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คํานํา 
 

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  จัด ต้ั งขึ้ นตามประกาศ                     
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงดําเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี พ.ศ 2559 เป็นการประเมินผลการดําเนินงานในรอบ         
ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต    
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม และการบริหารจัดการ โดยคณะฯ ได้จัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ    
ทุกท่าน ในความร่วมมือและการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการดําเนินงาน        
ของคณะฯ จนทําให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้สําเร็จได้    
อย่างเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทําการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 จากคะแนนเต็ม 5             
การดําเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก พร้อมกันนี้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยังได้รับข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ ในปีการศึกษา 2559 ให้สามารถดําเนินการตามพันธกิจได้ครอบคลุมย่ิงขึ้น          
สมดังปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ ด้วยจิตสํานึกแห่งความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  ภิรมย์คํา) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

  วันที่ 21 ตุลาคม 2559 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่ง               

ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต่อมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ
จัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2547 และในปี พ.ศ . 2550 คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์”            
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบัน   

ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจ
หลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  

สรุปวิเคราะห์ผลงานเด่น 
1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ 
2. นวัตกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 

จุดเด่นในภาพรวม  
1. วัฒนธรรมองค์กรและหลักธรรมาภิบาลท่ีสะท้อนถึงภารกิจและวิสัยทัศน์ 
2. ศักยภาพของคณาจารย์ แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 

2. ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 

ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2557 ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน  
(ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบณัฑิต 
1. คณะฯ ควรมีแนวทางการใหค้วามรู้
แก่ศิษย์เก่าอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะฯ ได้ดําเนนิการให้ความรูแ้ก่ศิษย์เก่า จํานวน 2 
โครงการ ได้แก ่
1. โครงการทวนสอบมาตรฐานวิชาชีพครู  
2. โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน  
(ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม) 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบที ่2 การวิจยั 
2. คณะฯ ควรมีแนวทางในการส่งเสริม
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้น 

คณะฯ ได้รณรงค์ กระตุ้น สร้างแรงจงูใจ ในการ
ตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ ดว้ยการใหทุ้น
สนับสนุนและบําเหน็จความดีความชอบ ส่งผลให้     
ปี พ.ศ. 2558 มผีลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ จํานวน 52 เรื่อง และตําราที่ผ่านการ
ประเมินตําแหนง่ทางวิชาการ จาํนวน 1 เล่ม รวม
ทั้งสิ้น 53 ผลงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2557 
จํานวน 19 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 55.88 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

3. คณะฯ ควรมีในการหาแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างเปน็
รูปธรรม 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
- ไม่มี - - - 

องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
4. คณะฯ ควรมีระบบกํากับ ติดตาม 
การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามวงจร PDCA 

คณะฯ มีระบบกํากับ ตดิตาม การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามวงจร PDCA ดังนี ้
1. แตง่ตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ (P) 
2. จดัทําแผนงานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2558 (P) 
3. มกีารดําเนินกิจกรรมตามแผนงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ปกีารศึกษา 2558 (D) 
4. ประชุมคณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปและ
วัฒนธรรม เพื่อติดตามการดําเนินกิจกรรม (C) 
5. ปรับปรงุแผนงานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (A)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
5. คณะฯ ควรมีการจดัทําคู่มือ 
การปฏิบัตงิาน เพื่อให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น 

คณะฯ มีการปรบับรุง/จัดทําคู่มือการปฏิบัตงิาน
จํานวน 2 เล่ม ได้แก ่
1. คู่มือการปฏบิัติงานงานบริการการศึกษา  
เรื่อง คู่มือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ปีการศึกษา 2558  
2. คู่มือการปฏบิัติงานงานบริหารและธุรการ  
เรื่อง คู่มือการสรรหาบุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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บทที่ 1  
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) 

 

1.1  ลักษณะองค์การ  

ก. สภาพแวดล้อมของคณะวิชา 
(1) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์         

ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย  และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพครูและ

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โดยคณะฯ ได้ดําเนินการตามพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

พันธกิจหลัก หลักสูตร/บริการหลัก 
บริการที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้/บริการสนับสนุน
เพ่ือลูกค้า ที่สําคัญ 

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของ
แต่ละหลักสูตร/บริการหลักหรือปัจจัย

ต่อความสําเร็จ 

วิธีการส่งมอบหลักสูตร/บริการหลัก 
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้/ 
บริการสนับสนุนเพื่อลูกค้า 

การเรียนการ
สอน 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร ศษ.บ.  
(การจัดการเรียนรู้) 
2. หลักสูตร วท.บ.  
(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) 

1.  คะแนน Admission ท่ีนิสิตสอบเข้าได้
2. อัตราการแข่งขันในแต่ละช่องทางของ
การรับเข้าศึกษา 
3. จํานวนนิสิตปัจจุบันและนิสิตคงเหลือ 
4. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนด 
6. จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี 
7. เงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ 

1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  
3. เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการทํา
วิจัย 
4. การให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตร ศศ.ม.  
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน) ภาคพิเศษ 

1. จํานวนนิสิตปัจจุบัน
2. จํานวนบัณฑิต 
3. ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิต 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. การศึกษาด้วยตนเอง 
3. เรียนรู้จากการทําวิจัย 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด.  
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน) 
2. หลักสูตร ปร.ด.  
(วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
ภาคพิเศษ 

1. จํานวนนิสิตปัจจุบัน
2. จํานวนบัณฑิต 
3. ผลงานของนิสิตและดุษฎีบัณฑิต 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. การศึกษาด้วยตนเอง 
3. เรียนรู้จากการทําวิจัย 
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พันธกิจหลัก หลักสูตร/บริการหลัก 
บริการที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้/บริการสนับสนุน
เพ่ือลูกค้า ที่สําคัญ 

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของ
แต่ละหลักสูตร/บริการหลักหรือปัจจัย

ต่อความสําเร็จ 

วิธีการส่งมอบหลักสูตร/บริการหลัก 
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้/ 
บริการสนับสนุนเพื่อลูกค้า 

การวิจัย 1. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปใช้
ประโยชน์ 
3. จํานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 

1. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ
2. นําเสนอในการประชุมวิชาการ 
3. ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

2. การทําวิจัย 1. จํานวนโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 
2. จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจยัต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

นําส่งเล่มผลงานวิจัยตาม TOR 
 

การบริการ
วิชาการ 

1. การให้คําปรึกษา/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ/
คณะทํางาน 

1. จํานวนผู้เข้ารับบริการ
2. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 

1. ให้คําปรึกษา เป็นวิทยากร เป็น
อาจารย์พิเศษ  
2. ร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการ/
กิจกรรม และผู้ร่วมทําวิจัย 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะสั้นและระยะยาว 
 

1. จํานวนผู้เข้ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. จํานวนรายได้จากการบริการวิชาการ

ฝึกอบรมในชั้นเรียนและปฏิบัติจริง

3. การถ่ายทอดความรู้สู่
ชุมชนแบบให้เปล่า 
 

1. จํานวนผู้เข้ารับบริการ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน

4. โครงการพัฒนาวิชาการ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. จํานวนรายได้จากการบริการวิชาการ

ส่งมอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม TOR

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. จํานวนสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่ 
2. การแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ  
การแข่งขันประกวด ในนิทรรศการงาน
เกษตรกําแพงแสน 

1 . เ ผยแพร่ ข้ อมู ล ด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรมบนเว็บไซต์ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตและบุคลากร  
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

วิสัยทัศน์   
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนําด้านการศึกษาและการพัฒนา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 พันธกิจที่สาํคญั  
    1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาและการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใช้สังคม  
     2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
     3. บริการวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือชุมชน 
     4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม  
     5. พัฒนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   
ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชีพครูและเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

 สมรรถนะหลัก และความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของคณะวิชา  
 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ ทักษะ สร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อมูลกลุ่มบคุลากร (ข้อมลู ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 74 คน จําแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 47 
คน และบุคลากรสายสนับสนนุและช่วยวิชาการ จํานวน 27 คน 

 สายวิชาการ สายสนับสนุน 
คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป.
ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

รวม ไม่มี ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ

รวม 

ข้าราชการ - - 2 2 - 1 1 - 2 - - - - - - - - - 
พนักงาน
งบประมาณ 

- 12 32 44 22 15 7 - 44 - 5 6 - 11 7 2 2 11 

พนักงานเงิน
รายได้ 

- - - - - - - - - 1 8 5 - 14 14 - - 14 

ลูกจ้าง
ชาวต่างชาติ 

1 - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - 

ลูกจ้างประจํา - - - - - - - - - 1 1 - - 2 2 - - 2 

รวม 1 12 34 47 23 16 8 - 47 2 14 11 - 27 23 2 2 27 
ช่วงอายุ             
< 31 ปี 1 - - 1 1 - - - 1 - 8 4 - 12 12 - - 12 
31 – 40 ปี - 7 12 19 13 6 - - 19 - 2 3 - 5 5 - - 5 
41 – 50 ปี - 1 15 16 7 6 3 - 16 - - 3 - 3 1 1 1 3 
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 สายวิชาการ สายสนับสนุน 
คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม <ป.
ตรี 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก

รวม ไม่มี ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ

รวม 

51 – 60 ปี - 4 7 11 2 4 5 - 11 2 4 1 - 7 5 1 1 7 
>60 ปี - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
ความต้องการ/ความคาดหวังและองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
(ค่าเฉลี่ยความต้องการและความคาดหวังสูงสุด 2 อันดันแรก)  

กลุ่มบุคลากร ความต้องการ/ความคาดหวงั 
องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากร

มุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกจิและวิสัยทัศน์
ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้บริหาร 1) การสื่อสารในองค์กร มีลักษณะเปิดโอกาสรับฟัง

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 4.83) 
2) ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร และคุณภาพของ
บัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 4.83) 
3) นโยบาย แผนงานมีความชัดเจน สามารถ

ปฏิบัติได้จริง (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
4) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร  (ค่าเฉลี่ย 
4.67)

1) การปรับปรงุงานและสร้างนวัตกรรม
2) การกํากับดูแลที่ดี ทีก่่อให้เกดิประสิทธิภาพ
การทํางานขององค์กร 
3) การทบทวนผลการดําเนินงานขององค์กร 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของ
องค์กร 

สายวิชาการ 
(ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

1) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 
4.48) 
2) ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร และคุณภาพของ

บัณฑิต  (ค่าเฉลี่ย 4.48)

1) นโยบายการบริหารงานที่ชดัเจน 
2) การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
3) การส่งเสริมและสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 

สายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ(ข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได/้ลูกจ้างประจํา 

1) ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร และคุณภาพของ

บัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 3.94) 
2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 
3.79) 
 

1) นโยบายการบริหารงานที่ชดัเจน 
2) บรรยากาศในการทํางานที่ด ี
3) ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านลักษณะงาน 
ผู้บริหาร 1) งานที่ทํามีเกียรติ น่าภาคภูมิใจ และเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.83) 
2) มีความสุขและพอใจในงานทีท่ํา (ค่าเฉลี่ย 
4.67) 
3) เข้าใจในรายละเอียดของงานทีท่ําเป็นอย่างด ี
ด้านลักษณะงาน (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
4) โอกาสได้รับผิดชอบงานที่สําคัญขององคก์ร 
(ค่าเฉลี่ย 4.67) 
5) งานทีท่ํามีความท้าทาย มีโอกาสใช้ความรู้

ความน่าเชื่อถือและการยอมรับในวงกว้าง
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กลุ่มบุคลากร ความต้องการ/ความคาดหวงั 
องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากร

มุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกจิและวิสัยทัศน์
ความสามารถอย่างเต็มที่ (ค่าเฉลี่ย 4.67)
6) สามารถปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง 
(ค่าเฉลี่ย 4.67) 
7) มีอํานาจในการตัดสินใจหรอืแก้ไขปัญหาใน
งานทีท่ํา (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
8)  ไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงาน            
ที่เหมาะสมจากผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา 
(ค่าเฉลี่ย 4.67) 
9)  ไดร้ับการปฏบิัติอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.67)

สายวิชาการ 
(ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

1) งานที่ ทํามี เกียรติ น่าภาคภูมิใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.68) 
2) มีความสุขและพอใจในงานที่ทํา (ค่าเฉล่ีย 
4.58) 

1) ความภาคภูมิใจต่อตนเองและองค์กร
2) ความผูกพันต่อองค์กร 

สายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ(ข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได/้ลูกจ้างประจํา 

1) มีความสุขและพอใจในงานที่ทํา (ค่าเฉลี่ย 3.94) 
2) งานที่ ทํามี เกียรติ น่าภาคภูมิใจ  และเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.88) 
 

1) ความภาคภูมิใจต่อตนเองและองค์กร
2) ความผูกพันตอ่องค์กร 

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ผู้บริหาร 1) มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.67)

2) โอกาสได้รับทนุอุดหนุนในการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  (ค่าเฉลี่ย 4.67)

การยอมรับและความน่าเชื่อถือ 

สายวิชาการ 
(ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

1) มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.31)
2) โอกาสได้รับทุนอุดหนุนในการนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 4.21)

1) การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้าน
วิจัยและวิชาการ 
2) ความก้าวหนา้ทางวิชาการ 

สายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ(ข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได/้ลูกจ้างประจํา 

1) สนับสนุนการอบรม ศึกษาต่อ ดูงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะและความสามารถ  ท้ั ง ในและ
ต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.56) 
2) มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.41) 
3) การสนับสนุนด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรม

และสิ่งใหม่ ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.41)

1) ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ 
2) ความก้าวหนา้ทางวิชาการ/วชิาชีพ 
 

ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร 
ผู้บริหาร 1) เพื่อนรว่มงานให้ความรว่มมือและความ

ช่วยเหลือในการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.83) 
2) ความสนิทสนมเป็นกันเอง และสัมพันธภาพที่

1) บรรยากาศในการทํางานที่ดี
2) มีการกระจายอํานวจในการตดัสินใจ 
3) ความคล่องตัว 
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กลุ่มบุคลากร ความต้องการ/ความคาดหวงั 
องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากร

มุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกจิและวิสัยทัศน์
ดี (ค่าเฉลี่ย 4.83) 
3) การทํางานเปน็ทีม (ค่าเฉลี่ย 4.83) 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์ เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
(ค่าเฉลี่ย 4.67) 
5) การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทํางาน
ระหว่างกัน (ค่าเฉลี่ย 4.67) 

4) การเรียนรู้ร่วมกนัของบุคลากร 

สายวิชาการ 
(ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

1) ความสนิทสนมเป็นกันเอง และสัมพันธภาพที่ดี  

(ค่าเฉลี่ย 4.40) 
2) ได้รับคําแนะนําหรือช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.32)

ความร่วมมือทางวิชาการ 

สายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ(ข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได/้ลูกจ้างประจํา 

1) ความสนิทสนมเป็นกันเอง และสัมพันธภาพที่ดี 

(ค่าเฉลี่ย 4.00) 
2) ได้รับคําแนะนําหรือช่วยเหลือจากเพื่อน

ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.88) 
3) การทํางานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย 3.88)

1) การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเพื่อนร่วมงาน
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ผู้บริหาร 1) พิจารณาเลื่อนขั้น  เลื่อนตําแหน่ง  ปรับขึ้นเงิน

ค่าจ้าง ด้วยความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
2) ให้รางวัลบุคลกรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) 
3) ความถูกต้องของการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง 
ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
4) ความตรงเวลาของการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง 
ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.50) 

การบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

สายวิชาการ 
(ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

1) พิจารณาเลื่อนขั้น  เลื่อนตําแหน่ง  ปรับขึ้นเงิน
ค่าจ้าง ด้วยความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.25) 
2) ความถูกต้องของการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง 

ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.23)

การบริหารจัดการที่โปรง่ใสและเป็นธรรม

สายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ(ข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได/้ลูกจ้างประจํา 

1) สวัสดิการ และสิทธ์ิในการเบิกค่าใช้จ่ายท่ี

เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.48) 
2) ความตรงเวลาของการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง 

ค่าล่วงเวลา ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 3.48) 

การจดัสวัสดิการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
ผู้บริหาร 1) สถานที่ทํางานที่มีแสงสว่างและบรรยากาศที่

