเงินตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และมีการจัดทาแผนคาของบประมาณ
ประจาปีตามภารกิจของคณะฯ จาแนกตาม
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ทางการบริหารของคณะฯ (8.1-1-2)

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พ.ศ. 25552558

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้

คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน (8.1-2-1) มีแผนการจัดสรรและการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ดังปรากฏในประกาศคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่า
ด้วยการจัดสรรเงินรายได้ฯ ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
(8.1-2-2) และ (8.1-2-3)

8.1-2-1 คาของบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2556 - 2557
8.1-2-2 - ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบ
ว่าด้วยการจัดสรรรายได้สาหรับโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
2548
- ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรร
รายได้ สาหรับโครงการระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

1

2
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน
สาหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน ภาคพิเศษ คณะฯ
8.1-2-3
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 1.4
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 1.7
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 1.4

มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและบุคลากร

3

มีการจัดทาข้อมูลทางการเงินและจัดเก็บไว้ใน
รูปของโปรแกรม Microsoft Excel ที่สามารถ
คานวณรายละเอียดของการใช้เงินได้อย่าง
เที่ยงตรงแม่นยา (8.1-3-1) และมีการรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบ
งบประมาณที่เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินด้าน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นามาใช้สาหรับให้ทกุ หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยใช้ในการบันทึกและรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ที่ผู้บริหาร
ของหน่วยงานสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูล
ทางการเงินของหน่วยงานได้ตลอดเวลา ทาให้
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (8.1-3-2)

8.1-4-1 รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้
ประจาเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

4

มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบและรายงานต่อคณะกรรมการ
ระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจา
ประจาคณะอย่างน้อยปีละ 2ครั้ง
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดทา
รายงานสถานะทางการเงินแจ้งให้หน่วยงาน
ภายในคณะฯ ทราบ เป็นประจาทุกเดือน
(8.1-4-1) และมีการจัดทารายงานทางการ
เงินรายไตรมาส (8.1-4-2) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะฯ กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้เกิดกลไกการติดตาม
และวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างโปร่งใส ต่อเนื่อง
มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของคณะ
อย่างต่อเนื่อง

8.1-5-1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4.10
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- รายงานผลการดาเนินงานงบประมาณเงิน

5

มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ (8.1-5-1)
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8.1-3-1 ฐานข้อมูลทางการเงินที่งานคลัง
และพัสดุ สานักงานเลขานุการ
- รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้
ประจาเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- รายงานผลการดาเนินงานงบประมาณ
เงินรายได้รายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
8.1-3-2 ระบบฐานข้อมูล ERP
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.1-4-2 รายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน
รายได้รายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาหน้าที่ตรวจติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
ดาเนินการตามมาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(8.1-6-1) และหน่วยงานตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยงในการทาหน้าที่
ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินของคณะฯ ให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (8.1-6-2)

8.1-6-1 มาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
8.1-6-2 รายงานการตรวจสอบภายใน
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของการ
ตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ

ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย เมื่อถึงรอบระยะเวลาการ
ติดตามและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (8.1-7-1)
และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจในการพิจารณา
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจาคณะฯ (8.1-7-2)

8.1-7-1
รายงานข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

6

7

8.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 2/2556
วาระที่ 4.10

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ

7

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

7 ข้อ

7

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

7 ข้อ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกัน คุ ณภาพ ตามตัว บ่ งชี้ สกอ. 1 ตัว บ่งชี้ และตั ว บ่งชี้ สมศ. 1 ตัว บ่ งชี้ (ไม่ นาคะแนนมาประเมิน ) พบว่ า
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

(สกอ.) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

ผลดำเนินงำน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้
ระบบการประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน คือ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ใช้ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในสาหรับคณะวิชา 9 องค์ประกอบ 24

1

ตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2556
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่นามาใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการที่ได้ดาเนินการเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย
กระบวนการวางแผนการติดตามตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ
ทั้งในระดับคณะและภาควิชา ในส่วนของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วจิ ัยและพัฒนา
การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา
มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแยกไป

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักฐำน
9.1-1-1
- คาสั่งคณะฯ ที่ 215/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2556
- คาสั่งคณะฯ ที่ 216/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
- คาสั่งคณะฯ ที่ 216/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2557
- แผนปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

ดาเนินการต่างหากตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2 ชุดประกอบด้วย 1)
คณะกรรมการกากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานตัว
บ่งชี้ ทาหน้าทีโ่ ดยรองคณบดีที่รับผิดชอบงาน
ฝ่ายนั้นๆ 2) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีตัวแทนของภาควิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่าร่วมเป็นคณะกรรมการทา
หน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการให้ระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินการ
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง (9.1-1-1)
มีการกาหนดนโยบายและให้
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
คณะ

คณะฯ ได้ให้ความสาคัญกับระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยกาหนดไว้
ในโครงสร้างการบริหารจัดการคณะฯ 1 ใน 5
ฝ่าย คือ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีรอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากากับ
ดูแลงานตามการมอบหมายของคณบดี มีการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติการ (9.1-2-1) มี
กลไกติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ในระดับหน่วยงานย่อยถึงระดับคณะวิชา เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(9.1-2-2)

มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ 9.1-3-1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
เฉพาะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ลักษณ์เฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย คือ “คุณธรรม ความรู้ ทักษะ และพัฒนศาสตร์
ภาวะผู้นา” และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ “สานึกดี
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นตัว
บ่งชี้ประเภทผลลัพธ์เกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ
กาหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่ 9.2 เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์เฉพาะของคณะฯ ที่เน้นให้นิสิตมี
คุณธรรมนาความรู้ และมีภาวะผู้นาเพื่อการ
ประกอบสัมมาชีพในอนาคต ถ้าหากพิจารณา
ตามคาจากัดความหรือคาอธิบายความหมาย
ของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยแล้ว จะพบว่ามี
ความสอดคล้องกัน กล่าวคือ “คุณธรรม”

2

3

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

9.1-2-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. เรื่อง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์
9.1-2-2 แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสายวิชาและ
สานักงานเลขานุการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

สอดคล้องกับ “สานึกดี (Integrity)” คือ มี
จิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรม
จริยธรรม “ความรู้และทักษะ” สอดคล้องกับ
“สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)” เป็นผู้
ใฝ่รู้ ขวนขวายหาความรู้ มีความสามารถใน
การเสริมสร้างมูลค่า และคุณค่าจากความรู้ มี
การสร้างนวัตกรรม “ภาวะผู้นา” สอดคล้อง
กับ “มุ่งมั่น (Determination) และ สามัคคี
(Unity)” คือ มีความตั้งใจ ความอดทน วิริยะ
อุตสาหะ ร่วมมือ ร่วมใจ แบ่งปัน
ประนีประนอม สามารถทางานเป็นทีม
(9.1-3-1)
มีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย1) การควบคุมติดตามการ
ดาเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ และจัดส่ง
สานักประกันคุณภาพตามกาหนดเวลา
โดยเป็นรายงานที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online
และ3) การนาผลการประเมินคุณภาพ
ไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ
4

มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในด้วยระบบคุณภาพ TQM
(Total Quality Management) สนับสนุนให้
บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในทุก
กิจกรรม มีองค์ประกอบตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน คือ การ
ควบคุม ผู้ทาหน้าที่คือรองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการกากับ
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ได้แก่ รองคณบดี
ผู้รับผิดชอบภารกิจแต่ละฝ่ายของคณะฯ (9.14-1) การติดตามการดาเนินงานทาหน้าที่ มี
แบบติดตามผลการดาเนินงานที่ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาสร้างขึ้น ติดตามปีละ 2 ครั้ง
(9.1-4-2) การประเมินคุณภาพดาเนินการโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย
มีเอกสารและผลการดาเนินการที่เกีย่ วข้อง
ดังที่แนบ (9.1-4-3) มีการนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ (9.1-4-4)
ในระดับภาควิชาก็มกี ารดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ
ดาเนินการโดยหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้า
งานภายในภาควิชา การติดตามผลการ
ดาเนินงานอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา
ที่จะมอบหมายให้ใครดาเนินการ โดยคณะฯ
ได้จัดทาแบบติดตามตรวจสอบผลการ
ดาเนินการให้ใช้ร่วมกัน (9.1-4-5) การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะฯ
ได้กาหนดวัน เวลา และมีประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
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9.1-4-1 คาสั่งคณะฯ ที่ 215/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2556
9.1-4-2 แบบติดตามผลตาม
แผนการสร้างคุณภาพในกระบวนการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
9.1-4-3 แบบเสนอชื่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2556
9.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
2/2556 วาระที่ 4.5
9.1-4-5 แบบติดตามผลตาม
แผนการสร้างคุณภาพในกระบวนการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
9.1-4-6 รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา
ปีการศึกษา 2555
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หน่วยงานย่อย และมีผลการดาเนินงานตาม
เอกสารที่นาเสนอ (9.1-4-6)

5

6

มีการนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์
9.1-5-1 ตารางสรุปแผนงาน/
และพัฒนศาสตร์มีการนาผลการประกัน
โครงการ/ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการใน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ทางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 46 ตัว
บ่งชี้ จากทั้งหมด 46 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียด
ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/ตัวบ่งชี้ที่
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(9.1-5-1)

มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
ครบทัง้ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน การผลิต
บัณฑิต การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงิน
และงบประมาณ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบประเมินผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
เป็นต้น (9.1-6-1)

9.1-6-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
คณะฯ ส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตาม (Stakeholder) ในการประกันคุณภาพ
พันธกิจของคณะ
การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจดังนี้
- โครงการสัมมาทิฐิ

9.1-7-1 เอกสารโครงการ
- โครงการสัมมาทิฐิ
- โครงการสัมมนาบุคลากร เพือ่
ประเมินและปรับปรุงพัฒนาแผนกล
ยุทธ์
- โครงการผู้บริหารพบนิสิตและ
บุคลากรทุกภาควิชา
- โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง
(จัดทาโดยวิทยาเขตกาแพงแสน)
- ข้อมูลการสัมภาษณ์ในรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปีการศึกษา 2555

- โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์
7

- โครงการผู้บริหารพบนิสิตและบุคลากรทุก
ภาควิชา
- โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง (จัดทาโดย
วิทยาเขตกาแพงแสน)
นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์
ผู้ใช้บัณฑิต ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
(9.1-7-1)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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8

ผลดำเนินงำน
คณะฯ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายระหว่างคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ
คณะเกษตร กาแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (9.1-8-1)
นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(9.1-8-2) และสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน (9.1-8-3) อีกทั้งยังมีความร่วมมือ
ทางด้านการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยครู
Dongkhamxang Teacher Training
College แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีกิจกรรมร่วมกันคือ
ประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทั้งในด้านการพัฒนานิสิต ด้านวิจยั ด้าน
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ใน
เรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active
teaching and Learning in Science)”
เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ
เบื้องต้นระหว่างสองหน่วยงาน (9.1-8-4)
ในปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โรงเรียนนายร้อยตารวจ วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักฐำน
9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
9.1.8-2 บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
9.1-8-3 บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
9.1-8-4 บันทึกความร่วมมือด้าน
การศึกษากับวิทยาลัยครู
Dongkhamxang Teacher Training
College แห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาพ
กิจกรรม
9.1-8-5 ภาพถ่ายบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา
ภูมิภาคตะวันตก (20 สถาบัน) และ
ภาพกิจกรรม
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มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง ได้ทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันการศึกษา ในภูมิภาคตะวัน เพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กาหนดกรอบการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการจัด
กิจกรรมน้อมนานิสิต ฯลฯ ซึ่งได้ทาพิธีลงนาม
ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซึ่งในวันดังกล่าวได้
มีกิจกรรมแลกเปลีย่ น (Good Practice)
ระหว่างสถาบันอีกด้วย (9.1-8-5)

9

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
คณะฯ ได้พัฒนาแบบรายงานการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
ตนเอง (SAR) ที่ใช้รายงานผลการประเมิน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น ตนเองของหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
แบบติดตามการนาความรู้ จากการฝึกอบรมฯ
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนทั้งคณะฯ นาไปใช้ในการ
ติดตามรายงานข้อมูลการพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบ (9.1-9-1) จัดทาคู่มือคุณภาพ
ให้บุคลากรได้ศึกษาทาความเข้าใจ มีสว่ นร่วม
ในการสร้างสรรค์กระบวนการทางานอันเป็น
วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรอีกประการหนึ่ง
ด้วย (9.1-9-2) อีกทั้งยังมีการจัดทา
โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของผลการประกันคุณภาพภายใน
ระหว่างการประเมินตนเองและคณะกรรมการ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ (9.1-9-3) และมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการ
จาเป็นการประกันคุณภาพภายใน คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ในวาสารการประชุมวิชาการ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาแพงแสน ครั้งที่ 10 (9.1-9-4)
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9.1-9-1 (ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเองระดับภาควิชา และแบบติดตาม
การนาความรู้จากการฝึกอบรมฯ ไป
ใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
9.1.9-2 คู่มือคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
9.1-9-3 รานงานการวิจยั เรื่อง การ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการ
ประกันคุณภาพภายในระหว่างการ
ประเมินตนเองและคณะกรรมการ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
9.1-9-4 ผลงานวิจัยเรื่อง การประเมิน
ความต้องการจาเป็นการประกัน
คุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ในวาสารการประชุม
วิชาการแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาแพงแสน ครั้งที่ 10
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

9 ข้อ

9

5.00

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

9 ข้อ

9

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

9 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

(ศษพ.) ระดับควำมสำเร็จของกำรส่งเสริมและกำรสร้ำงคุณธรรม ควำมรู้ ทักษะ ภำวะผู้นำ
และกำรได้งำนทำตำมเป้ำหมำย
ผลผลิต
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 หรือ 10 ข้อ

ข้อ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก)
กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
มีการดาเนินการตามพันธกิจการผลิต
บัณฑิตทั้งในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ตามนโยบายของรัฐบาล คือหลักสูตร
ครู 5 หรือ 6 ปี และหลักสูตร 4 ปีอื่นๆ
ที่ไม่ใช่ครู รวมถึงบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก

1

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผลิต

9.2-1-1 เล่มหลักสูตร ศษ.บ.(การ
จัดการเรียนรู้) และ หลักสูตร วท.บ.
บัณฑิตในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิชาชีพครู ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)
เป็นหลักสูตร 5 ปี เพือ่ เตรียมบุคคลที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพครู ตามมาตรฐาน สกอ.
และครุสภา อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตร
วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งเป็น
หลักสูตร 4 ปี ไม่ใช่วิชาชีพครู รวมถึงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน (9.2-1-1)
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

มีกระบวนการรับนิสิตที่เป็นการเพิ่ม มีกระบวนการรับนิสิตหลากหลายช่องทาง
9.2-2-1 โครงการรับนิสิต “เด็กดีมี
โอกาสสาหรับนักเรียนผูก้ ระทาคุณงาม โดยเฉพาะช่องทางที่เป็นการเพิ่มโอกาส
คุณธรรม”
ความดี
สาหรับนักเรียนผู้กระทาความดี เช่น โครงการ
ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เป็นโครงการที่ร่วมมือ

2

กับเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นทีภ่ าคกลาง
ตะวันตก รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเข้าเรียนในทุกหลักสูตรและ
ทุกสาขาวิชาของคณะฯ (9.2-2-1)

3

มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง

มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
9.2-3-1 มคอ.3 ของทุกรายวิชา
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดการ
พัฒนาเรียนรู้ของนิสิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่ต้องพัฒนาไว้ในทุกรายวิชา (9.2-3-1)