เอื้อต่อการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
บรรยากาศในการทํางานที่ดีและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
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กลุ่มบุคลากร ความต้องการ/ความคาดหวงั 
องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากร

มุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกจิและวิสัยทัศน์
2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
3) สถานท่ีทํางานที่มีความสะดวกสบายเหมาะสม
แก่การทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
4) สภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีความปลอดภัย 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) 

สายวิชาการ 
(ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

1) สภาพแวดล้อมในการทํ างานที่ มีความ
ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
2) สถานที่ทํางานที่มีแสงสว่างและบรรยากาศที่
เอื้อต่อการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.42)

ความปลอดภัยและการจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่เหมาะสม 
 

สายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ(ข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได/้ลูกจ้างประจํา 

1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
2) เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
(ค่าเฉลี่ย 3.59) 

มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

สวัสดิการที่คณะวิชาจัดให้ที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัด 
1) พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ได้รับสิทธิประกันสังคม และประกันชีวิตกลุ่ม 
2) บุคลากรกลุ่มข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา        

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําหนด 
3) บุคลากรกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามประกาศ

ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
4) คณะสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2557 
5) คณะสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
6) สนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
7) สนับสนุนทุนการวิจัยและตีพิมพ์ ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง ระเบียบ

ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2556 

8) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับอัตราค่าจ้างมากกว่าอัตรา
ค่าจ้างแรกบรรจุ ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด 1.25 เท่า ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง การกําหนดอัตรา
ค่าจา้งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 
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9) บุคลากรทุกคนได้รับเงินอุดหนุนในการพัฒนาตนเอง คนละ 5,000 บาท/ปี คณาจารย์ประจําได้รับทุน
สนับสนุนการนําเสนอผลงานในต่างประเทศ คนละ 25,000 บาท/ครั้ง และคณะยังให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
สําหระบนักวิจัยหน้าใหม่ คนละ 10,000 – 30,000 บาท/โครงการ ตามท่ีเสนอ 

ข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของคณะวิชา 
1) บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี 
2) มีการวางระบบรักษาความปลอดภัยในคณะฯ เช่น ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบอาคาร มีพนักงาน

รักษาความปลอดภัย 
3) การป้องกันอัคคีภัย มีการฝึกอบรมและซ้อมดับเพลิงปีละครั้ง และมีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานติดต้ัง

ภายในอาคารและมีติดป้ายข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
4) มีป้ายบอกหน่วยงานที่ติดต่อฉุกเฉิน เช่น เบอร์ติดต่อ รปภ. สถานพยาบาล เบอร์ติดต่องานอาคาร        

ในสมุดโทรศัพท์และเว็บไซต์ 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก และเทคโนโลยี         
ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ ได้แก่ 

 - อาคารสถานที่  
ชื่ออาคาร ปีที ่

เริ่มใช ้

พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 
การใช้ประโยชน ์

 
รูปภาพอาคาร 

อาคาร
ที ่

ชื่ออาคาร 

1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 
ประเภทอาคาร : บริหาร/สํานักงาน 
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 

7 มี.ค.34 1,937.80 สํานักงานและ
การเรียนการสอน 

2 ศาลาพักผ่อน 
ประเภทอาคาร: อ่ืนๆ 
ลักษณะฯ: อาคารครึ่งไม้คร่ึงปูน 

30 พ.ค.43 24.00 ให้นิสิตพักผ่อนและ
ทํากิจกรรม 

3 ร้านบริการถ่ายเอกสาร 
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ 
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 

1 ม.ค.43 16.00 บริการบุคลากรและนิสิต

4 ร้านจําหน่ายอาหาร 
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ 
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 

1 เม.ย.47 16.00 บริการบุคลากรและนิสิต
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ชื่ออาคาร ปีที ่
เริ่มใช ้

พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 
การใช้ประโยชน ์

 
รูปภาพอาคาร 

อาคาร
ที ่

ชื่ออาคาร 

5 โรงจอดรถยนต ์
ประเภทอาคาร: โรงรถ 
ลักษณะฯ/รูปทรง: อาคารคอนกรีต
ชั้นเดียว เปิดโล่ง 4 ด้าน 

19 มี.ค.51 120.00 สวัสดิการบุคลากร

6 ร้านจําหน่ายอาหาร 
ประเภทอาคาร: ธุรกิจ 
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 
 
 

เม.ย.51 16.00 บริการบุคลากรและนิสิต

7 อาคารปฏิบัติการ 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละ         
พัฒนศาสตร์ 
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ 
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 

6 ต.ค. 52 2,812.86 การเรียนการสอน การวิจัย  

8 ห้องน้ําฟาร์มศึกษาศาสตร ์ 21 พ.ย.56 36.00 -

9 ฟาร์มศึกษาศาสตร์ 
ประเภทอาคาร: ปฏิบัติการ 
ลักษณะฯ: อาคารคอนกรีต 1 ชั้น 
และพื้นที่แปลงทดลอง 

- 39,964.00 การเรียนการสอน การวิจัย

    
 - ห้องปฏิบัติการท่ีสําคัญ/เครื่องมือที่สําคัญ 

ชื่ออาคาร ห้องเรียน 

 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 

การใช้ประโยชน ์

 
รูปภาพห้อง 

อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 1. ห้องสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ใช้ในการเรียนการสอน

ทางพลศึกษา ,บริการ 

2. ห้องศูนย์การเรียนรู้  ให้บริการนิสิต
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ชื่ออาคาร ห้องเรียน 

 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 

การใช้ประโยชน ์

 
รูปภาพห้อง 

3. ห้องกิจกรรมทางพลศึกษา  ใช้สําหรับจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทางพลศึกษา  
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

 

4. ห้องเรียน 2-201-202-203-204  - ใช้สําหรับจัดการเรียนการสอน
นิสิตทุกระดับการศึกษา 

 

5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ใช้สําหรับจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการทางภาษา และ
ให้บริการวิชาการ 

 
6. ห้องศูนย์คุณธรรมจริยธรรม - - ใช้สําหรับดําเนินกิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตและบุคลากร 

 

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ใช้สําหรับจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
และให้บริการวิชาการ 

 

8. ห้องสื่อวัสดุการสอน - - เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการสอน

 

9. ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  
(Micro Teaching) 

 ใช้สําหรับจัดการเรียนการสอน 
เสริมทักษะด้านการสอนของ
นิสิต 

 
10. ฟาร์มศึกษาศาสตร์ - แปลงทดลองปฏิบัติการ

การเรียนการสอนสําหรับนิสิต
และบริการวิชาการ 
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 - เทคโนโลยี 
ทรัพยากร รายละเอียด 

เทคโนโลยี 1. ระบบ AMS e-office คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2. ระบบจองห้องและจองรถ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
3. ระบบแจ้งซ่อม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
4. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
5. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
6. ระบบข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
7. ระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
8. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
9. ระบบประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ ออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
10. ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
11. Website คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

อุปกรณ์ 1. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)  จํานวน 1 เครื่อง
2. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 9 เครื่อง 
3. กล้องถ่ายวีดีโอ จํานวน 1 เครื่อง 
4. คอมพิวเตอร์ Notebook จํานวน 14 เครื่อง 
5. คอมพิวเตอร์ จํานวน 143 เครื่อง 
6. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จํานวน 13 เครื่อง 
7. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  จํานวน 1 เครื่อง 
8. ชุดการผลิตดอกเห็ดสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จํานวน 1 ชุด 
9. อุปกรณ์วัดค่าและเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ชุด 
10. อุปกรณ์ Overlay Touch Screen พร้อมจอแสดงผล จํานวน 1 ชุด 
11. แท็บเล็ต จํานวน 1 เครื่อง 
12. โทรศัพท์ จํานวน 40 เครื่อง 
13. เครื่องบันทึก จํานวน 3 เครื่อง 
14. เครื่องพิมพ์ จํานวน 30 เครื่อง 
15. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (LCD) จํานวน 9 เครื่อง 
16. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร จํานวน 10 เครื่อง 
17. เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
18. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 63 เครื่อง 
19. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
20. อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องกันฟ้าผ่า จํานวน 1 เครื่อง 
21. อุปกรณ์อินเตอร์เฟสสําหรับเครื่องปฏิบัติการภาษา จํานวน 62 เครื่อง 
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(3) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ ดังนี้ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญ หน่วยงานที่เป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อ 17 ก.ค. 2558) 

พระราชบัญญัติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
หน่วยงานในกํากับของรัฐบาล ไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหม า ย ว่ า ด้ ว ย ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฏหมายว่าด้วยงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาและแต่งต้ังผู้บริหาร 
ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบ
อํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนและการมอบ
อํานาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน พ.ศ. 2558 

- การรักษาการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทนและการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
อธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 
- ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งรักษาการแทน 
- การยกเลิกการมอบอํานาจรักษาการแทน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี 
พ.ศ. 2559  

- การสรรหาคณบดี และรองคณบดี
- การแต่งตั้งและถอดถอนคณบดี และรองคณบดี 
- คุณสมบัติของผู้ท่ีดํารงตําแหน่งคณบดีและรอง
คณบด ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2553 

- ขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา 
- คุณสมบัติของผู้ท่ีดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2541 และ
และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2547 

- การแต่งตั้ง 
- องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ  
- หน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 
- การเรียกประชุม  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2543 

- การแต่งตั้ง
- หน้าท่ีของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  
- การเรียกประชุม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับและหลักเกณฑ์เก่ียวกับบริหารงานบุคคล 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการกําหนดบัญชีค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจาก
บุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบ
วาระ พ.ศ. 2559 

- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มา
จากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ 
พ.ศ. 2559 
- การจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุ
ก่อนครบวาระ พ.ศ. 2559 
- การจ้างอธิการบดีจากบุคคลภายนอกหรือที่
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญ หน่วยงานที่เป็นผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

เกษียณอายุราชการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

- คุณสมบัติท่ัวไป และลักษณะต้องห้ามของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
- การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
- การกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
- การบรรจุ แต่งตั้ง ค่าจ้าง และค่าตอบแทน  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
- สวัสดิการ 
- วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันลา 
- จรรยาบรรณ วินัย และการรักษาวินัย 
- การดําเนินการทางวินยั 
- การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
- เงินชดเชย 
- การอุทรณ์และการ้องทุกข์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2546 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2548,(ฉบับท่ี3) พ.ศ.
2550 และ(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2553 

- คุณสมบัติของพนักงานเงินรายได้
- ระเบียบการลา 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การกําหนดตําแหน่ง การจ้าง  
การแต่งตั้งและอัตราจ้าง 
- จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

จรรยาบรรณของบุคลากรต่อตนเอง วิชาชีพ การ
ปฏิบัติงาน หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้ร่วมงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
วินัย การรักษาวินัย และดําเนินการทางวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2553 

การรักษาวินัย จรรยาบรรณ รายละเอียดโทษทางวินัย 
รูปแบบของคําสั่งลงโทษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิ
สวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

- สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย
- ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ 
- สวัสดิการ 
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ข้อบังคับและหลักเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ พ.ศ. 2553 

- หลักเกณฑ์การขอตําแหน่ง
- ผลงานที่ใช้ขอตําแหน่ง 
- วิธีการแต่งตั้ง 

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งตาํแหน่งรองศาสตราจารย์
พิเศษ พ.ศ. 2553 

- หลักเกณฑ์การขอตําแหน่ง
- ผลงานที่ใช้ขอตําแหน่ง 
- วิธีการแต่งตั้ง 

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งตาํแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
พ.ศ. 2553 

- หลักเกณฑ์การขอตําแหน่ง
- ผลงานที่ใช้ขอตําแหน่ง 
- วิธีการแต่งตั้ง 

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 

ภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ 

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตําแหน่ง     
ทางวิชาการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตําแหน่งทางวิชาการ
 

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ข้อบังคับและระเบียบกับการบริหารงานทั่วไป 
ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558 

- องค์ประกอบของคณะกรรมการ และวาระการดํารง
ตําแหน่ง 
- การประชุมของคณะกรรมการ 
- อํานาจหน้าท่ี 
   1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการ 
   2) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
   3) จัดทําจรรยาบรรณคณาจารย์และผู้ทํางานวิจัย
และกํากับดูแลให้ปฏิบัติตาม 
   4) ประมวลและประเมินคาวมก้าวหน้าทางวิชาการ 
และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการ 
   5) เสนอแนะการอนุมัติหลักสูตร การเปิดสอน 
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร  
  6) เสนอให้ปริญญา 
  7) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบ 
  8) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ ในอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการ 
 9) ให้คําปรึกษาแก่อธิการบดี และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
วั น เ ริ่ ม แ ล ะ วั น สิ้ น ปี บั ญ ชี ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กําหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันเริ่มต้นปีบัญชี และ
วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไปเป็นวันสิ้นปีบัญชีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับว่าด้วยครุยประจําตําแหน่ง คณา
จารณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
และนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท ของครุยประจํา
ตําแหน่ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2553 

- อํานาจหน้าท่ีของสภาข้าราชการ
- องค์ประกอบของสภาข้าราชการ 
- การเลือกตั้งสภาข้าราชการ 
- การประชุมของสภาข้าราชการ 
- การดําเนินการของสภาข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 

- ลักษณะของงานพัฒนาวิชาการ
- การรับงาน 
- การกําหนดและสรรหาค่าบริการ 
- การรับ-เบิกจ่าย 
- การดําเนินงานและรายงานผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสทิธิประโยชน์จากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

- รายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย 
- ขั้นตอนการดําเนินงานและผู้รับผดิชอบ 
- การจัดสรรสิทธิประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสทิธิประโยชน์จากงาน
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 

- รายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย 
- ขั้นตอนการดําเนินงานและผู้รับผดิชอบ 
- การจัดสรรสิทธิประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
เงินรายได้ พ..ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2549 

- ประเภทและการใช้เงินรายได้
- การกําหนดอัตราจัดเก็บและจัดสรร 
- ประมาณการรายรับรายจ่าย 
- การจัดเก็บรายได้และการนําส่ง 
- การเบิกจ่ายเงิน 
- การเก็บรักษาเงิน 
- การบัญชีและการรายงานการเงิน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ. 2545 

การบริหารงบประมาณเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
กําหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต 

ท่ี ต้ังของวิทยาเขต 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร และวิทยาเขตศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา และ
ครุยวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 

รายละเอียดอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา และ
ครุยวิทยฐานะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 
(ฉบับท่ี1) และ(ฉบับท่ี 2) 

- การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ระเบียบการศึกษา 
- สถานภาพของนิสิต 
- การเสนอให้รับปริญญาและรางวัลเรียนดีเด่น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นขั้น
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 

- การรับเข้าศึกษา
- การลงทะเบียน 
- อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ระบบการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547, 
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี3) 2548 และ 
(ฉบับท่ี4) 2551 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ สําหรับเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการให้ทุนนิสิตของ มก. 

- คณะกรรมการพิจารณา
- หลักเกณฑ์การพิจารณา 
- วิธีการพิจารณา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 

หลักเกณฑ์ต่างๆ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทุก
สาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุง
ใหม่ ของสถาบันอุ ดมศึ กษาของรั ฐและเอกชน 
โดยบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 

หลั ก เ กณฑ์ ต่ า ง ๆ  สํ า ห รั บ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตร (การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับ
ประกาศนียบัตรขั้นสูง ระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ และหลักสูตร
เก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน โดยบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2558        

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระสําคัญ หน่วยงานที่เป็นผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

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

เกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศกึษา สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.

นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับนิสิต 
ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิต
ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 

การแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี ในเวลาต่างๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมท่ีดี
ของนิสิต พ.ศ.2553 

การเสริมสร้างค่านิยมให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตรู้จักการ
พัฒนาและฝึกอบรมตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และปฏิบัติคุณงามความดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2557 

ธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

• คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย 3 ภาควิชา               
1 โรงเรียนสาธิตฯ 1 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  และ 1 สํานักงานเลขานุการ โดยมีคณบดีและรองคณบดี จํานวน 5 
ฝ่ายเป็นผู้บริหาร และมีคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้ให้คําแนะนําและให้ความเห็นชอบนโยบาย ในส่วนของหน่วยงาน
ภายในคณะฯ  จะมีหัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการโรงเรียน และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ รับผิดชอบเป็นผู้บริหาร 
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการสําคัญในระดับคณะ ที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน เช่น คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต เป็นต้น 
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
Faculty of Education and Development Sciences 

สํานักงานเลขานุการ 
(Office of 
Secretary) 

ภาควิชาครุศึกษา 
(Department of Teacher 

Education : Ted) 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
(Department of 

Physical Education and 
Sport : PES) 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
(Center for Research and 

Academic Outreach) 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชมุชน 

(Department of Human 
and Community 

Resource Development : 
HCRD) 

โรงเรียนสาธติ 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Kasetsart University 
Laboratory School 

Kamphaeng-saen Campus 
Education Research and 
Development Center) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
Principal of Kasetsart 

University Laboratory 
School Kamphaeng-saen 

Campus Education Research 
and Development Center

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
Dean 

หัวหน้าภาควิชา 
พลศึกษาและกีฬา 

Head of Physical 
Education and Sport 

หัวหน้า 
สํานักงานเลขานุการ 
Head of Secretary 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
Board of committee 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

Associate Dean 
of 

Administration 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

Associate Dean of 
Research and 

Academic Service 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 
Associate 
Dean of 

Student Affairs 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

Associate Dean of  
Academic Affair and  

Quality Assurance Manager 

หัวหน้าภาควิชา 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 

Head of Human 
and Resource 
Development 

หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา 
Head of Teacher 

Education Department 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

Associate Dean of 
International Affairs and 

Special Projects 

หัวหน้า 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

Head of Center for Research 
andAcademic Outreach 
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• ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน  ลูกค้ากลุ่มอื่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สําคัญ  

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวังที่สําคัญ 
การเรียนการสอน   
นิสิตปัจจุบัน 
(ค่าเฉลี่ยความต้องการ
และความคาดหวังสูงสุด  
2 อันดันแรก) 

 ด้านการเรียนการสอน
1. มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาในการให้คําปรึกษาแก่นิสิต (ค่าเฉลี่ย 4.41) 
2. มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการวิจัยเป็นฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 4.35) 
3. มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานแก่นิสิตก่อนเข้าศึกษา และ
ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
ด้านผู้สอน 
1. มีจรรยาบรรณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
2. มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน (ค่าเฉลี่ย 4.28) 
ด้านสวัสดิการ 
1. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
2. มีทุนช่วยเหลือการศึกษา หรือหาแหล่งทุนการศึกษาให้นิสิต 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) 
ด้านความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา 
1. รับราชการได ้(ค่าเฉลี่ย 4.50) 
2. สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปได้ (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
3. มีความคิดท่ีเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) 

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชั้นปีท่ี 6  

 - ได้เรียนในหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 

- ทุนการศึกษา 

 โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้ามา
ศึกษาต่อ 

- การแนะแนวการเข้าศึกษา
- นักเรียนสอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา 

 หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา - ผลการเรียน/ความประพฤติของผู้รับทุน/กิจกรรมที่ผู้รับทุนมีส่วนร่วม
ในคณะหรือมหาวิทยาลัย 
- ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา 
- ต้องการให้ผู้รับทุนบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

 สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน 
- โอกาสในการเรียนรู้และการทําวิจัยร่วมกับองค์กร 

 ผู้ปกครอง 
(ค่าเฉลี่ยความต้องการและ
ความคาดหวังสูงสุด 2 อันดัน
แรก) 

ด้านการเรียนการสอน
1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการวิจัยเป็นฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 4.60) 
2. มีการพัฒนาทักษะนิสิตให้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.54) 
3. มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานแก่นิสิตก่อนเข้าศึกษาและปัจฉิม
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ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวังที่สําคัญ 
นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
ด้านผู้สอน 
1. มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
2. มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 4.42) 
3. มีจรรยาบรรณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.40) 
ด้านสวัสดิการ 
1. มีความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.38) 
2. มีสื่อเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัย พร้อมใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.38) 
3. มีความปลอดภัยของสถานศึกษา(ค่าเฉลี่ย 4.35) 
ด้านความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา 
1. มีสถานภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม(ค่าเฉลี่ย 4.41) 
2. มีความคิดท่ีเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ 
(ค่าเฉลี่ย 4.35) 
3. สามารถนาํความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทําประโยชนใ์ห้แก่สังคมได ้
(ค่าเฉลี่ย 4.35) 

 ศิษย์เก่า - ความช่วยเหลือและหลักสูตรอบรมทักษาะด้านวิชาชีพ 
- ชมรมศิษย์เก่าเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต - บัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงด้านวิชาการและวิชาชีพ 
- บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีความพร้อมในการเรียนรู้ สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม 
- บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ ขยันอดทน  
- บัณฑิตท่ีมีทักษะการพูดในที่สาธารณะ  
- บัณฑิตท่ีมีทักษะในการแก้ปัญหา 

การวิจัย   
ผู้สนับสนุน/ให้ทุน 
ทําวิจัย 

 ดําเนินการวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
และได้ผลงานตามเวลาที่กําหนด 

ผู้ใช้/ผู้อ่านผลงานวิจัย  - ผลงานวิจัยได้มาตรฐานสากล สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

การบริการวิชาการ   
ชุมชนท้องถิ่นในเขต
บริการของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

 - ความรู้ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
- เพิ่มมูลค่าของผลผลิตในท้องถิ่น 
- เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น 

ผู้รับบริการอบรมและ
หน่วยงานที่รับบริการ 

 - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะตรงตามวัตถุประสงค์ 
- สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาปรับปรุงและพัฒนางานได ้

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์             23 

• ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร  

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ 

บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดที่สําคัญ
สําหรับผู้ส่งมอบ

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่สําคัญที่ใช้ 
ในการสื่อสาร ระบบงาน 

กระบวนการผลิต การ
ส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพ่ือลูกค้าที่สําคัญ 

การสร้างนวัตกรรม
ของคณะวิชา 

ผู้ส่งมอบ 
โรงเรียน พัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐานและ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

พัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเลือกมาศึกษาต่อ
ท่ีคณะฯ 

- หนังสือราชการ
- การจัดกิจกรรม
แนะนําหลักสูตร 
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- เว็บไซต์ของคณะ 

ตัวแทนจําหน่าย
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ IT 

จัดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภาพ ทันสมัย 
สะดวกต่อการใช้งาน 

- โทรศัพท์/โทรสาร
- E-mail 
- หนังสือ/เอกสาร 

คู่ความร่วมมือและพันธมิตร 
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติตามนโยบายของ

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

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- E-mail 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

ปฏิบัติตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 

- พ.ร.บ. การศึกษา 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
- คําสั่ง 

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- E-mail 

คุรุสภา บริหารจัดการหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศครุสภา เรื่อง 
การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษาเพื่อประกอบ
วิชาชีพ 

เกณฑ์มาตรฐาน - หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- การตรวจสอบ 
- E-mail 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ 

เป็นหน่วยงานในสังกัด 
ปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

- นโยบาย
- ระเบียบ 
- คําสั่ง 
- มาตรฐานหลักสูตร 

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- การประชุมคณบดี 
- การประชุม  

คณะต่างๆ ใน วิทยาเขต
กําแพงแสน 

1. จัดการศึกษาใน
หมวดรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป  

เกณฑ์การให้คะแนนการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

- การเรียนภาคบรรยาย
- การเรียนภาคปฏิบัติ 
- การสอบประจําภาค
การศึกษา 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ 

บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดที่สําคัญ
สําหรับผู้ส่งมอบ

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่สําคัญที่ใช้ 
ในการสื่อสาร ระบบงาน 

กระบวนการผลิต การ
ส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพ่ือลูกค้าที่สําคัญ 

การสร้างนวัตกรรม
ของคณะวิชา 

2. มีความร่วมมือด้าน
วิชาการและงานวจิัย 

3. เสริมสร้างศักยภาพ
นิสิต  

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
แผนงานและการประกัน
คุณภาพ  

 แต่ละหน่วยงานจะสร้าง
และพัฒนาความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ  
บนพื้นฐานของความเสมอ
ภาคและการพึ่งพาซ่ึงกัน
และกัน 

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- การประชุม 
- E-mail 
 

บัณฑิตวิทยาลัย ประสานงานในการรับ
นิสิต และกํากับดูแล
การจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ 

 ระเบียบการศึกษา - หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- E-mail 
 

สถานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

รับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- คู่มือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะฯ 
- สื่อการสอน 

ข้อตกลงของหลักสูตรและ
ตามข้อตกลงของสถาน
ประกอบการ 

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์ 
-เว็บไซต์ 
-สื่อสิ่งพิมพ์ 
- การประชุม 
- E-mail 

คณะครุศาสตร์/คณะ
ศึกษาศาสตร์ 75 สถาบัน 

นโยบายและทิศทางของ
สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ 

คณะศึกษาศาสตร์  

แห่งประเทศไทย มี
บทบาทต่อการจัดการ
หลักสูตร ซ่ึงให้ดําเนินการ
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

 - หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- การประชุม 
- E-mail 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. พัฒนาครูท่ีปฏิบัติการ
สอนใน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ตามความต้องการของครู
ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สพฐ. ประชาสัมพันธ์ และ
จัดสรรเงินค่าใช้จ่าย เป็น
จํานวนเงิน 3,500 บาท/คน 
ให้กับมหาวิทยาลัยท่ี
ข้าราชการครูเข้าร่วม
โครงการ และจะติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
-เว็บไซต์ 
-สื่อสิ่งพิมพ์ 
- การประชุม 
- การฝึกอบรม 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ 

บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดที่สําคัญ
สําหรับผู้ส่งมอบ

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่สําคัญที่ใช้ 
ในการสื่อสาร ระบบงาน 

กระบวนการผลิต การ
ส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพ่ือลูกค้าที่สําคัญ 

การสร้างนวัตกรรม
ของคณะวิชา 

2. พัฒนาให้ครูมีทักษะ
และสมรรถนะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีสูงขึ้น 

3. พัฒนาให้ครูปรับเปลี่ยน
วิธีการถ่ายทอดการเรียน
การสอนให้ทันสมัยสู่
มาตรฐานสากล โดยเน้น
วิธีการสอนงาน 
(Coaching) และติดตาม
การประเมินการสอนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring) 

ของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ดําเนินการพัฒนา
ข้าราชการครูในสังกัด สพฐ. 
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ตามจาํนวนที่ สพฐ. ส่งให้กับ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
9 (จังหวัดสุพรรณบุรีและ
จังหวัดนครปฐม) 

1. พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศกึษา 

2. ทําวิจัยร่วมกัน 

3. เป็นสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กับนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

4. ทํากิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกัน 

1. พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศกึษา ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
2. ทําวิจัยร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์และนิสิตของ
คณะฯ กับคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศกึษา 
ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
3. เป็นสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ 
4. ทํากิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน 

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- การฝึกอบรม 
 

โครงการโทรทัศน์ครู  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และ
สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

1. รณรงค์ให้อาจารย์และ
นิสิต ใช้รายการโทรทัศน์
ครูเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพคร ู
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
โทรทัศน์ครูให้กับอาจารย์
และบุคลากรทางการ

หน่วยบันทึกข้อมูลรายการ
โทรทัศน์ครู จํานวน 1,700 
ตอน 

1. รณรงค์ให้อาจารย์และ
นิสิต ใช้รายการโทรทัศน์ครู
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพคร ู
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
โทรทัศน์ครูให้กับอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ 

บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดที่สําคัญ
สําหรับผู้ส่งมอบ

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่สําคัญที่ใช้ 
ในการสื่อสาร ระบบงาน 

กระบวนการผลิต การ
ส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพ่ือลูกค้าที่สําคัญ 

การสร้างนวัตกรรม
ของคณะวิชา 

ศึกษาและประชาชน
ผู้สนใจได้รู้จัก และ
นําไปใช้ประโยชน์ 

3. ค้นหาและนําเสนอ
นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี
ทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ 
นิสิต และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทําการวิจัยต่อ
ยอดจากการใช้ประโยชน์
จากโครงการ  โทรทัศน์ครู  

5. นําหลักการ PDCA มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน   

และประชาชนผู้สนใจได้รู้จัก 
และนําไปใช้ประโยชน์ 

3. ค้นหาและนําเสนอ
นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี
ทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ นิสิต 
และบุคลากรทางการศึกษา 
ทําการวิจัยต่อยอดจากการ
ใช้ประโยชน์จากโครงการ
โทรทัศน์ครู  

5. นําหลักการ PDCA มาใช้
ในการปฏิบัติงาน   

- สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน 

- คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1. การบริการวิชาการ 
2. การวิจัย 
3. การสนับสนุนการเรียน
การสอน 
4. การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
5. การพัฒนาบุคลากร 

 1. จัดฝึกอบรมให้กับ
หน่วยงานต่าง  ๆ
2. ทําวิจัยร่วมกัน 
3. เป็นที่ปรึกษางานวิจัย
ให้กับสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 
4. ให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. ให้นิสิตได้เรียนรู้การ
ผลิตสื่อ 
6. ให้นิสิตได้ฝึกงาน 
7. ให้นิสิตให้เป็นพื้นที่ใน
การทําปัญหาพิเศษ 
8. สนับสนุนการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนต่าง  ๆ
9. สนับสนุนการผลิตผล
งานทางวิชาการ 
10. พัฒนาบุคลากร 
 
 

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- การประชุมร่วมกัน 
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ 

บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดที่สําคัญ
สําหรับผู้ส่งมอบ

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่สําคัญที่ใช้ 
ในการสื่อสาร ระบบงาน 

กระบวนการผลิต การ
ส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพ่ือลูกค้าที่สําคัญ 

การสร้างนวัตกรรม
ของคณะวิชา 

หน่วยงานโครงการน่ําร่อง
คูปองพัฒนาครู 74 แห่ง 

1. พัฒนาครูท่ีปฏิบัติการ
สอนใน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ตามความต้องการของครู
ผู้เข้ารับการพัฒนา 
2. เพื่อพัฒนาให้ครูมี
ทักษะและสมรรถณะใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สูงขึ้น 
3. พัฒนาให้ครู
ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ถ่ายทอดการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยสู่
มาตรฐานสากลโดยเน้น
วิธีการสอนงาน และการ
ติดตามการประเมินการ
สอนจากผู้เชี่ยวชาญ 

1. สพฐ. ประชาสัมพันธ์และ
แจ้งให้ข้าราชการครูใน
สังกัด เข้าร่วมโครงการ และ
จัดสรรค่าใช้จ่ายเป็นจํานวน 
3,500 บาท/คน ให้กับ
มหาวิทยาลัยท่ีข้าราชการครู
เข้าร่วมโครงการ และ สพฐ. 
จะติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ดําเนินการพัฒนา
ข้าราชการครูในสังกัด สพฐ. 
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามจํานวนที่ สพฐ. ส่ง
ให้กับมหาวทิยาลัย ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย
จัดให้มีการให้คําแนะนําโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และติดตาม
ประเมินการสอน ไม่น้อย
กว่า 18 ชั่วโมง  

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- การฝึกอบรม 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 และ 2 

1. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
นักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพป.นฐ. เขต 1 
และ 2 
2. วิจัยและพัฒนาด้าน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 
3. พัฒนาและสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมด้าน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 

1. ส่งเสริมการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ในเชิงวิชาการและความรู้ใน
ภาคปฏิบัติ 
2. สร้างสรรค์งานวจิัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดย
การจัดกิจกรรม โครงการที่
สนับสนุนการจัดทําและ
เผยแพร่งานทางวิชาการ
ตลอดจนงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 
 

- หนังสือราชการ
- โทรศัพท์/โทรสาร 
- การประชุมร่วมกัน 



28             รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์              

ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือที่สําคัญ 

บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดที่สําคัญ
สําหรับผู้ส่งมอบ