4

มีหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยรายวิชา
และกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่
ผสมผสานแนวคิดทางการศึกษากับ
แนวคิดทางการพัฒนา รวมถึงการมี
กลไกในการสร้างภาวะผู้นาให้แก่
บัณฑิต

5

มีระบบกลไกเสริมสร้างศักยภาพทาง มีระบบกลไกการเสริมสร้างศักยภาพทาง
9.2-5-1 แผนปฏิบัติการประจาปีและ
วิชาการ วิชาชีพและการได้งานทาให้แก่ วิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต เช่น โครงการ แหล่งเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
นิสิต
เสริมหลักสูตรของภาควิชาต่างๆ การใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพแก่นิสิต เช่น ฟาร์ม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ห้องสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการการสอนแบบจุลภาค รวมถึง
การจ้างชาวต่างชาติมาสอนนิสิตให้มี
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร อันเป็นการเตรียมความพร้อมสูส่ มาคม
อาเซียนอีกประการหนึ่งด้วย (9.2-5-1)

6

มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มีแผนการดาเนินการ
มีการดาเนินการตามแผน การ
ประเมินผลรวมถึงการพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA

มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม
9.2-6-1 รายงานประจาปีศูนย์
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ภายใต้ศูนย์ ส่งเสริมคุณธรรมและการให้คาปรึกษาฯ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการให้
คาปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ซึ่งมีพันธกิจ 5 ข้อ (9.2-6-1) คือ
1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นิสิต
คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
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กก

ตน

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลดำเนินงำน

หลักฐำน

2) ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่สังคม
3) ให้บริการทางวิชาการด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการให้คาปรึกษา
4) สร้างสรรค์งานวิจัยที่นาไปสู่การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
5) กาหนดคุณธรรมที่สาคัญจาเป็นสาหรับนิสิต

7

มีแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ ฝึกงานหรือฝึก มีแหล่งเรียนรู้ใช้ฝึกทักษะ ฝึกงานและฝึก
9.2-7-1 สรุปผลการดาเนินงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายในและ
ประสบการณ์วิชาชีพนิสิตทั้งภายในและ
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประจาปี
ภายนอกครอบคลุมทุกสาขา/หลักสูตร ภายนอก ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่ง
การศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สถานี
วิจัยดอยปุย พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์
โครงการหลวงห้วยลึก เป็นต้น (9.2-7-1)
มีการสร้างเครือข่ายการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพให้แก่นิสิต และ
พัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึง
การเป็นทางเลือกในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้แก่นิสิต (9.2-8-1)

9.2-8-1 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ

8

มีการสร้างเครือข่ายการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายนอก
หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนานิสิตและแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกที่
หลากหลายแก่นิสิต
นิสิตระดับปริญญาตรีได้งานทา
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

นิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาจาก
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รุ่นปี
การศึกษา 2555 มีจานวน 217 คน มีงานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จานวน
163 คน คิดเป็นร้อยละ 75.12 (9.2-9-1)

9.2-9-1 ข้อมูลตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(รุ่นปีการศึกษา 2555)
จากกองแผนงาน

9

10

10. บัณฑิตหรือศิษย์เก่าได้รับการยก
ย่องหรือได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติคุณ
แห่งความดีงาม ความสาเร็จในหน้าที่
การงานจากหน่วยงานหรือสถาบันของ
รัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ
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เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

8 ข้อ

8

4.00

บรรลุเป้าหมาย
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ผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

8 ข้อ

7

4.00

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

8 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์มำตรฐำน

(สมศ.) ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน รับรองโดยต้นสังกัด
ผลผลิต
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)
ค่าคะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อ

ข้อมูลพืน้ ฐำน

1

คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด

ผลกำรดำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ)
2554
2555
2556
4.54
4.69
4.82

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2555
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ค่าคะแนน 4.51

4.69

4.69

บรรลุเป้าหมาย

เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

ค่าคะแนน 4.51

4.82

4.82

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร ปีกำรศึกษำ 2556
เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร

ค่าคะแนน 4.51
รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร
15-2

ชื่อเอกสำร
รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
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บทที่ 3
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง
3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรดำเนินงำน
การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดาเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่กาหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ตัว บ่ ง ชี้ และตั ว บ่ งชี้ สมศ. 19 ตัว บ่ ง ชี้ รวมทั้ง หมด 43 ตั ว บ่ งชี้ แบ่ งเป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ ปัจ จั ย นาเข้ า
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกาหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1
ถึง 5 กรณีไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

กำรแปลผลกำรประเมิน
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ . พบว่า มีการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดของ มก. 1 ตัว
บ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จานวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.1
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ตำรำงที่ 3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2)
องค์ประกอบคุณภำพ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

ผลกำรประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51–3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

3.94
5.00
4.21

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.22
5.00
5.00
4.50
4.75
4.58

5.00
4.40
5.00
5.00
5.00
4.67
4.95
5.00
5.00
4.75

การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก

การ
การ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ระดับดี ระดับดีมาก

การ
การ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ระดับดีมาก ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ . พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้
1. การดาเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย .. ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ.......
2. การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย พบว่ า คณะฯ ประเมิ น ตนเอง ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 5.00
ผลประเมิ น ได้คุ ณภาพระดั บ ดีม าก ส่ ว นผลการประเมิ น ของคณะกรรมการฯ ได้ค ะแนนเฉลี่ ย ... ผลประเมิ น
ได้คุณภาพระดับ.......
3. การดาเนิ น งานตามพัน ธกิ จ ด้ า นการบริ ก ารทางวิช าการแก่สั ง คม พบว่ า คณะฯ ประเมิ น ตนเอง
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ...
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

130

4. การดาเนินงานตามพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ...
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีผ ลการประเมิน ตนเองในภาพรวมทุก ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก หาก
พิจ ารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียด
ดังตารางที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.2 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3)
มำตรฐำนอุดมศึกษำ

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

ผลกำรประเมิน

I

P

O

รวม

มาตรฐานที่ 1

-

-

4.29

4.29

การดาเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ 2 ก

-

5.00

4.75

4.97

การดาเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ข

4.21

5.00

4.57

4.72

การดาเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3

-

5.00

5.00

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4.21

5.00

4.58

4.75

การดาเนินงานระดับดีมาก

การ
ดาเนินงาน
ระดับดี

การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

0.00<=1.50กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51–3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ . พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้
1. มาตรฐานด้า นคุณ ภาพบั ณฑิ ต พบว่า คณะฯ ประเมิน ตนเอง ได้ค ะแนนเฉลี่ ย 4.29 ผลประเมิ น
ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึ กษา พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79
ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่ว นผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ.......
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3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า คณะฯ ประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ . พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ...
ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.3
ตำรำงที่ 3.3 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4)
มุมมองด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

ผลกำรประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50กำรดำเนินงำนต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 กำรดำเนินงำนต้อง
ปรับปรุง
2.51–3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
2.ด้านกระบวนการภายใน

-

5.00

4.50

4.75

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

5.00

4.58

4.90

การดาเนินงานระดับดีมาก

3.ด้านการเงิน

5.00

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

3.42

5.00

4.72

4.46

การดาเนินงานระดับดี

4.21

5.00

4.58

4.75

การดาเนินงานระดับดีมาก

การ
ดาเนินงาน
ระดับดี

การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
การ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ระดับดีมาก ระดับดีมาก
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คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการ
แต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้
1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
3. ด้านการเงิน พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ.......
กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ . พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก หากพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 3.4
ตำรำงที่ 3.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5)
มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา
(1)ด้านกายภาพ
(2)ด้านวิชาการ
(3)ด้านการเงิน
(4)ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1

I

5.00
3.42
3.94

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
P
O

5.00
5.00
5.00
5.00

3.87
4.75
4.31

ผลกำรประเมิน
รวม

0.00<=1.50กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51–3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

5.00
4.28
5.00
4.96
4.70

การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก
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มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ

I

2. มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1)ด้านการผลิตบัณฑิต

-

5.00

5.00

(2)ด้านการวิจยั
(3)ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
(4)ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
P
O

ผลกำรประเมิน
รวม

0.00<=1.50กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51–3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

4.29

4.37

การดาเนินงานระดับดี

5.00

5.00

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

5.00

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

4.50

4.67

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

5.00

4.62

4.80

การดาเนินงานระดับดีมาก

4.21

5.00

4.58

4.75

การดาเนินงานระดับดีมาก

การ
ดาเนินงาน
ระดับดี

การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
การ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ระดับดีมาก ระดับดีมาก

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการดาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
- ด้ า นกายภาพ พบว่ า คณะฯ ประเมิ น ตนเอง ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 5.00 ผลประเมิ น ได้ คุ ณ ภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
- ด้ า นวิ ช าการ พบว่ า คณะฯ ประเมิ น ตนเอง ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 4.28 ผลประเมิ น ได้ คุ ณ ภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
- ด้านการเงิน พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.96 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
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2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
- ด้านการวิจัย พบว่า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ.......
- ด้านการให้ บ ริ ก ารทางวิช าการแก่สั งคม พบว่า คณะฯ ประเมิ น ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ ย 5.00
ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่ว นผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ.......
- ด้านการทานุ บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรม พบว่ า คณะฯ ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ ย 4.67
ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่ว นผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ ย ... ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ.......

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ
การพิจารณาผลการดาเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
จุดแข็ง
คณะฯ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่ครบถ้วนตามกระบวนการ
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ควรกาหนดให้หน่วยงานระดับภาควิชาหรือเทียบเท่ารายงานผลสาเร็จการดาเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ โดยให้สรุปตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ไว้ให้
ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาต่อของคณาจารย์
2. มีการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน และมีความเชี่ยวชาญ
จุดที่ควรพัฒนำ
อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป จานวนน้อย
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจาขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

135

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
จุดแข็ง
มีกระบวนการให้ ความรู้ เรื่ องการประกันคุณภาพในการจัดทาแผนกิจกรรมที่ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของนิสิต
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ควรมีการสัมมนาเพื่อทบทวนติดตามแผนการดาเนินการกิจกรรมของนิสิตทุกภาคการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ควรมีสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตและชุมนุม ให้เหมาะสมต่อความต้องการของนิสิต
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการสรุปผลการดาเนินงานประจาปีของสโมสรและชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
2. มีรูปแบบการถ่ายทอดงานสโมสรนิสิตและชุมนุมจากรุ่นสู่รุ่น
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
จุดแข็ง
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิและศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
2. คณะฯ มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. เพิ่มจานวนคณาจารย์ที่ทาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น
2. เพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
จุดที่ควรพัฒนำ
คณาจารย์ควรทาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ควรนาผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจาปี
แนวปฏิบัติที่ดี
มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
จุดแข็ง
คณาจาย์มีคุณวุฒิและความสามารถในการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนำ
การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการให้เพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
แนวปฏิบัติที่ดี
บุคลากรและนิสิตให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
จุดแข็ง
ผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดโครงการกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรและนิสิต ทุกหน่วยงาน
2. มีการจัดโครงการสัมมาทิฐิและสัมมนาบุคลากรเป็นประจาทุกปี
3. มีระบบและกลไกการสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทาง
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ (AMS e-office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดี
มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
ข้อเสนอแนะ
ควรหาแหล่งทุนงบประมาณทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
จุดที่ควรพัฒนำ
ภาควิ ช าหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า ควรมี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิ น ฯ จั ด ส่ ง คณะฯ ตามก าหนด เพื่ อ น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิ จ ารณา
ให้ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
2. คณะฯ มีแนวปฏิบั ติที่ชัดเจนในการบูรณาการงานประกันคุณภาพเข้ากับงานประจา เช่น
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเขียน SAR ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับงานประจาของตนเอง มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการติดตามเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตาม
การดาเนินงานรายองค์ประกอบ เป็นต้น

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

137

3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และ
หน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้
หน่วยงำน

สานักงานเลขานุการ
คณะฯ
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน
ภาควิชาครุศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา

องค์ 1

องค์ 2

องค์ 3

คะแนนผลกำรประเมิน (เต็ม 5)
องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 องค์ 7

5.00

4.24

4.84

5.00

5.00

4.41

4.00

2.90

5.00

4.14
4.22

5.00
5.00

4.67
4.15

5.00
4.50

4.68

ระดับ
คุณภำ
พ
ดีมาก

5.00

4.18

ดี

4.00
5.00

4.48
4.42

ดี
ดี
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องค์ 8

องค์ 9

รวม
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บทที่ 4
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2556
(บทที่ 4 นี้ ดำเนินกำรหลังจำกได้รับผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในทั้งฉบับ รวมทั้งรำยชื่อคณะกรรมกำร
ประเมินฯ ระยะเวลำที่ดำเนินกำรประเมิน ไว้ในบทที่ 4 และขอให้เปลี่ยนปก จำก “รำยงำนกำรประเมินตนเอง”
เป็น “รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน” แทน)
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ภำคผนวก
 สรุปจำนวนข้อมูลนิสิตทั้งหมด
 จำนวนนิสิตทั้งหมด
 ภำษำไทย (ภำคปกติ)
หลักสูตร
หลักสูตร ศษ.บ.
(การจัดการเรียนรู้)
หลักสูตร วท.บ.
(เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา)
หลักสูตร ศศ.ม.
(การส่งเสริมสุขภาพ)
หลักสูตร ปร.ด.
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน)
รวมทั้งหมด

ปี 1
200

ปี 2
143

ปริญญำตรี
ปี 3 ปี 4 ปี 5
154 150 22

75

63

69

4

-

-

-

-

-

-

275

5

ปริญญำโท ปริญญำเอก
แผน ก แผน ข
674
-

-

13

224

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

22

18

224

206 223 154

รวม
ตกค้ำง

รวม
-

รวม
ทั้งหมด
674

-

-

224

-

-

12

12

-

-

43

43

43

12

-

43

55

953

หมำยเหตุ : ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และกองแผนงาน มก.

 ภำษำไทย (ภำคพิเศษ)
หลักสูตร
หลักสูตร ศศ.ม.
(การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน)
รวมทั้งหมด

ปี 1
-

-

ปริญญำตรี
ปี 2 ปี 3 ปี 4
-

-

-

รวม
ปี 5
-

-

-

-

-

ปริญญำโท ปริญญำเอก
แผน ก แผน ข
61
14
-

61

14

-

รวม
75

รวม
ทั้งหมด
75

75

75

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองแผนงาน มก.

 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 แยกตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน)
จำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)
ภำควิชำ/สำขำวิชำ
1. ภาควิชาครุศึกษา
2. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
3. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
ภาพรวมของคณะ

ภำคต้น

ภำคปลำย

FTES
เฉลี่ย

150.92
659.45
247.79
1,058.15

154.55
480.87
397.47
1,032.89

152.73
570.19
322.63
1,045.52
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จำนวน
อำจำรย์
เทียบเท่ำ
(FTET)
15
14.5
16
45.5

FTES : FTET
10.18 : 1
39.32 : 1
20.16 : 1
22.98 : 1
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 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ใช้ข้อมูลสานักทะเบียนและประมวลผล)
 ภำษำไทย (ภำคปกติ)
หลักสูตร

ปริญญำตรี

หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการเรียนรู)้
หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน)
รวมทั้งหมด

87
104
-

ปริญญำโท ปริญญำเอก
แผน ก แผน ข
1

191

-

-

รวม

1

87
104
1

รวม
ทั้งหมด
87
104
1

192

192

รวม
10

รวม
ทั้งหมด
10

10

10

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 ภำษำไทย (ภำคพิเศษ)
หลักสูตร

ปริญญำตรี

หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน)
รวมทั้งหมด

-

ปริญญำโท ปริญญำเอก
แผน ก แผน ข
4
6
-

-

4

6

-

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 สรุปจำนวนข้อมูลอำจำรย์ประจำ (FTET) และบุคลำกรสำยสนับสนุน
 จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมลำศึกษำต่อ
ภำควิชำ/สำขำวิชำ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
ภาควิชาครุศึกษา
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
รวมทั้งหมด