พันธมิตร และ ผู้ให้
ความร่วมมือ 

กลไกที่สําคัญที่ใช้ 
ในการสื่อสาร ระบบงาน 

กระบวนการผลิต การ
ส่งมอบหลักสูตรและ
บริการสนับสนุน 
เพ่ือลูกค้าที่สําคัญ 

การสร้างนวัตกรรม
ของคณะวิชา 

4. แลกเปลี่ยนและขยาย
งานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชนไปสู่สังคม 

3. จัดสรรและใช้ผลงาน 
องค์ความรู้ ท้ังที่มีอยู่เดิม
และสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อ
ให้บริการแก่ชุมชนและ
สังคม โดยการจัดกิจกรรม 
โครงการให้บริการแก่สังคม 

 
2. สภาวการณ์ของคณะวิชา:  

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(1) ลําดับในการแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จํานวน 2 คณะวิชา 
ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในระดับภูมิภาคตะวันตกซึ่งเป็นที่ต้ังของ        
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ยังมีมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อันประกอบ
ไปมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอีกหลายแห่ง 

ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงพิจารณาลําดับการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคเขตภาคกลางตะวันตก ตามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 
ในเขตภาคกลางตะวันตก ซึ่งได้รับการตรวจประเมินรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบ CHE QA 
Online แล้ว โดยประกอบไปด้วยสถาบันที่มีการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตภาคกลางตะวันตก จํานวน 8 
สถาบัน ได้แก่ 1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย     
3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 4) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  5) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 6) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง 7) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
สวนดุสิต และ 8) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  อีกทั้งยังพิจารณาคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ เพิ่มเติมอีก 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ   
2) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหากพิจารณาลําดับในการแข่งขันจาก          
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 ของทั้ง 10 สถาบันกับคณะฯ จะพบว่า                 
อยู่ในสถานการณ์และลําดับการแข่งขัน ดังนี้ 

  ด้านการผลิตบัณฑิต 
• จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนและผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

  ปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 6 หลักสูตร โดยผ่านการกํากับมาตรฐาน          
ทุกหลักสูตร มีคะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.14 คะแนน หากพิจารณาลําดับในการแข่งขัน จะพบว่าคณะฯ 
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อยู่ในลําดับที่ 2 ส่วนลําดับที่ 1 คือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีคะแนนผลการจัดการหลักสูตร
โดยรวม 3.47 คะแนน และมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 6 หลักสูตร เช่นกัน 
 

แผนภาพที่ 1 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 
 

 
 
แผนภาพที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 
2557 คณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 

 
 

จากแผนภาพจํานวนหลักสูตร คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก      
จะพบว่า 
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- หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเปิดสอนมากที่สุด 

จํานวน 10 หลักสูตร  

- หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเปิดสอนมากที่สุด 

จํานวน 11 หลักสูตร  

- หลักสูตรระดับปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเปิดสอนมากที่สุด 

จํานวน 10 หลักสูตร 

แผนภาพที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 
2557 ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กับคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดัง
ระดับประเทศ 

 
 
จากแผนภาพจํานวนหลักสูตร คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ          

จะพบว่า 
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเปิดสอนมากที่สุด จํานวน 

10 หลักสูตร   

- หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเปิดสอนมากที่สุด จํานวน 

18 หลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเปิดสอนมากที่สุด จํานวน 

11 หลักสูตร  
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• จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา  

ข้อมูลจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา รุ่นปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก จะพบว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีสัดส่วนบัณฑิต
ที่ได้งานทํามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.38 โดยมีจํานวน 62 คน ของบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด จํานวน 65 คน และ
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีสัดส่วนบัณฑิตที่ได้งานทํา คิดเป็นร้อยละ 73.10 โดยมีจํานวน 144 คน 
ของบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด จํานวน 197 คน อยู่ในอันดับที่ 3 ดังแผนภาพที่ 4 

แผนภาพที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา รุ่นปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 

 
หมายเหตุ :  ไม่มีข้อมูลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ 
CHE QA Online 
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แผนภาพที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา รุ่นปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ 

 
หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ CHE QA Online 

 
จากแผนภาพเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ไ ด้งานทํา  รุ่นปีการศึกษา  2556               

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ จะพบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีสัดส่วนบัณฑิตที่ได้งานทํามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.07 โดยมีจํานวน 324 คน ของบัณฑิตปริญญาตรี
ทั้งหมด จํานวน 390 คน ส่วนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีสัดส่วนบัณฑิตที่ได้งานทํา คิดเป็นร้อยละ 73.10 
โดยมีจํานวน 144 คน ของบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด จํานวน 197 คน อยู่ในอันดับที่ 2 

• ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบ TQF 

ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบ TQF      
รุ่นปีการศึกษา 2556  คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก จะพบว่า                 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีผลการประเมิน       
มากที่สุด คือ 4.48 คะแนน ส่วนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมิน 4.25 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
3  ดังแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 6 ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา รุ่นปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 

 
 
แผนภาพที่ 7 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี          
ตามกรอบ TQF  รุ่นปีการศึกษา 2556  คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ 

 
หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ CHE QA Online 

จากแผนภาพผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบ TQF    
รุ่นปีการศึกษา 2556  คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ จะพบว่า              
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินมากที่สุด คือ 4.48 คะแนน ส่วนคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมิน 4.25 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 3  

• คุณภาพอาจารย์ 
  คณะฯ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน 43 คน ลาศึกษาต่อ จํานวน 1 คน โดยมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 67.44  หากพิจารณาลําดับในการแข่งขันคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  ของมหาวิทยาลัย ในเขตภูมิภาคตะวันตก  จะพบว่ าลํ าดับที่  1 คือ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒระดับปริญญาเอก จํานวน 108.5 คน คิดเป็นร้อยละ 80.67       
ของอาจารย์ทั้งหมด 134.5 คน ดังแผนภาพที่ 8 
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แผนภาพที่ 8 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์    
ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 
 

 
  
 และหากพิจารณาอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ คณะฯ มีอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 โดยจะพบว่า ลําดับที่ 1 คือ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 59.48 ของอาจารย์ทั้งหมด 134.5 คน            
ดังแผนภาพที่ 9 
 
แผนภาพที่ 9 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์        
ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 
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ด้านการวิจัย 
•  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จํานวน 13,390,149 บาท หากพิจารณา
ลําดับในการแข่งขันคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก จะพบว่าคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 3 ส่วนอันดับที่ 1 คือ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ จํานวน 52,777,833 บาท ดังแผนภาพที่ 10 
แผนภาพที่ 10 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 

 

 
แผนภาพที่ 11 เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย ปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ 

 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)  
    2. ไม่มีข้อมูลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ CHE QA Online 
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จากแผนภาพที่ 11 เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย ปีงบประมาณ 2557 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ จะพบว่า 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย มากที่สุด โดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายใน จํานวน 1,264,000 บาท และจากภายนอก จํานวน 41,067,602 บาท  รวมทิ้งสิ้น 42,331,602 
บาท  ส่วนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน จํานวน 1,105,350 บาท 
และจากภายนอก จํานวน 12,284,799 บาท  รวมทิ้งสิ้น 13,390,149 บาท ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 3 

หากเปรียบเทียบจํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจํา จะพบว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
มีสัดส่วนจํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจํามากที่สุด คือ 1 : 335,965 ส่วนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์       
มีสัดส่วนจํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจํา 1 : 311,399 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ดังแผนภาพที่ 12 

 

แผนภาพที่ 12 เปรียบเทียบจํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ 

 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)  
    2. ไม่มีข้อมูลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ CHE QA Online 

 

• ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ในปี พ.ศ. 2557 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจํานวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติ จํานวน 13 ผลงาน และผลงานระดับนานาชาติ จํานวน 19 ผลงาน รวมทิ้งสิ้น จํานวน 32 ผลงาน   
หากพิจารณาลําดับในการแข่งขันคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก จะพบว่า    
คณะฯ อยู่ในลําดับที่ 2  ส่วนลําดับที่ 1 คือ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีจํานวนบทความทางวิชาการ     
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ จํานวน 47 ผลงาน และผนงานระดับนานาชาติ จํานวน 87 ผลงาน รวมทิ้งสิ้น 
จํานวน 134 ผลงาน ดังแผนภาพที่ 13    
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แผนภาพที่ 13 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2557 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)  
 

หากเปรียบเทียบจํานวนผลงานต่ออาจารย์ประจํา จะพบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร        
มีสัดส่วนจํานวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์ประจํา มากที่สุด คือ 1 : 1.03 ส่วนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์     
มีสัดส่วนจํานวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์ประจํา 1 : 0.74 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ดังแผนภาพที่ 14 

 

แผนภาพที่ 14  เปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจํา ปี พ.ศ. 2557           
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคตะวันตก 

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)  
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แผนภาพที่ 15 เปรียบเทียบจํานวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ         
ปี พ.ศ. 2557 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ 

 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)  
    2. ไม่มีข้อมูลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ CHE QA Online 

จากแผนภาพที่ 15 จะพบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวนบทความทางวิชาการ        
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุด โดยจําแนกเป็น ผลงานระดับชาติ จํานวน 47 ผลงาน และผลงานระดับ
นานาชาติ จํานวน 87 ผลงาน รวมทั้งสิ้น จํานวน 134 ผลงาน ส่วนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจํานวน
บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ จํานวน 13 ผลงาน และผลงานระดับนานาชาติ จํานวน 
19 ผลงาน รวมทั้งสิ้น จํานวน 32 ผลงาน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 3 

หากเปรียบเทียบจํานวนผลงานต่ออาจารย์ประจํา จะพบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       
มีสัดส่วนจํานวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์ประจํามากที่สุด คือ 1 : 1.03 ส่วนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์      
มีสัดส่วนจํานวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์ประจํา 1 : 0.74 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 3 ดังแผนภาพที่ 16 

แผนภาพที่ 16  เปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจํา ปี พ.ศ. 2557           
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับประเทศ 
 

 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)  
    2. ไม่มีข้อมูลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ CHE QA Online 
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

พันธกิจหลัก 
การเปลี่ยนแปลงหลัก 

ที่ส่่งผลกระทบต่อสถานการณ์ 
การแข่งขันของคณะ 

โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อตอบสนอง 

การผลิตบัณฑิต 1. การปฏิรูปการศึกษาและสงัคม
2 บุคลากรมีการปรับตัวเนื่องจากการ
เปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
 3 การเกษียณอายุและการลาออกของ
บุคลากรที่มีทักษะและประสบการณส์ูง 

- มีหลักสูตรที่มีมาตรฐาน ตามกลไกการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน  
- มีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็น
สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิต 
- คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ 
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีหลากหลาย 

การวิจัย - มีเงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
- มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

การบริการ
วิชาการ 

- มีงานบริการวิชาการที่เป็นแหล่งรายได้ของคณะ 
- มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร และชุมชนในท้องถิ่น 
เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษ ณ วัดต่างๆ บริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

การบริหาร
จัดการ 

 - บุคลากรมีศักยภาพหลากหลายท้ังทางด้านการจดัการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ ท่ีสามารถส่งต่อความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
- มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยการจัดสรร
งบประมาณและการส่งไปอบรมทักษะวิชาชีพ 
- มีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
(3) แหล่งข้อมูลสําคัญเชิงเปรียบเทียบ  

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีแหล่งข้อมูลสําคัญเชิงเปรียบเทียบภายในชุมชนวิชาการ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนแหล่งข้อมูลสําคัญเชิงเปรียบเทียบภายนอกชุมชนวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตภาคกลางตะวันตก และความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง  
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ด้าน พันธกิจการผลิตบัณฑิต พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการวิชาการ 
ด้านการเรียนรู้ มีคณะวิชาที่เปิดสอนสาขาวิชาชพีครู

เป็นจํานวนมาก  
 

การนําเอาองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สาขาสังคมศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ 
ยังมีปริมาณไม่มาก 

บริการวิชาการด้าน
การศึกษา วิชาชพีครู และ 
การพัฒนาสังคมตามแนว
ปฏิรูปท่ีกําลังเป็นกระแสอยู่
ในปัจจุบัน 

ด้านการปฏิบัติการ เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 กําหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ประจําหลักสูตรไว้อย่าง
เข้มข้น จึงทําให้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะบรรจุเป็น
อาจารย์มีน้อยลง อีกท้ังสถานที่ต้ัง
ของคณะอยู่ในเขตชานเมือง การ
แสวงหาอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรจึงทําได้ยาก 

- แหล่งทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีไม่
มากนัก 
- การผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพใน
ระดับนานาชาติมีปริมาณน้อย 
หากเทียบต่อจํานวนอาจารย์
ประจําคณะ 

หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์  
ไม่สามารถสร้างรายได้และ
นวัตกรรมได้มากนัก  
หากเทียบกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น 
ครูประจําการและชุมชน 

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกว้าง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้าน
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน ซ่ึง
เป็นเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งคนเป็น
ศูนย์กลาง 

งานวิจัยในที่ชุมชนสามารถนําไปใช้
ประโยชน์มีปริมาณไม่มาก 
 

อัตราขยายตัวต่อการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพิ่มขึ้น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
จึงมากขึ้น 
 
 

ด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ .ศ .  2 558  กํ าหนดคุณสมบั ติ
อาจารย์ประจําหลักสูตรไว้อย่าง
เ ข้ ม ข้ น  จึ ง ทํ า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะบรรจุเป็น
อาจารย์มีน้อยลง 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จํากัด
ของบุคลากร เพื่อสร้างเครือข่าย
การวิจัยและการทําผลงานวิจัยใน
ระดบันานาชาติ 

การเกษียณอายุและการ
ลาออกของบุคลากรที่มี
ทักษะและประสบการณ์สูง 

  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้าน พันธกิจการผลิตบัณฑิต พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการวิชาการ 
ด้านการเรียนรู้ - สาขาวิชาชีพครู การพัฒนามนุษย์

และชุมชนผู้สูงอายุกําลังอยู่ในกระแส
ความต้องการ 
- ผู้สําเร็จการศึกษา มีความรู้ด้าน
วิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ 

มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยท่ีสะสม
มาอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถ
แสวงหาทุนวิจัยและสร้าง
งานวิจัยได้หลากหลายสาขาวิชา 

- มีองค์ความรู้และความ
พร้อมในการบริการวิชาการ
ท้ังในด้านวิชาชีพครู และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน  
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ด้าน พันธกิจการผลิตบัณฑิต พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการวิชาการ 
- มีโรงเรียนสาธิตฯ เป็นหน่วยสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา 
- มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับ 
- มีตํารา บทความทางวิชาการ และ
เอกสารประกอบคําสอน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิตท้ัง
ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- มีห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิต 

- มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่
ตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้เข้ารับการอบรม และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ด้านการปฏิบัติการ - ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูในสาขาที่
ขาดแคลน  
- จัดการเรียนการสอนด้วยความรัก
และความประณีต  
- มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
- ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  
ในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
- มีฟาร์มศึกษาศาสตร์เป็นสถานที่  
ฝึกปฏิบัติจริง 
- ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จึงทําให้มีโอกาสได้ 
input ท่ีดีท้ังผู้เรียนและคณาจารย์ 

มีเครือข่ายการวิจัย กับหน่วยงาน
ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีสามารถส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
งานวิจัยร่วมกัน 

- มีเครือข่ายการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในประเทศ
และต่างประเทศ ท่ีสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างกิจกรรมการบริการ
วิชาการร่วมกัน 
- สามารถปฏิบัติการได้
หลากหลายสาขา โดยเฉพาะ
ด้านการปฏริูปการศึกษา 
การดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนา
อาชีพ 

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกว้าง 

มีองค์ความรู้ที่สามารถนําไปรับ
ใช้สังคมได้ ทั้งในด้านสาขา
วิชาชีพครู และสาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  

มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
เผยแพร่ให้สังคมสมารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

มีหลักสูตรการฝึกอบรมแบบ
ให้เปล่าเพื่อสร้างองค์ความรู้
และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
สังคม 

ด้านทรัพยากรบุคคล บุคลากรในคณะได้รับการพัฒนา
คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการตาม
มาตรฐาน มีแผนพัฒนาบุคลากรที่
เป็นรูปธรรม ส่งผลให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมี
ศักยภาพในการผลิตบัณฑิตได้ตาม
มาตรฐาน TQF  

มีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย
ท้ังในและต่างประเทศ สามารถ
จัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติได้ต่อเนื่องทุกปี 

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการและการ
ถ่ายทอดความรู้ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
• ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน การกํากับติดตามและประเมินผล และปรับปรุงผลการดําเนินงานโดย

ใช้หลักการวงจรคุณภาพ PDCA การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา  

• กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
การจัดการความรู้ การจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคล 

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การสร้างองค์ความรู้ในวิชาชีพ กระบวนการวิจัย   
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์             43 

บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2558  
 ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดําเนินงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้  

  ด้านการเรียนการสอน : เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 3 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร (ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร     
(ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)  โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) มีผลประเมิน 3.51 คะแนน ระดับคุณภาพดี 
2) หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) มีผลประเมิน 3.48 คะแนน ระดับคุณภาพดี 
3) หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มีผลประเมิน 3.63 คะแนน ระดับคุณภาพดี 
4) หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มีผลประเมิน 3.77 คะแนน ระดับคุณภาพดี 
5) หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มีผลประเมิน 3.65 คะแนน ระดับคุณภาพดี (หลักสูตรยมื) 

 มีรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น 219 รายวิชา  แบ่งเป็นภาคต้น 101 
รายวิชา ภาคปลาย 108 รายวิชา และรายวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 38 รายวิชา  แบ่งเป็นภาคต้น 22 
รายวิชา และภาคปลาย 16 รายวิชา  

 ด้านการวิจัย : มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น     
36 โครงการ โดยได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายใน จํานวน 1,958,250 บาท และได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายนอก 
จํานวน 8,513,664 บาท รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,471,914 บาท 
ซึ่งเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวน 44 คน คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์
ประจํา เท่ากับ 237,998.05 บาท : คน และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จํานวน 53 เรื่อง จําแนกเป็นการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 21 เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
จํานวน 29 เรื่อง ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว จํานวน 1 เรื่อง และ
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง 

 ด้านการบริการวิชาการ : อาจารย์ประจําของคณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม    
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนําความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียน  
การสอน และการวิจัย โดยในปีการศึกษา 2558 บุคลากรของคณะฯ มีการให้บริการวิชาการทั้งสิ้น 32 โครงการ 
จําแนกเป็นโครงการบริการวิชาการจากภาควิชา จํานวน 23 โครงการ  โครงการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้ที่
ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จํานวน 6 โครงการ มีรายรับ 676,400 บาท โครงการพัฒนา
วิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 3 โครงการ มีรายรับ 2,110,000 บาท รวมเป็น
รายรับทั้งสิ้น 2,786,400 บาท 
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 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่
คณะฯ จัดเอง  และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมท้ังสิ้น 23 
โครงการ/กิจกรรม 
 นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะฯ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้
สอดคล้องกับจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป 

2.2  รายงานผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน        
ประจําปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) นั้น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์        
ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบคุณภาพ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย  
4.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก จําแนกเป็นปัจจัยนําเข้า ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับดี กระบวนการ ค่าเฉลี่ย 
5.00 อยู่ในระดับดีมาก และผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก จําแนกเป็น
ปัจจัยนําเข้า ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับดี กระบวนการ ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย 4.30 
อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังตารางสรุปผลการประเมินต่อไปนี้  

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย  
 

0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช้ 

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดีมาก 

ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ 

1 4.26 4.26 5.00 5.00 3.60 3.60 4.40 4.40 ระดับดี ระดับดี 

2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

3    5.00 5.00    5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

4    5.00 5.00    5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

5    5.00 4.50    5.00 4.50 ระดับดีมาก ระดับดี 

รวม 4.44 4.44 5.00 4.86 4.30 4.30 4.72 4.64 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับดี ระดับดี ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับดี ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 
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ตารางผลการประเมนิคณุภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

(เช่น เหตุผล
ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 3.51 14.39 4 3.60 / 3.60 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละ 80 32.5 45.0 72.22 x 4.51 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ร้อยละ 80 23.5 45.0 52.22 x 3.26 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 สัดส่วน 1 
:30 

1,256.50 44.0 28.56 / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 100000/
คน 

10,471,914 44 237,998.05 / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ 40 30.20 45 67.11 / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  7 ข้อ - - 7 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  6 ข้อ - - 5 ข้อ x 4.00 ตัดข้อ 2

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ     4.64   
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 6 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ         
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ  

 ิดชอบที่คณะรับผ ูตรทั้งหมดจํานวนหลักส
ลักสูตรมินของทุกหาคะแนนประเผลรวมของค่

   ้คะแนนที่ได    =  

ผลการดําเนนิงาน 
หน่วยงาน จํานวน

หลักสูตร
คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) 

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 เฉลี่ยตาม
จํานวน 
ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

คณะฯ 1          
- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการเรียนรู้) 

-   4.24 3.00 3.57 3.50 3.00 3.48 ระดับดี 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

3          

- หลักสูตร วท.บ. 
(เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา) 

-   4.38 3.00 3.30 3.75 3.00 3.51 ระดับดี 

- หลักสูตร ศศ.ม.(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 

-   3.58 3.67 3.67 3.75 3.00 3.63 ระดับดี 

- หลักสูตร ปร.ด.(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 

-   4.60 3.67 3.58 3.75 3.00 3.77 ระดับดี 

ภาควิชาครุศึกษา 1          
- หลักสูตร ปร.ด.
(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
หลักสูตรยืม ไม่นํามาคํานวณ 

-   5.00 3.00 4.25 3.50 3.00 3.65 ระดับดี 

รวม 4          
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คะแนนที่ได้ = 
14.39

4
 = 3.60 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.60 3.60 บรรลุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.60 3.60 บรรลุ

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า   

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ   

1.  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 

100
ทั้งหมดย์ประจําคณะจํานวนอาจาร

กฒิปริญญาเอที่มีคุณวุย์ประจําคณะจํานวนอาจาร
  ×  

2.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

=    ้คะแนนที่ได 5
ญาเอก ุณวุฒิปริญำคณะที่มีคาจารย์ประจร้อยละของอ

80
   ×  
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ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2558 ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 48 คน จําแนกเป็นอาจารย์
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 44 คน (ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จํานวน 2 คน และปฏิบัติงานไม่
ถงึ 6 เดือน จํานวน 2 คน)  และอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 1 คน โดยจําแนกเป็นคุณวุฒิปริญญาตรี 1 คน 
คุณวุฒิปริญญาโท 11.5 คน และปริญญาเอก 32.5 คน  

การคํานวณ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก =  
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)

 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   = ×
+

32.5
100

44 1
  =  72.22 

 
แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้            =  
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ =  ×
72.22

5
80

  =  4.51 คะแนน 

 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 72.22 4.51 ไม่บรรลุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 72.22 4.51 ไม่บรรลุ

รายการหลักฐาน6+ 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.2-1 ข้อมูลอาจารย์ประจําคณะ ปีการศึกษา 2558 จากฐานข้อมูล QAIS

 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์             49 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาํคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า   

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 100
ทั้งหมดย์ประจําคณะจํานวนอาจาร

าการหน่งทางวิชที่ดํารงตําแย์ประจําคณะจํานวนอาจาร
  ×  

2.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

=    ้คะแนนที่ได 5
80

งวิชาการงตําแหน่งทาำคณะที่ดําราจารย์ประจร้อยละของอ
   ×  

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2558 ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 48 คน จําแนกเป็นอาจารย์
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 44 คน (ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จํานวน 2 คน และปฏิบัติงานไม่
ถึง 6 เดือน จํานวน 2 คน)  และอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 1 คน โดยจําแนกตําแหน่งทางวิชาการ       
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน รองศาสตราจารย์ 7.5 คน และไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ รวมอาจารย์    
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการทั้งสิ้น 23.5 คน     

การคํานวณ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  =  
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  = ×
+

23.5
100

44 1
  =  52.22 

 
แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =  

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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 คะแนนที่ได้ =  ×
52.22

5
80

  =  3.26  คะแนน 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 52.22 3.26 ไม่บรรลุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 52.22 3.26 ไม่บรรลุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.3-1 ข้อมูลอาจารย์ประจําคณะ ปีการศึกษา 2558 จากฐานข้อมูล QAIS

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจาํ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน   

 คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนํามา
เทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ  10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ  20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ10.01 และไม่เกินร้อยละ 20  
ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 
สูตรการคํานวณจํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า  

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจาํนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสตูรการคํานวณ ดังนี้ 

SCH = ∑nici 
เมื่อ ni = จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
      ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =    

ๆปริญญานั้น ียนในระดับนการลงทะเบกณฑ์มาตรฐารศึกษาตามเกิตต่อปีกาจํานวนหน่วย
ท้ังปี(SCH)HoursCreditStudent

   

สูตรการคํานวณ 
1.  คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

100
ณฑ์มาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดส่วนจําน

ณฑ์มาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดส่วนจําน -  ็นจริงมเวลาที่เปวนนิสิตเต็สัดส่วนจําน
  ×  

2.  นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังนี้ 

5
10

1)จากข้อ ี่คํานวณได้ค่าร้อยละท-(20  ้คะแนนที่ได     ×=  

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีค่าจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า ในภาพรวมของ
คณะทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเท่ากับ 1,256.50 และมีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 44 คน          
ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน 

การคํานวณ 
 

1. สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่เป็นจริง = 
จํานวนนิสิตเต็มเวลา

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

 

สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาท่ีเป็นจริง  = 
1,256.50

44
  =  28.56 

 
2. คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนาํมาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

100
ณฑ์มาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดส่วนจําน

ณฑ์มาตรฐานมเวลาตามเกวนนิสิตเต็สัดส่วนจําน -  ็นจริงมเวลาที่เปวนนิสิตเต็สัดส่วนจําน
  ×  
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 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
− ×28.56 30

100
30

  =  ร้อยละ -4.81 (น้อยกว่าร้อยละ 10)   

3.  นําค่าร้อยละจากข้อ 2 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
3.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
3.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
3.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนน 

   คะแนนที่ได้  5 – (
−4.81

4
) = 5 - (-1.1.20) = 6.12 คะแนน     

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ -6.93 5.00 บรรลุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ -6.93 5.00 บรรลุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.4-1 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2558

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดบรกิารให้คําปรกึษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นิสิตในคณะ 

      คณ ะฯ  ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร
เสริมสร้างคุณภาพ ศักยภาพ และพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตให้ เป็นบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ตามแนวทางและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการจัดบริการให้

1.5-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละ 
พัฒนศาสตร ์
1.5-1-2 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา
นิสิต ปกีารศกึษา 2558 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นิสิต โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาของคณะฯ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการให้
คําปรึกษาแก่นิสิต (1.5-1-1)  
       มีระบบการจัดอาจารย์ ท่ีปรึกษาท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแต่งตั้ง
คณ ะก ร ร ม ก า ร อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า ซ่ึ ง
ประกอบด้วยอาจารย์ของทุกภาควิชา ซ่ึงเป็น
ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  เพื่อกําหนด
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติและ
พัฒนาระบบอาจารย์    ท่ีปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (1.5-1-2)  
      มีการจัดเจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษาซ่ึง
เป็ นข้ า ร าชการประจํ า  ประกอบด้ วย 
นักวิชาการศึกษา ท่ีคอยให้คําปรึกษาแนะนํา
เ กี่ ย ว กั บกฎระ เบี ยบข้ อบั ง คับ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษา ตารางเรียน/ แผนการเรียน และ
เรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็นท่ีนิสิตต้อง
ดําเนินการ นักวิชาการศึกษาหน่วยพัฒนา
นิสิตท่ีให้คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา
นิสิต และ นักวิชาการศึกษาหน่วยพัฒนา
หลักสูตร/หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต 
ท่ีจะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิต (1.5-1-3) โดยนิสิตสามารถมา
ติดต่อขอรับคําปรึกษาแนะนําได้ทุกวันทํา
การ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ณ  ง า นบ ริ ก า ร ก า ร ศึ กษ า  สํ า นั ก ง า น

เลขานุการ (1.5-1-4)  
    มี ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม คุณธ ร รม
จริยธรรม การให้คําปรึกษาและพัฒนาครู 
เพื่อให้คําปรึกษาแก่นิสิต (1.5-1-5)   
    มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์
ท่ีปรึกษา เช่น คู่มือระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(1.5-1-6) คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2558 (1.5-
1-7)  อีกท้ังยังมีการจัดโครงการผู้บริหารพบ
นิสิต เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและนิสิต 

1.5-1-3 บันทึกการให้คําปรกึษานสิติ
1.5-1-4 ใบบอกลกัษณะงานของ
นักวิชาการศึกษา  
1.5-1-5 เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม การใหคํ้าปรึกษาและพัฒนา
ครู 
1.5-1-6 คู่มือระบบอาจารย์ท่ีปรกึษา 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
1.5-1-7 คู่มือนสิิต ปีการศึกษา 2558 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร 
กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร 
แหลง่งานทัง้เต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นิสิต 

     คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลหน่วยงาน
ท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต
ใน 3 ช่องทาง คือ  
    1) ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
อาคารทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 (1.5-2-1)  
    2) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะฯ(1.5-2-2) 
    3) ผ่านระบบสงัคมเครือข่ายท่ีfacebook 
คณะฯ (1.5-2-3)  
  มีการจัดเจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา ท่ีคอย
ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตารางเรียน/ แผนการเรียน และ
เรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็นท่ีนิสิตต้อง
ดําเนินการ มีนักวิชาการศึกษาหน่วยพัฒนา
นิสิตท่ีให้คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา
นิสิต (1.5-2-4) โดยนิสิตสามารถมาติดต่อ
ขอรับคําปรึกษาแนะนําได้ทุกวันทําการ 
ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ ณ 
งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ 

(1.5-2-5)  
  มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  เพื่ อ
เส ริ มสร้ า งการ เ รี ยนรู้ ใ ห้ แก่ นิ สิ ต  เ ช่น  

โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นิ สิ ต สู่ ส า กล /ปรั บ ทั กษะพื้ น ฐ านด้ า น
ภาษาอังกฤษ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ /อบรม
บุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน  
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเกษตร
และสิ่งแวดล้อม โครงการเทอมนี้พี่ติวให ้เป็น
ต้น (1.5-2-6) 
    อีกท้ังคณะฯ ยังมีศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียน
การสอน และเป็นแหล่งฝึกงานให้แก่นิสิต 
(1.5-2-7) 

1.5-2-1 บอรด์ประชาสัมพันธ์ของคณะ
ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
1.5-2-2 เวบ็ไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์
1.5-2-3 Facebook คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์
1.5-2-4 ใบบอกลกัษณะงานของ
นักวิชาการศึกษา 
1.5-2-5 สถานที่หอ้งบริการการศกึษา 
1.5-2-6 โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนของฝา่ยกิจการนิสติ 
1.5-2-7 ข้อมลูการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จากศูนย์ฝึกประสบการ์
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

  3. จัดกิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมเพื่อการทาํงานเมื่อ
สําเรจ็การศึกษาแก่นิสิต 

    คณะฯ มีการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ให้แก่นิสิต เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ค่ายพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์/อบรม
บุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน

1.5-3-1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทํางานเมื่อสาํเร็จการศึกษา 
  - โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 
  - ค่ายพัฒนาอัตลักษณ์นสิิต
ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
  - โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิต    ด้าน
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นิ สิ ต สู่ ส า กล /ปรั บ ทั กษะพื้ น ฐ านด้ า น
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น(1.5-3-1) 
    มีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อ
เตรียมความพร้อม และเพิ่มศักยภาพด้าน
การเรียนการสอน อีกท้ังยังเป็นแหล่งฝึกงาน
ให้แก่นิสิต ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ (1.5-3-2) 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 - โครงการเสริมทักษะด้านภาษาองักฤษ
1.5-3-2 ข้อมลูการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู จากศูนย์ฝึกประสบการ์
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