อำจำรย์

ผู้ช่วย
รอง
ศำสตรำจำรย์
รวม
ศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม
-

2

8.5

11

-

-

2

2

-

-

2

2

-

2

12.5

14.5

-

3
6
9
5
2
7
10 16.5 227

-

2
2
4

3
5
10

5
7
14

-

1
1

2
4

1
2
5

-

6
9
15
7
9
16
15 30.5 45.5

หมำยเหตุ: *จานวนนับอาจารย์ทงั้ หมด กาหนดให้นับที่มรี ะยะเวลาการทางานดังนี้
 ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนามานับได้

 จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน
ประเภท
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานงบประมาณ

จำนวนบุคลำกร (คน)
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
3
-

ปริญญำตรี
3
1
5

ปริญญำโท
2
2
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รวม
ปริญญำเอก
-

5
4
7

141

ประเภท

จำนวนบุคลำกร (คน)
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
1
4

พนักงานข้าราชการ
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ปริญญำตรี
6
15

ปริญญำโท
2
6

รวม
ปริญญำเอก
-

9
25

-

หมำยเหตุ: *จานวนนับบุคลากรทั้งหมด กาหนดให้นับที่มรี ะยะเวลาการทางานดังนี้
 ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนามานับได้

 สรุปผลงำนด้ำนกำรวิจัยและด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
 จำนวนโครงกำรวิจัยที่ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
โครงกำร

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร
(พ.ศ. .....-.....)

ภำควิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
R1 การพัฒนากระบวนการสานต่อ 2555
แตรวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่
เยาวชน บ้านตะแบกไม้งาม

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้ร่วม
โครงกำร

ชื่อแหล่งทุน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
งบประมำณที่ได้รับ (บำท)
ภำยใน

ภำยนอก

รวม

R2

ศักยภาพและแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรเกษตร
ศึกษา

2556-2557

R3

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อคุณภาพการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
หลวง อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ประจาปี
งบประมาณ 2556
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อคุณภาพการให้บริการ
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
อาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรีประจาปี
งบประมาณ 2556
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อคุณภาพการให้บริการ
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางเลน จังหวัด
กาญจนบุรีประจาปี

2556

ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
รศ.ประสงค์ ตันพิชัย
นิสิตปริญาเอก สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
อ.สุภาสิณี นุ่มเนียม
อ.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
ผศ.อภิชาติ ใจอารีย์
อ.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
อ.นิรันดร์ ยิ่งยวด
รศ.สุมิตร สุวรรณ

2556

รศ.สุมิตร สุวรรณ

กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

7,500

7,500

2556

รศ.สุมิตร สุวรรณ

กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

7,500

7,500

R4

R5

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

10,000

10,000

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

10,000

10,000

กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

7,500

7,500

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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โครงกำร

R6

R7

งบประมาณ 2556
ผลการะทบจากการเปิดปิด
ภาคเรียนตามประชาคม
อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย

บูรณาการการผลิตพริกระบบ
ปลอดภัยบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง
R8 ความต้องการและแนวทางการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร
ยั่งยืนของประชาชน ตาบลศรี
พราน อาเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง
ภำควิชำครุศึกษำ
R9 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษา
ความเข้มแข็งและความ
ต้องการในการพัฒนาอาชีพ
ของชุมชนในจังหวัดนครปฐม
R10 การศึกษาและประเมินความพึง
พอใจต่อสถานีโทรทัศน์และ
สถานีวิทยุของ อสมท.
ประจาปี 2556
R11 การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขา
คณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วย
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง
R12 การพัฒนาความสามารถ
ทางการวัดและประเมินผลและ
การทาวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วย
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ทางบวก
R13 การศึกษาความพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรและความต้องการ
การศึกษาต่อในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้ร่วม
โครงกำร

2/25569/2556

รศ.บรรจบ ภิรมย์คา
รศ.สุมิตร สุวรรณ
อ.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ
อ.พินดา วราสุนันท์
อ.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
อ.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์
อ.สุภาภรณ์ สงค์ประชา
อ.สิรีรัตน์ เชษฐสมุน

มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร์

7/255610/2556

อ.สุภาสิณี นุ่มเนียม
อ.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
อ.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ

ทุนส่วนตัว

7/25563/2557

ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.กุลธิดา นุกูลธรรม

มูลนิธิชัยพัฒนา

5/25561/2557

ผศ.พัทธนันท์
หรรษาภิรมย์โชค
ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
อ.จิราภรณ์ กาแก้ว
อ.พินดา วราสุนันท์
อ.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

อสมท.

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

6,667

6,667

7/25565/2557

อ.พินดา วราสุนันท์

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

10,000

10,000

10/255510/2556

ผศ.พัทธนันท์
หรรษาภิรมย์โชค
ผศ.แสงเดือน เจริญฉิม
อ.จิราภรณ์ กาแก้ว
ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.กุลธิดา นุกูลธรรม
รศ.บรรจบ ภิรมย์คา

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

20,000

20,000

2556

7/25565/2557

ชื่อแหล่งทุน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
งบประมำณที่ได้รับ (บำท)
ภำยใน

ทุนอุดหนุนวิจยั
มก.

ภำยนอก

150,000

150,000

86,667

86,667

5,000

5,000

50,000

50,000

10,500,000

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รวม

10,500,000
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โครงกำร

R14

การพัฒนาตัวบ่งชี้สาหรับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

R15

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร
(พ.ศ. .....-.....)

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้ร่วม
โครงกำร

ชื่อแหล่งทุน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
งบประมำณที่ได้รับ (บำท)

2556

ผศ.พัทธนันท์
หรรษาภิรมย์โชค
ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
ผศ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
รศ.บรรจบ ภิรมย์คา
ผศ.มยุรี เทศผล
อ.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

อุดหนุนวิจยั มก.

ทุนส่วนตัว

10,000

10,000

6/25569/2556

อ.วรงค์ศรี แสงบรรจง

ทุนส่วนตัว

20,000

20,000

20,000

20,000

ภำยใน
96,000

ภำยนอก

รวม
96,000

การศึกษาความคิดเชิง
คณิตศาสตร์ของนิสิตครูสาขา
คณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์และพัฒนศาสตร์
R16 การพัฒนาความรู้คณิตศาสตร์
และศักยภาพตนเองของนิิต
สิ
ตามกรอบแนวคิดทีแพค-เอส
R17 การศึกษาและพัฒนาเจตคติ
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษา
ศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ภำควิชำพลศึกษำและกีฬำ

11/255512/2556

6/25569/2556

อ.วรงค์ศรี แสงบรรจง
ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย
ณ อยุธยา

ทุนส่วนตัว

R18

10/255512/2556

ผศ.มยุรี ถนอมสุข
อ.กุลธิดา เหมาเพชร
อ.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

30,000

30,000

5/255612/2556

อ.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
อ.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
ผศ.มยุรี ถนอมสุข
ผศ.คมกริช เชาว์พานิช
อ.กุลธิดา เหมาเพชร

คณะ
ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

20,000

20,000

10/255510/2556

ผศ.อัจฉรา ปุราคม
Joanna Carvallho
Faculty of Sport, University
of Porto, Portugal
ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข

Erasmus
Mundus and
Thai health
Pormotion
foundation

R19

R20

โครงการประเมินผลระบบการ
สอบคัดเลือกนิสิตที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพง
แสน
ความต้องการศึกษาต่อหลัก
สูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา และหลัก
สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพลศึกษา ภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพง
แสน
การเปรียบเทียบรูปแบบ
กิจกรรมทางกายระหว่างผู้สูง
อายุไทยและโปรตุเกส

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
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โครงกำร

R21

R22

R23

ช่วงระยะเวลำ
ของโครงกำร
(พ.ศ. .....-.....)

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง 10/2555กายสาหรับผู้สูงอายุไทย
9/2556

ผลการสารวจการใช้บริการ
สนามกอล์ฟของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพง
แสน
ผลของการกาหนดความหนัก
และอุปกรณ์การออกกาลังกาย
ต่อความสามารถในการจับ
ออกซิเจนสูงสุดของนิสิตชั้นปี
ที่ 4 ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน

5/25565/2557

6/25566/2557

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรและผู้ร่วม
โครงกำร

ชื่อแหล่งทุน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
งบประมำณที่ได้รับ (บำท)
ภำยใน

ผศ.อัจฉรา ปุราคม
ผศ.มยุรี ถนอมสุข
อ.สุพรทิพย์ พูพะเนียด
ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์
(ที่ปรึกษาโครงการ)
รศ.สบสันติ์ มหานิยม

สานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ
ทุนส่วนตัว

รศ.สบสันติ์ มหานิยม

ทุนส่วนตัว

439,334

รวมทั้งสิ้น

ภำยนอก

รวม

357,000

357,000

5,000

5,000

10,000

10,000

11,284,500

11,723,834

 จำนวนรำยงำนกำรวิจัย หรือบทควำมทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
โครงกำร
1. รายงานการวิจัย
2. บทความทางวิชาการ
2.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2.2 ผลงานนาเสนอในงานประชุมวิชาการ
รวม

ระดับชำติ
16
3
13
16

ระดับนำนำชำติ
6
4
2
6

รวม
22
7
15
22

 จำนวนอำจำรย์/บุคลำกรวิจัยที่เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและหรือเสนอผลงำนวิชำกำร
อำจำรย์/บุคลำกร
1. จานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
2. จานวนผู้เสนอผลงานวิชาการ
รวม

ระดับชำติ
45.50
12
57.50

ระดับนำนำชำติ
3
3
6

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รวม
นับซ้ำ
45.50
25
70.5

ไม่นับซ้ำ
45.50
15
60.5
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 ผลงำนจำกงำนวิจัย
ผลจำกงำนวิจัย
1. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
2. จานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้สร้างนวัตกรรมใหม่
3. จานวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
3.1 สิทธิบัตร
3.2 อนุสิทธิบัตร
4. จานวนงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
รวม

ระดับชำติ
16
16

ระดับนำนำชำติ
6
6

รวม
22
22

 จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย
เครือข่ำย
หน่วยงำน
ภายในประเทศ

ภายในประเทศ

ชื่อโครงกำร

ลักษณะควำมร่วมมือ
และกิจกรรมที่ดำเนินกำร

งบประมำณ

1.โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม)
2. โครงการความร่วมมือเครือข่ายการบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
อาเภอกาแพงแสน
3. โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ
เกษตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโครงการโทรทัศน์ครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
5. บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน กับเทศบาลนคร นครปฐม ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
6. ความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. ความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ

วิชาการ

-

การบูรณาการเพื่อพัฒนา

-

งานวิจัย
งานประกันคุณภาพ
และงานกิจการนิสิต

-

วิชาการ

-

วิชาการ

-

ประกันคุณภาพ

-

ประกันคุณภาพ

-
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เครือข่ำย
หน่วยงำน

ภายนอกประเทศ

ภายนอกประเทศ

ชื่อโครงกำร

ลักษณะควำมร่วมมือ
และกิจกรรมที่ดำเนินกำร

งบประมำณ

วิชาการ

-

วิชาการ

-

ประกันคุณภาพ

-

วิชาการ

-

วิชาการ

-

วิชาการ

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กับสานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน
9. ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน
10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบันการศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Faculty of Sport,
Universidade do Porto
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานกงสุลญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย กับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
3. บันทึกข้อตกลงระหว่าง Dongkhamxang Teacher Traing Collage
Ministry of Education and Sport กับ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

 กำรบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน)
ชื่อโครงกำร

ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
การพัฒนาทักษะการคิด
เพื่อแก้ปัญาและตัดสินใจ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติสาหรับสังคมศาสตร์
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
อบรมหลักสูตร การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
สาหรับการคานวณ
โครงการค่ายอัจฉริยะ 6Q
Summer Camp
โครงการฝึกทักษะ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ
โครงการสอนเสริมทักษะ
วิชาการสาหรับชั้นป.1-6
ประจาเดือน มิ.ย.56

แหล่งทุนภำครัฐ/
เอกชน ที่สนับสนุน
โครงกำร

ค่าลงทะเบียน

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร

รำยรับ

จำนวนงบประมำณ
รำยจ่ำย
รำยได้สุทธิ
ภำควิชำ
คณะ/หน่วยงำน

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

11,000.00

10,237.00

-

660.00

ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ

29,000.00

26,100.00

-

1,740.00

ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ

8,000.00

7,200.00

-

480.00

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

197,500.00

177,750.00

-

11,850.00

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

44,000.00

39,600.00

-

2,640.00

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

13,500.00

12,150.00

-

810.00

หมำยเหตุ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
เทศบาลนคร
นครปฐม

ค่าลงทะเบียน
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ชื่อโครงกำร

แหล่งทุนภำครัฐ/
เอกชน ที่สนับสนุน
โครงกำร

อบรมหลักสูตร นัก
ค่าลงทะเบียน
บริหารระดับต้น รุ่นที่ 1
โครงการสอนเสริมทักษะ
วิชาการสาหรับชั้นป.1-6
ค่าลงทะเบียน
ประจาเดือน ก.ค. 56
อบรมการทาวิจยั จากงาน
ประจา (Routine to
ค่าลงทะเบียน
Research)
โครงการวิจัยและพัฒนา
สานักงาน
ตัวชี้วัด ICT เพื่อ
ปลัดกระทรวง
การศึกษาระดับการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ขึ้นพื้นฐาน
โครงการวิจัยแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กในชุมชน
โครงการวิจัยการศึกษา
และประเมินความพึง
พอใจต่อสถานีโทรทัศน์
และสถานีวิทยุของ อส
มท.
รวม