  4. ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

  คณะฯ มีการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 โดยใช้
ระบบประเมินออนไลน์ของคณะฯ จากผล
การประเมินพบว่า มีนิสิตเข้าประเมินระบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวน 359 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.40 ของนิสิตท้ังหมด 1,075 
คน มีผลการประเมินการจดับริการในข้อ 1-3 
ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับดีจําแนกเป็นด้าน
การให้คําปรึกษา ค่าเฉลี่ย 4.38 การบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต ค่าเฉลี่ย 4.29 และ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ค่าเฉลี่ย 4.40 
เฉลี่ย (1.5-4-1) อีกท้ังคณะฯ ยังมีการจัด
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต ซ่ึงมีนิสิตช้ันปีท่ี 1-
4 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 893 คน  
    อีกท้ังคณะยังมีการจัดโครงการผูบ้ริหารพบ
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตช้ันปีท่ี 1-4 ของ

คณะฯ จํานวน 1,054 คน ซ่ึงจากการดําเนิน
โครงการ พบว่า มีนิสิตช้ันปีท่ี 1-4 เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จํานวน 893 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.72 โดยนิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาหน่วยงานด้านต่างๆ (1.5-4-2) 

1.5-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บรกิารและสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒน
ศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 
1.5-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
2/2559 วาระที่ 4.2 

  5.   นาํผลการประเมินจากข้อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพื่อส่งใหผ้ลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวงั
ของนิสิต 

  จากผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ ในปีการศึกษา 
2557 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ท้ัง 3 ด้าน 
เป็น 4.00 คะแนน (1.5-5-1) คณะฯ ได้นํา
ผลประเมินและข้อเสนอแนะของนิสิตมา
ป รั บ ป รุ ง  โ ด ย ไ ด้ ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตเรียนดีตลอด

1.5-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
1.5-5-2 ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่
นิสิต  
1.5-5-3 ภ า พ ส ถ า น ที่ จ อ ด
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตร/การจัดสรรทุนทํางาน ทุน TA/RA
และ ทุนขาดแคลนแก่ นิ สิ ต  ( 1 . 5 -5 -2 ) 
ปรับปรุงท่ีจอดรถมอเตอร์ไซค์ โดยการขีด
เส้นแบ่งท่ีสําหรับจอดรถมอเตอร์เท่านั้น 
(1.5-5-3) แจ้งร้านจําหน่วยอาหารบริเวณ
หน้าคณะฯ ให้ปรับปรุงเรื่องการแต่งกายและ
ความสะอาด (1.5-5-4) จัดทําแผนการ
พัฒนาปรับปรุง โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
นิสิต ประจําปีการศึกษา 2558 เช่น ด้าน
ทุนการศึกษา มีการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ท่ี 3 บริการและจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพ
ชี วิ ต ท่ี ดี แ ก่ นิ สิ ต  กล ยุท ธ์ ท่ี  1  ก า ร ใ ห้
คําปรึกษาและสวัสดิการแก่นิสิต แผนงานที่ 
3 การดูแลและช่วยเหลือนิสิตเมื่อสําเร็จ
การศึกษา (1.5-5-5) ส่งผลให้ในปีการศึกษา 
2558 คณะฯ มีผลการประเมินความพึง
พอใจคุณภาพการจัดกิจกรรมและการบริการ
จากนิสิตสูงขึ้น ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ด้าน 
เป็น 4.35 คะแนน (1.5-5-6) และได้นําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิตมา
ป รั บ ป รุ ง  โ ด ยนํ า เ ส น อ เ ข้ า ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการฝ่ ายกิจการนิสิ ต  ครั้ ง ท่ี 
5/2559 ซ่ึงมีมติให้จัดเตรียมห้องอ่านหนังสือ 
ติวหนังสือไว้ท่ีอาคารใหม่ และในส่วนของทุน
ภายนอกให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ และนําเสนอที่
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (1.5-5-7) 
    อีกท้ังจากโครงการผู้บริหารพบนิสิต 
คณะได้ดําเนินการนําข้อเสนอแนะจากนิสิตมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เช่น ประเด็น
ร้านจําหน่ายอาหาร/ โรงอาหารของคณะฯ 
ประเด็นทุนการศึกษา เป็นต้น  เพื่อเป็นให้ไป
ตามความคาดหวังของนิสิต (1.5-5-8) 

รถจักรยานยนต์ 
1.5-5-4 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะ  ครั้ ง ท่ี 
7/2557 วาระที่ 5.3 
1.5-5-5 แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต ประจําปีการศึกษา 
2558 
1.5-5-6 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
1.5-5-7 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต ครั้งท่ี 5/2559  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้ง ท่ี 7/2559 วาระที่ 
1.24 
1.5-5-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
3/2559 วาระที่ 3.5 
 
 
 

  6. ให้ข้อมลูและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เกา่ 

   คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าใน 3 ช่องทาง คือ  
    1 )  ผ่ านช่ อ งทา ง เ ว็ บ ไ ซต์ ขอ งคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (1.5-6-1)   
    2) ผ่านระบบสังคมเครือข่าย (Social 
Network) ท่ี facebook คณะศึกษาศาสตร์

1.5-6-1 เวบ็ไซต์คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์
1.5-6-2 facebook ของชุมนุมศิษย์เก่า 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
1.5-6-3   
- โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะ
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

และพัฒนศาสตร์ ซ่ึงมีสมาชิกจํานวน 934 
คน (1.5-6-2) และ  
    3) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดให้บริการ ซ่ึง
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้จัดกิจกรรม
ให้ ข้ อมู ลและความรู้ แ ก่ ศิษ ย์ เ ก่ า  เ ช่น 
โ ค ร ง ก า ร คื น สู่ เ ห ย้ า ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี 
2559 และโครงการทวนสอบมาตรฐาน
วิชาชีพครู (1.5-6-3) อีกท้ังยังมีการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการให้ข้อมูล
ความรู้ท่ีป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าของคณะฯ 
(1.5-6-4) 

ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์

- โครงการทวนสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 
1.5-6-4 ประกาศคณะกรรมการชมรม
ศิษย์เก่าท่ีเข้ารว่มชมนุมศิษย์เก่า 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์

 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงาน 
กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในภาพรวมของ
คณะโดยให้นิสิตมสี่วนรว่มใน
การจัดทําแผนและการจดั
กิจกรรม 

     คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
พัฒนานิสิต เพื่อให้นิสิตสําเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของ
คณะฯ (1.6-1-1) และได้จัดโครงการสัมมนาฝ่าย
กิจการนิสิตและผู้นํานิสิตคณะศึกษาศาสตร์

1.6-1-1 แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสิต 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์  
ปีการศกึษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
1.6-1-2 โครงการสัมมนาฝา่ยกิจการนิสิต
และผู้นํานสิิตคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒน
ศาสตร ์
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

แ ล ะพั ฒนศ า ส ต ร์  ร ะห ว่ า ง วั น ท่ี  2 6 -2 7 
พฤษภาคม และ 24-25 มิถุนายน 2558 โดยมี
กิ จกรรมสรุปผลการดํ า เนินงาน  ในรอบปี
การศึกษา 2557 และกิจกรรมการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา 2558 
ซ่ึงนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนดังกล่าวของ
คณะ (1.6-1-2) โดยแผนประกอบไปด้วย 3 
ยุทธาสตร์ คือ 1) การพัฒนานิสิตตามนโยบาย
ของคณะและมหาวิทยาลัย 2) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 3) บริการ
และจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่นิสิต 
(1.6-1-1) และมีการสรุปผลการดําเนินงานของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  ประจํ าปี
การศึกษา 2558 ในโครงการสัมมนาฝ่ายกิจการ
นิสิตและผู้นํานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม ถึง 
2 มิถุนายน 2559 (1.6-1-2) 

 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ใหด้ําเนิน
กิจกรรมที่สง่เสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      คณะฯ ได้จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ได้แก่  
 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การพัฒนา
นิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตนและ
ส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายพัฒนาอัตลักษณ์
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นต้น 
 (2) ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการ
เข้ า ใจ  การนึ ก คิดและการนํ า เสนอข้อมู ล  
การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ 
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้  เช่น โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิต
สู่สากล/ปรับทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 
โครงการเทอมนี้พี่ติวให้  เป็นต้น 
 ( 3 )  ด้ า น ทั ก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า  ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้

1.6-2-1 สรุปผลการดาํเนินงานตาม
แผนการจดักจิกรรมพัฒนานิสติ  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์  
ปีการศกึษา 2558 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ  
ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น โครงการสัมมนา
กิจการนิสิตและผู้นํานิสิต คณะศึกษาศาสตร์
แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร์  โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กํากับลูกเสือ
ส า มั ญ รุ่ น ใ ห ญ่  ขั้ น ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น 
(B.T.C)/(A.T.C) เป็นต้น 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการ
ทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นํา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงาน
กิจการนิสิตในสถาบันอุดมศึกษา โครงการ
สั ม ม น า กิ จ ก า ร นิ สิ ต แ ล ะ ผู้ นํ า นิ สิ ต คณ ะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะการเป็นผู้นํายุคใหม่ เป็นต้น  
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการ
สื่ อสารทั้ ง ในการพูดการเขียน  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น โครงการเพิ่มพูน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตสู่สากล/ปรับ
ทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ โครงการเพิ่มพูน
ทักษะด้ าน เทค โน โลยี ส า รสน เทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  เป็นต้น (1.6-2-1) 

  3. จัดกิจกรรมใหค้วามรูแ้ละ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นิสิต 

    คณะฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยจัด
กิจกรรมในโครงการสัมมนาฝ่ายกิจการนิสิตและ
ผู้นํานิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม ถึง 
2 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีรองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ บรรยายให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิตเรื่อง การประกันคุณภาพกับการ
ทํางานกิจการนิสิตให้ประสบความสําเร็จ (1.6-3-1) 
      อีกท้ังยังมีการประเมินคุณภาพสโมสรนิสิต

1.6-3-1 โครงการสัมมนาฝา่ยกิจการนิสิต
และผู้นํานสิิตคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒน
ศาสตร ์ปีการศึกษา 2558  
1.6-3-2 รายงานการประเมินคุณภาพ
สโมสรนสิิต คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒน
ศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพื่อให้ผู้นํา
นิสิตได้ เรียนรู้ถึงกระบวนการทํางานในเชิง
คุณภาพ (1.6-3-2) 

  4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  
มีการประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกจิกรรม
และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ต่อไป 

     คณะฯ มีการจัดโครงการสัมมนาฝ่ายกิจการ
นิสิตและผู้นํานิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม ถึง  2 
มิถุนายน  2559 โดยมีกิจกรรมสรุปผลการ
ดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จของกิจกรรม 
ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ในรอบปี
การศึกษา 2558 ดังแสดงในรายงานสรุปการ
ดําเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  
(1.6-4-1) 

1.6-4-1 สรุปผลการดาํเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนการจัดกจิกรรมพฒันา
นิสิต ปกีารศกึษา 2558 

  5. ประเมินความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสติ 

  คณะฯ  มี ก า รประ เมิ นความสํ า เ ร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
โดยมีนิสิตจากทุกภาควิชา ท้ังหมด 336 คน ร่วม
ประเมินความสําเร็จ พบว่าท้ัง 3 ยุทธศาสตร์  
มีผลการประเมินท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

แผนฝ่ายกิจการนิสิต คือ “มุ่งพัฒนานิสิตให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการทํางาน  การ
สื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี ตรงตามอัตลักษณ์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก้ า ว สู่ ร ะ ดั บ ส า ก ล ” โ ด ย มี
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากนิสิต ดังแสดงในรายงาน
ผลการประเมินความสําเร็จของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (1.6-5-1)  

1.6-5-1  
- ผลการประเมินความสําเรจ็ของแผนการ
จัดกจิกรรมพัฒนานิสิต  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์  
ปีการศกึษา 2558 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 5/2559 วาระที่ 1.4 

  6. นําผลการประเมินไป
ปรับปรงุแผนหรือปรับปรงุการ
จัดกจิกรรมเพื่อพฒันานิสิต 

    คณะฯ มีการนําผลการประเมินแผนหรือการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต และข้อเสนอแนะ
จากนิสิต เสนอเข้า ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม โดยท่ีประชุมเห็นควร
ให้เพิ่มเติมในส่วนของการประเมินโครงการที่
ดํ า เนินการตามแผนต่ า งๆ  ให้ประ เมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพิ่มเติมทุกโครงการ นอกเหนือจากการประเมิน
อื่นๆ (ประเมินให้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์)
(1.6-6-1) และจากข้อเสนอแนะของนิสิตท่ีร่วม
ประเมินผลการดําเนินงานของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต  ปีการศึกษา 2558 ฝ่าย
กิ จ ก า ร นิ สิ ต ไ ด้ นํ า ข้ อ มู ล ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  

1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 5/2559 
วาระที่ 1.4 
1.6-6-2 แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสิต   
ปีการศกึษา 2559 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

ไปดําเนินการปรับปรุงแผนปีการศึกษา 2559 
แล้ว (1.6-6-2)  

 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ

 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก           
ส่วนผลประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน 
กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวจิัยท่ีสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรา้งสรรค์ 

  คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย คือเว็บไซต์งานวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณะฯ  ซ่ึ งประกอบไปด้วย  ระเบียบ/
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แบบฟอร์ม
การขอทุนวิจัย แหล่งข้อมูลการขอทุนวิจัย 
ทําเนียบผู้เช่ียวชาญ อีกท้ังยังมีการนําผลงานวจิัย
ของอาจารย์ในคณะฯ ไปเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไป
สามารถดาวน์โหลดเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย 
(2.1-1-1) 

2.1-1-1 เวบ็ไซต์ฝา่ยวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBrese
arch/ 
2.1-1-2 เว็บไซต์ขอ้มูลพื้นฐานของคณะ  
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=
834 
2.1-1-3 เวบ็ไซต์ระบบงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค ์มก. 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

   มีฐานข้อมูลพื้นฐานด้านการวิจัยของคณะ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจะรายงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้ผู้บริหารของคณะและ
มหาวิทยาลัยนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ 
(2.1-1-2)  
    อีกท้ังยังมีระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยท่ีรวบรวมข้อมูลการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยต่างๆ ได้นําข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อีกด้วย (2.1-1-3) 
   สําหรับการบริหารงานวิจัย คณะฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คือ 1. กําหนด
แผนงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 
2. ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและบริการวิชาการ
ของบุคลากร 3. สร้างเครือข่ายการวิจัยและ
บริการวิชาการ ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ 
(2.1-1-4) 

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/lo
gin.aspx  
2.1-1-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

  2. สนับสนุนพันธกจิด้านการวจิัย
หรืองานสรา้งสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้                                 
- ห้องปฏิบตัิการหรอืห้อง
ปฏิบัติงานสรา้งสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
- ห้องสมุดหรือแหลง่ค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
การรกัษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรอืการผลิตงานสรา้งสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตัิการ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ

   คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ (2.1-2-1)  
   มีห้องปฏิบัติงานพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่ อสนับสนุนให้นั กวิ จั ย ได้ ทํ า งานหรือ ให้
คําปรึกษาเรื่องการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ภ า ษ า 
ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ห้องศูนย์การ
เ รี ยน รู้  เ ป็ นต้ น  ซ่ึ ง มี ก ล้ อ ง ว ง จ รปิ ด และ  
ถังดับเพลิงเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกห้อง  
(2.1-2-2) มีการติดตามผลการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยโดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ เช่น เรื่องสถานที่ทํางานของ
ผู้ ช่วยนักวิจัย การจัดสรรค่าอํานวย โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการสนับสนุน  
พันธกิจด้านวิจัยให้ดีย่ิงขึ้น (2.1-2-3)  
     มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัย โดยมี 
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เรื่อง 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน วันท่ี 26-27 
พฤษภาคม 2559 (2.1-2-4) และการจัดประชุม
วิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ใน

2.1-2-1 เวบ็ไซต์ศูนย์วิจัยและบรกิาร
วิชาการ 
http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/ 
2.1-2-2 ข้อมลูอาคารสถานที่และสิง่
สนับสนุนดา้นการเรียนการสอนของ
คณะฯ 
   - ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
   - ห้องปฏิบตัิการทางภาษา 
   - ห้องปฏิบตัิการสอนแบบจลุภาค 
   - ห้องศูนย์การเรียนรู้ 
   - ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์
   - ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้อง