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร
และผู้ร่วมโครงกำร

รำยรับ

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

8,000.00

จำนวนงบประมำณ
รำยจ่ำย
รำยได้สุทธิ
ภำควิชำ
คณะ/หน่วยงำน
7,200.00
480.00

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

22,290.00

20,061.00

-

1,337.00

ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ

8,000.00

7,200.00

-

480.00

-

25,965.10

ดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน

1,050,000.00 945,000.00

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

-

-

-

81,510.00

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

-

-

-

63,000.00

หมำยเหตุ

190,952.10

 คำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ
คณะกรรมกำร/คณะทำงำนคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
ชุดที่
คณะกรรมกำร/ คณะทำงำน
วำระกำรดำรงตำแหน่ง
1 คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วาระ 2 ปี
(ตามคาสั่ง มก. ที่ 2691/2556 ลว. 28 ส.ค.56)
2 คณะกรรมการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วาระ 4 ปี
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 212/2556 ลว. 20 ส.ค. 56)
3 คณะกรรมการจัดทาแผนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
(วาระตามคาสั่งสภา มก. ที่ 11/2556 ลว. 30 ก.ค. 56
และคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 231/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
4 คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
พ.ศ. 2555-2559
(ตามประกาศคณะ ศษพ. ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 55)
5 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วาระ 2 ปี
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 232/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
6 คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วาระ 2 ปี
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 233/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
7 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2556
วาระตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
(คาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 117/2556 ลว. 6 มิ.ย. 56)
8 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วาระ 2 ปี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 221/2556 ลว. 23 ส.ค. 56)
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คณะกรรมกำร/คณะทำงำนคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
ชุดที่
คณะกรรมกำร/ คณะทำงำน
วำระกำรดำรงตำแหน่ง
9 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วาระ 2 ปี
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 242/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
10 คณะทางานการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 39/2552 ลว. 9 ก.ค. 52
และคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 7/2553 ลว. 13 ม.ค. 53)
11 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และส่งเสริมศัก ยภาพ วาระ 2 ปี
ความเป็นครูให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 228/2556 ลว. 5 ก.ย. 56)
12 คณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน วาระ 2 ปี
ศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 244/2556 ลว. 9 ก.ย. 56
และคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 016/2557 ลว. 6 ก.พ. 57)
13 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระ 2 ปี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 313/2556 ลว. 19 ธ.ค. 56)
14 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน วาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 245/2556 ลว. 9 ก.ย. 56)
15 คณะกรรมการด าเนิ น การจั ด การความรู้ ข องคณะศึ ก ษาศาสตร์ วาระ 2 ปี
และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 43/2555 ลว. 30 ส.ค. 55)
16 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระ 2 ปี
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 246/2556 ลว. 9 ก.ย. 56)
17 คณะกรรมการก ากับ องค์ป ระกอบและตัวบ่ งชี้ก ารประกันคุณภาพ วาระ 2 ปี
การศึกษา
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 215/2556 ลว. 22 ส.ค. 56)
18 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วาระ 2 ปี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 216/2556 ลว. 22 ส.ค. 56
คาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 262/2556 ลว. 22 ต.ค. 56
คาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 17/2557 ลว. 6 ก.พ. 57)
19 คณะกรรมการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 9/2553 ลว. 26 ม.ค. 53)
20 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการให้คาปรึกษา คณะ วาระ 2 ปี
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 211/2556 ลว. 19 ส.ค. 56
คาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 261/2556 ลว. 27 ก.ย. 56)
21 คณะกรรมการประศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วาระ 2 ปี
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 217/2556 ลว. 22 ส.ค. 56)
22 คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานเลขานุ ก าร คณะศึ ก ษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนสิ้นสุดปีการศึกษา 2556
และพัฒนศาสตร์
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 124/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56)
23 คณะกรรมการบริหารภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน วาระ 4 ปี
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 221/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56)
24 คณะกรรมการบริหารภาควิชาครุศึกษา
วาระ 4 ปี
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 122/2556 ลว. 7 มิ.ย. 56
คาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 267/2556 ลว. 15 ต.ค. 56)
25 คณะกรรมการภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
วาระ 4 ปี
(ตามคาสั่งภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ 12/2555 ลว. 19 ก.ค. 55)
26 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระ 2 ปี
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
(ตามคาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 055/2556 ลว. 15 มี.ค. 56
คาสั่งคณะ ศษพ. ที่ 280/2556 ลว. 18 พ.ย. 56)
รวม 26 ชุด
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 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน
(ก่อนประเมิน มีเฉพาะประเมินตนเอง แต่หลังประเมิน ให้ปรับแสดงสถานการยืนยันของกรรมการด้วย)
ลำดับ
ที่

ลำดับที่ CdsID
ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)
บน
CHE
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณทั้งหมด
2
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3
1
1
(สกอ.) จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

ประเมิน
ตนเอง

46.00
45.00
4.00

4

2

2

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

0.00

5

3

3

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

2.00

6

4

4

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

7

5

5

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก

0.00

8

6

6

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข

0.00

9

7

7

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน

2.00

10

8

8

(สกอ.) จานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก

1.00

11

9

9

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

12

10

10

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

1.00

13

11

587

(สกอ.) จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

1.00

14

12

25

(สกอ.) จานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด

0.00

15

13

26

(สกอ.) จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง

0.00

16

14

27

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

0.00

17

15

28

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

0.00

18

16

29

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

19

17

30

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

0.00

20

18

31

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

21

19

32

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

0.00

22

20

33

0.00

23

21

34

(สกอ.) จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

24

22

35

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

0.00

25

23

36

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

26

24

37

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

0.00
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กรรมกำร
ยืนยัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ลำดับ
ที่

CdsID

27

ลำดับที่
บน
CHE
25

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

38

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

28

26

39

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

0.00

29

27

40

(สกอ.) จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF

5.00

30

28

41

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

0.00

31

29

42

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

2.00

32

30

43

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

33

31

44

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

2.00

34

32

45

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

35

33

46

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

1.00

36

34

47

5.00

37

35

48

(สกอ.) จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานฯ ครบถ้วน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

38

36

49

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

2.00

39

37

50

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

40

38

51

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

2.00

41

39

52

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

42

40

53

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

1.00

43

41

11

(สกอ.) จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด

1.00

44

42

12

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

0.00

45

43

13

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

1.00

46

44

14

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

47

45

15

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

0.00

48

46

16

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

49

47

17

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

0.00

50

48

18

(สกอ.) จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด

1.00

51

49

19

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

0.00

52

50

20

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

1.00

53

51

21

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

54

52

22

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

0.00

55

53

23

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

56

54

24

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

0.00
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ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

0.00

0.00

0.00

0.00
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ลำดับ
ที่

CdsID

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

57

ลำดับที่
บน
CHE
55

61

0.00

0.00

58

56

62

(สกอ.) จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

59

57

63

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

0.00

60

58

64

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

61

59

65

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

0.00

62

60

66

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

63

61

67

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

0.00

64

62

54

5.00

65

63

55

(สกอ.) จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนด
ในแต่ละปี)
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

66

64

56

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

2.00

67

65

57

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

68

66

58

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

2.00

69

67

59

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

70

68

60

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

1.00

71

69

695

5.00

72

70

696

- -(สกอ.) จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

73

71

697

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

2.00

74

72

698

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

75

73

699

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

2.00

76

74

700

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

77

75

701

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

1.00

78

76

68

0.00

79

77

69

(สกอ.) จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มคี วามร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกีย่ วข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

80

78

70

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

0.00

81

79

71

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

82

80

72

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

0.00

83

81

73

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

84

82

74

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

0.00
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0.00

0.00

0.00
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ลำดับ
ที่

CdsID

85

ลำดับที่
บน
CHE
83

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

75

(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

86

84

76

- -(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา

0.00

87

85

77

- -(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี

1,102

88

86

78

- -(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

89

87

79

- -(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท

75.00

90

88

80

- -(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก)

61.00

91

89

81

- -(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)

14.00

92

90

82

- -(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

93

91

83

- -(สกอ.) จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก

43.00

94

92

102

(REPORT) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

45.50

95

93

103

- -(REPORT) จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง

41.50

96

94

104

- -(REPORT) จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ

4.00

97

95

598

45.50

98

96

599

99

97

600

100

98

601

101

99

597

102

100

107

(REPORT) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญา
หรือเทียบเท่า
- -(REPORT) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
- -(REPORT) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
- -(REPORT) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
(สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผา่ นมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)
(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

27.00

0.00

103

101

108

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

0.00

0.00

104

102

109

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

10.00

105

103

110

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

17.00

106

104

111

(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

14.00

107

105

112

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

0.00

108

106

113

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

4.00

109

107

114

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

10.00

110

108

115

(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

5.00

111

109

116

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

0.00

112

110

117

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

1.00

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

1,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00
15.00
30.50
7.94

0.00

0.00

153

ลำดับ
ที่

CdsID

113

ลำดับที่
บน
CHE
111

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

118

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

4.00

114

112

119

(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

0.00

115

113

120

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

0.00

116

114

121

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

0.00

117

115

122

- -(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

0.00

118

116

595

(สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา

11.36

119

117

123

(สกอ.) จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร

120

118

124

- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

0.00

121

119

125

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

998.77

122

120

126

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

123

121

127

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

16.67

124

122

128

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

125

123

129

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

14.50

126

124

130

(สกอ.) จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา

141.00

127

125

131

2,714.00

128

126

132

129

127

133

130

128

134

131

129

135

132

130

136

133

131

137

(สกอ.) จานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการ
ใช้ Wi-Fi กับสถาบัน
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง (จาก
คะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

134

132

138

- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

4.55

135

133

139

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

0.00

136

134

140

- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

4.47

137

135

142

- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

0.00

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประเมิน
ตนเอง

1,029.94

กรรมกำร
ยืนยัน

0.00

0.00

4.12
3.90

3.94

4.15

4.57
0.00

154

ลำดับ
ที่

CdsID

138

ลำดับที่
บน
CHE
136

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

143

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

139

137

84

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ1)

217.00

140

138

85

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา

217.00

141

139

86

163.00

142

140

87

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)
(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

143

141

88

(สมศ.) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา

9.00

144

142

681

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว

0.00

145

143

89

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

11.00

146

144

682

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

0.00

147

145

683

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

0.00

148

146

90

149

147

669

(สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)

150

148

670

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)

6.00

151

149

671

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)

3.00

152

150

93

45.00

153

151

94

154

152

95

155

153

96

156

154

97

157

155

98

158

156

99

159

157

100

160

158

101

161

159

691

(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF

162

160

692

(REPORT) จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด

49.00

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

4.69

6.00

13,286.46
154.00

0.00
4.21
2.00
0.00
4.32
2.00
0.00
4.50
4.23

155

ลำดับ
ที่

CdsID

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

ประเมิน
ตนเอง

163

ลำดับที่
บน
CHE
161

602

4.23

164

162

165

165

163

672

(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย]
- -(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

166

164

166

1.00

167

165

167

168

166

170

- -(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)
- -(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
- -(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

169

167

175

0.00

170
171

168
169

176
177

(สมศ.) จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท)
- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

172

170

178

0.00

173

171

179

- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

174

172

180

- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

0.00

175
176

173
174

91
181

10.00
1.00

177

175

183

178

176

184

179

177

185

180

178

186

181

179

588

182

180

589

(สมศ.) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
(สมศ.) จานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จานวนบทความที่นับใน
ค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ากับค่านาหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชี ื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นบั ในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จานวนบทความ
ที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
(สมศ.)
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด

183

181

590

- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.00

184

182

591

0.00

185

183

592

- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

3.00

กรรมกำร
ยืนยัน

0.00

0.00

2.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
1.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ลำดับ
ที่
186

ลำดับที่
บน
CHE
184

CdsID
593

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)
- -(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

187
185
92
(สมศ.) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
188
186
684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
189
187
685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5)
190
188
686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
191
จานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนาความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม
- จานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

0.00
1.00
4.44
4.05
3.95
45
45

- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

45

- จานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

3

- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

3

- จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

5

- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

5

- จานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

17

- จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

17

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
192

189

146

45.50

147

(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั

193

190

194

191

164

(สกอ.) จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

0.00

195

192

148

(สกอ.) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

196

193

149

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0.00

197

194

150

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

198

195

151

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

454,333.32

199
200

196
197

152
153

(สกอ.) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11,269,500
0.00

201

198

154

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

202

199

155

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

203

200

156

(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

41.50

204

201

157

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0.00

205

202

158

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

45.50
454,333.32

0.00

0.00
11,269,500
0.00
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ลำดับ
ที่

CdsID

206

ลำดับที่
บน
CHE
203

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

159

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

41.50

207

204

160

(สกอ.) จานวนนักวิจยั ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

0.00

208

205

161

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0.00

209

206

162

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

210

207

163

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0.00

211

208

612

(สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ

4.00

212

209

613

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0.00

213

210

614

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

214

211

615

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.00

215

212

616

(สกอ.) จานวนนักวิจยั ประจาที่ลาศึกษาต่อ

0.00

216

213

617

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0.00

217

214

618

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

218

215

619

- -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0.00

219

216

193

17.00

220

217

626

(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จานวนบทความที่นับใน
ค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

221

218

627

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

222

219

628

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17.00

223

220

194

1.00

224

221

629

(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

225

222

630

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

226

223

631

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.00

227

224

195

4.00

228

225

632

(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นบั ในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

229

226

633

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

230

227

634

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.00

231

228

200

0.00

232

229

647

(สมศ.) จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชอื่ ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จานวน
บทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ลำดับ
ที่

CdsID

233

ลำดับที่
บน
CHE
230

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

648

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

234

231

649

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0.00

235

232

202

0.00

236

233

653

(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

237

234

654

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

238

235

655

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0.00

239

236

203

0.00

240

237

656

(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ประจา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

241

238

657

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

242

239

658

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0.00

243

240

204

0.00

244

241

659

(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงาน
ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

245

242

660

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

246

243

661

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0.00

247

244

205

0.00

248

245

662

(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

249

246

663

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

250

247

664

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0.00

251

248

206

0.00

252

249

665

(สมศ.) จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา)
- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

253

250

666

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0.00

254

251

667

- -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0.00

255

252

207

(สมศ.) จานวนรวมของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์

12.00

256

253

208

(สมศ.) จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

0.00

257

254

209

(สมศ.) จานวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการรับรองคุณภาพ

11.00

258

255

210

- -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

5.00

259

256

211

- -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

4.00

260

257

212

- -(สมศ.) ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

0.00

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

ลำดับ
ที่

ลำดับที่
บน
CHE

CdsID

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

กาหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)
261
258
213 - -(สมศ.) ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

2.00

262

259

214

(สมศ.) จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ

17.00

263

260

215

(สมศ.) จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน

6.00

264

261

216

(สมศ.) จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย

4.00

265

262

594

3.00

266

263

693

4.16

267

264

585

(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)

N/A

268

265

586

(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

4.75

269

จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนทั้งหมด

23.00

0.00

270

จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
- จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ

46.00

0.00

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ
- จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ

23.00

-จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ

0.00

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ

0.00

- ด้านการวิจัย

0.00

- ด้านศิลปวัฒนธรรม

0.00

- ด้านอื่นๆ

0.00

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ
- ด้านการวิจัย

0.00

- ด้านศิลปวัฒนธรรม

0.00

- ด้านอื่นๆ

0.00

(สมศ.) จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจยั
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่ วกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

271

272

273

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

44.00
2.00
0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

160

ลำดับ
ที่

ลำดับที่ CdsID
บน
CHE
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

ประเมิน
ตนเอง

284

รายรับทั้งหมดของคณะ (ปีงบประมาณ)

45,113,487

285

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

272,500

286

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน

42,161,963

- ปีงบประมาณ

42,161,963

- ปีการศึกษา

-

287

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ)

288

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

289

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ)

290

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ)

-

291

เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ)

-

292

สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ)

-

กรรมกำร
ยืนยัน

1,226,140
719,370

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
274

266

694

275

267

579

276

268

580

277

269

581

278

270

582

279

271

583

280

272

584

281
282

273
274

283

(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

4.20
45.00

(สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

4.24

(สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

4.39

4.50

688
689

(สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(สมศ.) จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด

4.26
49.00

275

668

(สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)

4.26

284

276

690

293

277

222

(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด

0.00

294

278

223

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี

0.00

295

279

224

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร

0.00

(สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)
องค์ประกอบที่ 98 องค์ประกอบสานักงาน กพร.

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

2.00

2.00

4.07

0.00

161

ลำดับ
ที่

CdsID

296

ลำดับที่
บน
CHE
280

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

225

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง

0.00

297

281

226

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น

0.00

298

282

227

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ

0.00

299

283

229

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า

0.00

300

284

230

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน

0.00

301

285

231

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู

0.00

302

286

232

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์

0.00

303

287

233

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว

0.00

304

288

234

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม

0.00

305

289

235

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ

0.00

306

290

236

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย

0.00

307

291

237

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ

0.00

308

292

238

0.00

309

293

239

310

294

240

311

295

241

312

296

242

313

297

243

314

298

245

315

299

246

316

300

247

317

301

248

318

302

249

319

303

250

(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่
กาหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่
กาหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

162

ลำดับ
ที่
320

ลำดับที่
บน
CHE
304

CdsID

ชื่อข้อมูลพื้นฐำน (CdsName)

251

- -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
321
305
252 - -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซีย
ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
322
306
253 - -(กพร.) จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอืน่ ๆ (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม)
องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"
323
324

307
308

608
609

325

309

610

(สกอ.) จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
(สกอ.) จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย
(สกอ.) จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประเมิน
ตนเอง

กรรมกำร
ยืนยัน

0.00
0.00
0.00

N/A
N/A
N/A
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