วงจรปิด, ถังดับเพลิง เป็นต้น 

   - มาตรการป้องกันการโจรกรรม
ทรัพย์สิน 
2.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบรกิารวชิาการ 
ครั้งท่ี 1/2558 วาระที่ 4.1 
2.1-2-4 การจดัประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ ดา้นการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน เรื่อง การศึกษาเพือ่การ
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

งานเกษตรกําแพงแสน ครั้งท่ี 12 (2.1-2-5)     
      อี ก ท้ั ง ยั ง มี ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง วิ ท ย า เ ข ต
กําแพงแสน ท่ีเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยอีกด้วย 

พัฒนาอย่างย่ังยืน 
2.1-2-5 การจดัประชุมวิชาการงานเกษตร 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 12 สาขาศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจํา 
จากเงินรายได้ส่วนกลางคณะฯ เพื่อให้นักวิจัยรุ่น
ใหม่มีโอกาสในการทําวิจัย (2.1-3-1) โดยจะมี
ก า ร พิ จ า รณ า ก า ร ใ ห้ ทุ น ส นั บ ส นุ น ผ่ า น
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะฯ (2.1-3-2) นอกจากนี้ ได้จัดให้มีข้อมูล
ของแหล่งทุนวิจัย  ต่าง ๆ เช่น สกว. วช. ใน
เว็บไซต์ของคณะฯ (2.1-3-3) 

2.1-3-1 ระเบียบการให้ทุนอดุหนุนวิจัย
และการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ประจําป ี2558 และ 
2559 
2.1-3-2 รายงานการประชุมฝา่ยวจิัย  
และบริการวิชาการ คร้งท่ี 2/2558 
2.1-3-3 เว็บไซต์การเผยแพร่แหล่งทุนวิจัย
ต่างๆ  

  4 .  จั ด ส ร ร งบปร ะม าณ เพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

   คณะฯ  มี ก า รจั ดส ร ร งบประมาณ เพื่ อ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยการ
ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ (2.1-4-1) โดยจะมีการ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนผ่านคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการของคณะฯ (2.1-4-2) 

2.1-4-1 ระเบียบการให้ทุนอดุหนุนวิจัย
และการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ ประจําป ี2558  
และ 2559 
2.1-4-2 ข้อมูลผู้ท่ีได้รับทุนอุดหนุนวจิัย
และการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวจิัย มีการสร้างขวญั
และกําลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนกัวิจยัท่ีมี
ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

  คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ โดยมีการจัดทําแผนการ
พัฒนาอาจารย์ (2.1-5-1) มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและการบริการ
วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการ
ทําวิจัยร่วมกัน (2.1-5-2) คณะฯ ยังมีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัย ประจําปี 2557 
จํานวน 4 คน (2.1-5-3) ท้ังนี้ ยังมีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยทางเว็บไชต์ของ
คณะฯ (2.1-5-4) 

2.1-5-1 แผนการพัฒนาอาจารย์
2.1-5-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวจิัยและบรกิารวิชาการ  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
2.1-5-3 รายช่ือบุคลากรดีเด่นสายวชิาการ 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 
ประจําป ี2558 
2.1-5-4 เวบ็ไชต์ของคณะฯ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวิจัย ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_res
earch/conduct.php 

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัย
หรืองานสรา้งสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

  เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิ ทยาลั ย เ กษตรศาสตร์  รวมถึ ง ก า ร
ดําเนินการปกป้อง พิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมใน
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้
จัด ทํา  ระเบียบว่ าด้ วยการบริหารจัดการ

2.1-6-1 เว็บไซต์ของคณะฯ ท่ีถ่ายทอด
ข้ อ มู ล จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง นั ก วิ จั ย 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_res
earch/conduct.php 
2.1-6-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
โดยทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้สํานักงานบริการ
วิชาการ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ี
ทําหน้าท่ีดําเนินการและบริหารจัดการด้าน
ทรัพ ย์สิ นทางปัญญา  รวม ท้ั งจั ดสรรสิทธิ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญญ า ข อ ง
มหาวิทยาลัย ทางสํานักงานบริการวิชาการจึงจัด

ให้มี “หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา” ทําหน้าท่ี
ดําเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศให้ เป็นไปตาม
ประกาศข้างต้น  
    โดยคณะฯ ได้ทําการเผยแพร่ระบบและกลไก
ในการ คุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
โดยการพูดคุยในการประชุมคณะกรรมวิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
คณาจา ร ย์  และมี ก า รถ่ า ยทอด เ ผยแพร่
จรรยาบรรณของนักวิจัย (2.1-6-1) และระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์ทางปัญญาและ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัยให้กับคณาจารย์ของ
คณะฯ (2.1-6-2) นอกจากนี้คณะฯ ยังมีระบบ
และกลไกสําหรับบุคคลท่ีสนใจนําผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในคณะฯ ไปใช้
ประโยชน์ โดยให้ระบุข้อมูลช่ือหน่วยงานหรือ
บุคคล  และวัตถุประสงค์ของการนํา ไปใ ช้
ประโยชน์ก่อนดาวน์โหลดผลงานวิจัยไปใช้ (2.1-
6-3) 

ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัย พ.ศ. 2551 
2.1-6-3 เว็บไซต์ฐานข้อมลูผลงานวจิัยของ
คณะฯสําหรบับุคคลท่ีสนใจนําผลงานวิจัย
หรืองานสรา้งสรรค์ของคณาจารยใ์นคณะฯ 
ไปใช้ประโยชน์
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBrese
arch/db.php 

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์  

ชนิดชองตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

• กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

• กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
            จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

• กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

=นวิจัยฯสนับสนุนงาจํานวนเงินน   

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

=   ้คะแนนท่ีได 5
5 เต็ม ้เป็นคะแนนที่กําหนดใหวิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส

ะภายนอกจากภายในแล วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส
   ×  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
10,471,914

44
 = 237,998.05 

   คะแนนที่ได้  = ×237,998.05
5

100,000
  =  11.90 = 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย จากภายใน จํานวน 

1,958,250 บาท และภายนอก จํานวน 8,513,664 บาท รวมทั้งสิ้น 10,471,914 บาท  
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และในปีการศึกษา 2558 ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 48 คน จําแนกเป็น
อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 44 คน (ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จํานวน 2 คน และ
ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน จํานวน 2 คน)  และอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 1 คน  
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

100,000 บาท/คน 237,998.05 บาท/คน 5.00 บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

100,000 บาท/คน 237,998.05 บาท/คน 5.00 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ข้อมูลเงินทุนวิจัย จากฐานข้อมูล สวพ.มก. ปีงบประมาณ 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5  

  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

• กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํและนักวิจัย ที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
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สูตรการคํานวณ 
1.  คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

100
 ้งหมดนักวิจัยทัย์ประจําและจํานวนอาจาร

ะนักวิจัยรย์ประจําแลการของอาจางานทางวิชาำหนักของผลผลรวมถ่วง
   ×

น้  

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

=   ้คะแนนท่ีได 5

5 นคะแนนเต็มำหนดให้เป็กวิจัยท่ีกประจําและนัของอาจารย์

การงานทางวิชาำหนักของผลลรวมถ่วงน้ร้อยละของผ

กวิจัยประจําและนัของอาจารย์

การงานทางวิชาำหนักของผลลรวมถ่วงน้ร้อยละของผ

   ×  

 
ผลการดําเนนิงาน 

ประเภทผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 

1.1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.2 11 2.2

2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

0.4 10 4.0

2.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ 
ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

0.4 5 2.0

2.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 0 0.0

3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.6 10 6.0

4.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

0.8 0 0.0

4.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.8 5 4.0
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ประเภทผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถ่วงน้ําหนัก 

5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1 9 9.0 

5.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 0 0.0 

5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1 0 0.0 

5.4 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดําเนินการ 

1 2 2.0 

5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1 0 0.0 

5.6 ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1 1 1.0 

5.7 ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1 0 0.0 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 
(รวมลาศึกษาต่อ) 

45

จํานวนผลงานวชิาการทั้งหมด 53

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจํา 

30.20

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจํา 

67.11

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจํา 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป

คะแนนที่ได้ 8.38

ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40  ร้อยละ 67.11 5.00 บรรลุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 67.11 5.00 บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ จากฐานข้อมูล QAIS และฐานข้อมูล สวพ.มก. ปี  2558 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลประเมินของคณะกรรมการฯ  ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

 

 
ผลการดําเนนิงาน 
กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดทําแผนการบรกิาร
วิชาการประจาํปีท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
และกําหนดตวับ่งช้ีวัด
ความสําเรจ็ในระดับแผนและ
โครงการบริการวชิาการแก่
สังคม และเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพือ่พิจารณา
อนุมัต ิ

  คณะฯ  มี ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยมีคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ  เป็นผู้ วางแนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้บริการ
วิชาการด้านต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับพันธกิจของ
คณะฯ (3.1-1-1) มีการจัดทําแผนการบริการ
วิชาการประจําปีการศึกษา 2558 (3.1-1-2) 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จาก
การทําวิจัยเรื่อง โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่ วมมือพหุภา คี เพื่ อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
นครปฐม (3.1-1-3) 

3.1-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 
3.1-1-2  
- แผนการบริการวิชาการประจาํปี
การศึกษา 2558 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 9/2558 วาระที่ 4.3 
3.1-1-3  
- ผลการสํารวจความต้องการของชุมชนใน
การใหก้ารใหบ้ริการทางวิชาการ  

- โครงการสรา้งเครือข่ายความรว่มมอืพหุ
ภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  2. โครงการบริการวชิาการแก่
สังคมตามแผน มกีารจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพือ่ให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานิสติ ชุมชน 
หรือสงัคม 

  คณะฯ มีการจัดทําแผนบริการวิชาการและ
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับแผนการบริการวิชาการประจําปี
การศึกษา 2558เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นิสิ ต  ชุมชนหรื อสั งคม  ( 3 .1 -2 -1 )  เ ช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนําเพื่อ
สุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุ และโครงการ
ประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
สุขภาพสู่ชุมชน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ
ใ ห้ แ ก่ ผู้ นํ า ชุ ม ชน ผู้ สู ง อ า ยุ  ใ น อํ า เ ภ อ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้มีความรู้
ความเข้าใจและตะหนักถึงความสําคัญต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน
ผู้สูงอายุและนําความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์และ
นํามาถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวมถึงนิสิตก็ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติโดยทําหน้าท่ี
วิทยากรแกนนําต่อไป (3.1-2-2) โครงการ
ถ่ า ย ท อ ด ก า ร ป ลู ก ผั ก แ บ บ ไ ร้ ดิ น
(Hydropronics) สู่โรงเรียนและชุมชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตร วท.บ.เกษตร
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า  ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
และเกษตรกรผู้ท่ีสนใจ  (3.1-2-3)  เป็นต้น 

3.1-2-1 แผนการบริการวิชาการประจําปี
การศึกษา 2558 
3.1-2-2  
- สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารสร้าง
แกนนําเพือ่สุขภาพของชุมชนผู้สงูอายุ  
- สรุปโครงการประสานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน  
3.1-2-3  
- สรุปโครงการถ่ายทอดการปลูกผักแบบไร้
ดิน (Hydropronics) สู่โรงเรียนและชุมชน

- มคอ.3 รายวิชา 02181362 
ประสบการณว์ิชาชีพทางเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

  3. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

   คณะฯ มีโครงการบริการแก่สังคมโดยท่ีไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย จํานวน 27 โครงการ เช่น  
โครงการ  โครงการการ ให้ ความรู้ เ พื่ อ
เสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กในชุมชน ,  โครงการห้องเรียน
ภาษาอังกฤษกับทักษะการคิดวิเคราะห์   , 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเห็ด
เพื่อความมั่นคงทางอาหารในชุมชน, โครงการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมผู้สู งอายุ งานเกษตร
กําแพงแสน 58 เป็นต้น ดังกรากฎในแผน
โครงการบริการวชิาการของคณะฯ (3.1-3-1)

3.1-3-1 จาํนวนโครงการบริการทาง
วิชาการโดยไม่เกบ็ค่าใช้จา่ย ในแผนการ
บริการวิชาการประจําปีการศึกษา 2558 

  4. ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

  คณะฯ  มีการประเมินความสํา เร็จของ
แผนการบริการวิชาการแก่สั งคม  โดยมี
โครงการบริการวิชาการ จํานวน 29 โครงการ 
ดํ า เนิ นการ เ รี ยบร้ อยแล้ ว  จํ านวน  2 7 
โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 2 

3.1-4-1 
- รายงานผลการดาํเนินโครงการตา่งๆ  
ตามแผนการบริการวิชาการประจาํปี
การศึกษา 2558 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.10 ของโครงการ
ท้ังหมด และมีตัวช้ีวัดท้ังหมด จํานวน 33 
ตัว ช้ีวัด  บรรลุตามเป้าหมายของตัว ช้ีวัด 
จํานวน 30 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของตัวช้ีวัดท้ังหมด ตามแผนการบริการ
วิชาการ ปีการศึกษา 2558 (3.1-4-1) และมี
การนําผลการประเมินความสําเร็จของแผน
เข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งท่ี 7/2559 วาระที่ 1.26(3.1-4-2) 

และบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1/2559
3.1-4-2 รายงานการประชุมคณกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ท่ี 7/2559 วาระที่ 1.26 

  5. นําผลการประเมินตามข้อ 
4  มาปรบัปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บรกิารวิชาการ
สังคม 

   คณ ะ ฯ  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการ ปี
ก า ร ศึ กษา  2 5 5  ร า ย ง าน ในที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประจํา ครั้งท่ี  7/2559 วาระที่ 
1.26 โดยท่ีประชุมรับทราบ และเห็นควรให้มี
การปรับปรุงตัวช้ีของแผนการบริการวิชาการ
ในรอบปีการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพ 
และสะท้อนผลการดําเนินงานมากขึ้นย่ิงขึ้น 
เช่น กําหนดตัวช้ีวัดจํานวนผูเ้ข้ารับการอบรม/
จํานวนผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ และทั้งนี้ หากโครงการ/กิจกรรมใด
ในแผน ท่ีบริการวิชาการให้ชุมชน ควรระบุ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ
บริการวิชาการไว้ในแผนงานให้ชัดเจน (3.1-5-1)

3.1-5-1 รายงานการประชุมคณกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ท่ี 7/2559 วาระที่ 1.26 

  6. คณะมีสว่นร่วมในการ
บริการวิชาการแกส่ังคมใน
ระดับสถาบัน 

    คณะฯ มีส่วนร่วมการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน โดยเข้าร่วมโครงการ 9 
บวร ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
บ้ า น  วั ด  โ ร ง เ รี ย น  ใ นบ ริ เ วณอํ า เ ภ อ
กําแพงแสน โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นศูนย์กลางในการ
ดําเนินงานให้ความรู้ ให้บริการทางวิชาการใน
ด้านต่างๆ  ซ่ึงคณะฯ มีโครงการที่เข้าร่วมและ
เป็นส่ วนหนึ่ งของโครงการ  9  บวร  คือ 
โครงการการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน 
(3.1-6-1) และโครงการถ่ายทอดและให้
ความรู้เพื่อพัฒนาระบบ ICT โรงเรียนขนาด
เล็กในชุมชน (3.1-6-2) 

3.1-6-1 โครงการการให้ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียน
ขนาดเลก็ในชุมชน 
3.1-6-2 โครงการถ่ายทอดและให้ความรู้
เพื่อพัฒนาระบบ ICT โรงเรียนขนาดเล็ก
ในชุมชน 
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ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ช้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 - 7ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1. กําหนดผู้รบัผิดชอบในการ
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการ
ประ เมิ น คุณภาพได้ ให้ ข้ อ เ สนอแนะใน
องค์ประกอบที่ 4 ว่าคณะควรมีระบบกํากับ 
ติดตาม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามวงจร PDCA ซ่ึงคณะฯ ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามข้อเสนอแนะ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินงาน
กิจกรรมทั้งในส่วนของบุคลากรและนิสิต  
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดี และ

4.1-1-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒน
ศาสตร ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
4.1-1-2 แผนการดําเนินงานดา้นทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2558 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

พันธกิจของคณะฯ (4.1-1-1) ซ่ึงกิจกรรม
พัฒนานิสิตด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ และในส่วนของกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของบุคลากรและคณะ  
มีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ  
ตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะ (4.1-1-2) 

  2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม  และ
กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จ
ตามวั ตถุ ประสงค์ ของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพือ่ให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 คณะฯ มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  และกํ าหนดตั วบ่ ง ช้ี วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ัง
จัดสรรงบประมาณ โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ (4.1-2-1)  
ซ่ึงได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนงาน ตามนโยบายด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณบดี (4.1-2-2) 
และมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงฝ่ายกิจการนิสิต งานบริการ
การศึกษาของคณะฯ ได้จัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปี 2558 ไว้อย่างชัดเจน (4.1-2-3)   

4.1-2-1  

- แผนการดาํเนินงานด้านทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒน
ศาสตร ์ ประจาํปกีารศึกษา 2558 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
4.1-2-2 แบบรายงานการนาํเสนอนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของคณบด ี
4.2-2-3 ปฏิทินการดําเนินงานพัฒนานิสิต
ด้านการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม ประจําปี
การศึกษา 2558 

  3 .  กํ า กั บติ ดต าม ให้ มี ก า ร
ดําเนินงานตามแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯ มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด โดยมีคณะกรรมการฝ่าย
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้กํากับ
ติดตาม (4.1-3-1) และรายงานผลการกํากับ
ติดตามการดํ า เนินงานแต่ ละกิ จกรรม /
โครงการในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-3-2)  

4.1-3-1 สรุปผลการดาํเนินโครงการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม ตามแผนการ
ดําเนินงานดา้นทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒัน
ศาสตร ์ ประจาํปกีารศึกษา 2558 
4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่ ง ช้ี ท่ี วั ดความสํ า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  คณะฯ  มีการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จตามตัวบ่ง ช้ีความสําเร็จตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง แ ผน ง า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8  
โดยมีโครงการที่มีผลการดําเนินงานที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย จํานวน 23 โครงการ คิดเป็น
ร้ อยละ  100  ของ โครงการทั้ งหมด  23 
โครงการ (4.1-4-1)  

 

4.1-4-1 สรุปผลการดาํเนินโครงการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม ตามแผน 
การดาํเนินงานดา้นทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตรแ์ละ        
พัฒนศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2558 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  5 .  นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    คณ ะ ฯ  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสําเร็จของแผนและกิจกรรม ปีการศึกษา 
2558  ไปปรับปรุงแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 ในการ
ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะมาก
ขึ้น (4.1-5-1)  

4.1-5-1 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
- (ร่าง) แผนการดาํเนินงานด้านทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์และ   
พัฒนศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2559 
 

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อนิสิตและ
บุ คคล ท่ั ว ไปในรู ปแบบต่ า งๆ  เ ช่ น  ป้ าย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซด์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ และ Social network อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น Face book ของคณะฯ (4.1-6-1) 
มีการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม บนเวที่การแสดง
ของคณะฯ ในงานเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
ประจําปี 2558 (4.1-6-2) อีกท้ังยังยังบริการ
และเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยให้แก่
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  จ า ก  Waseda 
University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการฝึกสอน
จาก ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตอีกด้วย (4.1-6-3) 

4.1-6-1 เว็บไซต์แสดงภาพกจิกรรมของคณะ
ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
4.1-6-2 ภาพกิจกรรมการแสดงบนเวที่  
ง า น เ ก ษ ต ร กํ า แ พ ง แ ส น  ข อ ง ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
4.1-6-3 ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะการ
ป้ อ งกันตั วมวยไทยให้ แก่ อาจารย์ และ
นักศึกษา จาก Waseda University 

 

  7. กาํหนดหรือสรา้งมาตรฐาน
คุณภาพดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาต ิ

 

 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
7 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวสิัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมท้ังสอดคลอ้งกับกลุม่สถาบัน
และเอกลกัษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสูแ่ผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตีามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบง่ช้ีและเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดบัสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนมุัต ิ

  คณะฯ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 ปี 
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ  
ให้เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับ
ป รั ช ญ า  ปณิ ธ า น  แ ล ะ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกําหนดให้อาจารย์
และบุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่
เ ป็ น จุ ด แ ข็ ง แ ล ะ จุ ด อ่ อ น ข อ ง คณะ ฯ  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาส
และภาวะคุกคามท่ีพึงจะเกิดขึ้น (5.1-1-1) นํามา
สังเคราะห์เป็นแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนา
คณะในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556-2560 ท่ีได้รับการ
เ ห็ น ช อ บ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2555 (5.1-1-2) และนํามาพัฒนาสู่แผนพัฒนา
ตามนโยบายการพัฒนาคณะในระยะ 10 ปี พ.ศ. 
2556-2560 ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 
10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-3) พัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (5.1-1-4) และ
แผนปฏิบัติ การประจํ าปี งบประมาณ  2558  
ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ (5.1-1-5) 
และนํ า เสนอเข้ าสู่ กระบวนการพิจารณาให้

5.1-1-1 รายงานผลการทํา SWOT
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.1-1-2  แผนพัฒนาตามนโยบายการ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 
5.1-1-3 แผนยุทธศาสตรร์ะยะ 10 ปี 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.1-1-4 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.1-1-5 แผนปฏิบตัิการประจาํปี
งบประมาณ 2558 
5.1-1-6  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ท่ี 10/2557 วาระที่ 4.6  
- รายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ 
2558 
5.1-1-7 สรุปผลการสาํรวจความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์ปจัจุบันของการบริหารและ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
5.1-1-8 Roadmap to Vision (2571)  
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจาณาอนุมัติ (5.1-1-6) 
  อีกท้ังยังมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะฯ โดยการสํารวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์
ปั จ จุ บั น ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า คณ ะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-7) นํามาสู่การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อสะท้อนหา
ปัจจัยภาวะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะฯ 
และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึง
โอกาสและภาวะคุกคามท่ีจะเกิดในปัจจุบันร่วมกัน 
นําไปสู่การกําหนดทิศทางของคณะฯ ในอนาคต
ข้างหน้า เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐบาล และพัฒนาคณะฯ ให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล (5.1-1-8) 

 

  2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู
ทางการเงินท่ีประกอบไปดว้ย
ต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อ
พัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบรหิารหลกัสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

   คณะฯ  มีการวิ เคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ท่ี
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร 
และการจัดการเรียนการสอน (5.1-2-1)  
    มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
(5.1-2-2) มีแผนการจัดสรรและการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  (5.1-2-3) สามารถ
ตรวจสอบ ได้  ดั งปร ากฏ ในประกาศ  คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วย
การจัดสรรเงินรายได้ฯ (5.1-2-4)  
    อีกท้ังยังมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงิน
แจ้งให้หน่วยงานภายในคณะฯ ทราบเป็นประจําทุก
เดือน (5.1-2-5)  และมีการจัดทํารายงานทางการ
เ งิ น ทุ ก ร า ย ไ ต ร ม า ส  ( 5 . 1 -2 -6 )  เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการประจํ าคณะฯ  กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลอย่าง
สม่ํ า เสมอ  เพื่ อ ให้ เกิดกลไกการติดตามและ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
โปร่งใส ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

5.1-2-1 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลกัสูตร 
5.1-2-2 คําของบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
5.1-2-3 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.1-2-4 
- ระเบียบวา่ด้วยการจดัสรรรายไดส้าํหรบั
โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- ระเบียบวา่ดว้ยการจดัสรรรายไดส้าํหรบั
โครงการระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.1-2-5 รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้
ประจําเดอืน ประจําปงีบประมาณ 2558 
5.1-2-6 รายงานผลการดําเนินงาน
งบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 
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  3. ดาํเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะหแ์ละระบปุัจจัยเสี่ยงท่ี
เกิดจากปจัจัยภายนอก หรอื
ปัจจัยท่ีไมส่ามารถควบคุมได้ท่ี
ส่งผลต่อการดําเนนิงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดบั
ความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 

   คณะฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ กําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ (5.1-3-1) จากผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม โดยแผนดังกล่าวมีการกําหนดมาตรการในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับใน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแก้ไข
ลดหรือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการใน
มาตรการต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผนฯ และนําเสนอเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  (5.1-3-2) แล้วรายงานผลการบริหาร
ความ เสี่ ย งต่ อผู้ บ ริ ห า รระดั บสู งของคณะฯ  
เพื่อทราบ (5.1-3-3) โดยแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2558 ได้กําหนดไว้ 4 ด้าน คือ    
   ด้านการเรียนการสอน มีความเสี่ยงคือ ไม่มีความ
พ ร้ อ ม ท า ง ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  
วิ ธี กํ า จั ดความ เสี่ ย ง คือ  เ สนอขอรั บจั ดสรร
งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
การเรียนการสอน 
   ด้ า นบ ริ ห า ร ง านบุ ค คล  มี ค ว า ม เ สี่ ย ง คื อ  
ไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) 
ท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและตรงกับ
ตํ าแหน่ง ท่ีประกาศรับสมัคร เข้ ามาบรรจุ ได้  
วิธีกําจัดความเสี่ยงคือ 1.1) ขอปรับลดเกณฑ์การ
รั บ ส มั ค ร อ า จ า ร ย์ ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก  
เมื่อรับมาแล้วดําเนินการพัฒนาต่อให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่หมาวิทยา ลัยกํ าหนดภายใน  1  ปี  
1.2) เสนอขอรับสมัครอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒระดับ
ปริญญาโทเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด        
   ด้านดําเนินงานด้านการเงิน บัญชี มีความเสี่ยง
คือ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
ของคณะฯ ให้เป็นปัจจุบันได้ วิธีกําจัดความเสี่ยง
คือ เสนอขอรับจัดสรรอัตรากําลังหรือจ้างพนักงาน
เพิ่ม เติม  ให้ เพียงพอและเหมาะสมกับกรอบ  

5.1-3-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  
5.1-3-2  
- แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2558 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ท่ี 11/2557 วาระที่ 3.3 
5.1-3-3 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง
ประจําปงีบประมาณ 2558  
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ภาระงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย              
   ด้านการติดตามการปรับปรุงควบคุมภายใน
ร ะ ดั บ ส่ ว น ง า น ย่ อ ย  มี ค ว า ม เ สี่ ย ง คื อ 
1) การดําเนินงานสารบรรณของคณะฯ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ และยังไม่สามารถลดต้นทุนในการใช้
ทรัพยากรในการดํา เนินงานได้ตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่คณะกําหนด  วิธีกําจัดความเสี่ยง
คือ  จัดหาระบบสารสนเทศในการสือการที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้แทนการดําเนินงานสารบรรณ
รูปแบบเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้
ทรัพยากร 2) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามของ
หน่วยงานไม่มีความทันสมัย  และขาดความ
เช่ือมโยง วิธีกําจัดความเสี่ยงคือ พัฒนาฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจให้มีความทันสมัย 
   ซ่ึงคณะได้ดําเนินงานตามแผนเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้าน ดังนี้       
   ด้านการเรียนการสอน  
   คณะฯ เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ และได้รับ
การพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ยืมเพื่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการการเรียนการสอนแล้ว โดยสามารถ
ดําเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการ
สอน เพิ่มเติม 1 หลังได้ตามระยะเวลาที่กาํหนด 
    ด้านบริหารงานบุคคล 
    คณะฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นอาจารย์ ตามเกณฑ์ท่ีขอปรับลดจากวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นปริญญาโท  ตามหลัก เกณฑ์  
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายในปีงบประมาณ 2558 
และได้รับการคัดเลือกแล้วจํานวน 2 ราย 
    ด้านดําเนินงานด้านการเงิน บัญชี 
    คณะฯ สามารถคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี ได้จํานวน 1 ราย 
    ด้านการติดตามการปรับปรุงควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย 
    คณะฯ ได้จัดซ้ือระบบ AMS e-office เข้ามาใช้
ดําเนินการแทนระบบสารบรรณแบบเดิม ส่งผลให้
การรับส่งหนังสือราชการมีความรวดเร็วและ
คล่องตัวมากขึ้น อีกท้ังยังประหยัดทรัพยากรมาก
ขึ้น โดยสามารถลดกระดาษในการทําสําเนาได้ถึง 
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6,193 ฉบับ ประหยัดเวลาในการส่งเอกสารโต้ตอบ
ระหว่างหน่วยงานและบุคคล และลดพื้นท่ีในการ
จัดเก็บเอกสารอีกด้วย 

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถว้นท้ัง 10 
ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

  ผู้บริหารของคณะฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมา  
ภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางท่ีกําหนด
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการประจํา
คณะฯ โดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
คณะฯ มีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และ เป้ าหมายของกลยุทธ์ ของคณะฯ  ตาม
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึงดําเนินการได้สําเร็จตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการคิดเป็นร้อยละ 87.84 (5.1-4-1) 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficience)  
คณะฯ มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับ
ดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยการกําหนดนโยบายต่างๆ ท่ีครอบคลุมทุก  
พันธกิจ (5.1-4-2) และมีเครื่องมือการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม  ทําให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
และแบบติดตามการนําความรู้จากการฝึกอบรมฯ 
ไปใช้ประโยชน์ (5.1-4-3)  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
คณะฯ มีการให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง เช่น 
การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของ
งานต่างๆ (5.1-4-4)  และการดําเนินการตอบสนอง
ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 (5.1-4-5) 

5.1-4-1 ตารางสรปุผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/ตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2558 
5.1-4-2 แบบรายงานการนาํเสนอนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของคณบดี  
5.1-4-3  
- ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร  
คณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์

- แบบตดิตามการนําความรู้จากการ
ฝึกอบรมฯ ไปใช้ประโยชน์  
5.1-4-4 การกาํหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการใหบ้ริการของงานตา่งๆ
เว็บไซต์คณะฯ ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/office/
Process_performance.php 
5.1-4-5 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
ปีการศกึษา 2557 
5.1-4-6 รายงานการประเมินตนเอง  
ปีการศกึษา 2558 
5.1-4-7 ขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
5.1-4-8  
- รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้
ประจําเดอืน ประจําปงีบประมาณ 2558 
- รายงานผลการดาํเนนิงานงบประมาณ
เงินรายไดร้ายไตรมาส ประจาํปี
งบประมาณ  2558 
5.1-4-9 โครงการสัมมนาบุคลากร 
5.1-4-10 ขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
5.1-4-11 คําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการฝา่ย
ต่างๆ ของคณะฯ 
5.1-4-12  

- โครงการผู้บรหิารพบนิสิต 
- กิจกรรมผู้บรหิารพบบุคลากร  
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4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
คณะฯ มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้า ท่ีและผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ดัง
รายงานประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ท้ัง 5 องค์ประกอบ (5.1-4-6) 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
คณะฯมีกระบวนการปฏิบั ติ ท่ี เปิ ด เผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสรี โดยสามารถรับรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ทาง website ของคณะฯ  (5.1-4-7) 
มีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินแจ้งให้
หน่วยงานภายในคณะฯทราบเป็นประจําทุกเดือน 
และมีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส 
เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลอย่าง
สม่ํ า เสมอ  เพื่ อ ให้ เกิดกลไกการติดตามและ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
โปร่งใส ต่อเนื่อง (5.1-4-8)  มีการจัดโครงการ
สัมมาทิฐิและโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในคณะฯที่ถูกต้องตรงกัน 
(5.1-4-9)  และมีขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (5.1-4-10)  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
คณะฯมีกระบวนการที่ให้บุคลากร เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการบริหารจัดการของคณะฯ โดยแต่งตั้งบุคลากร
เข้าเป็นคณะกรรมการดําเนินการต่างๆ (5.1-4-11) 
มีกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ การแสดงทัศนะ 
การเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
การคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา กระบวนการ
ตัดสินใจ และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา ในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา เช่น โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
และนิสิต (5.1-4-12)  มีการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตและบุคลากรท่ีมีต่อการบริการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (5.1-4-13) มีการประเมินการบริหารงาน
ของคณะผู้บริหาร (5.1-4-14)  และการประเมิน
คุณภาพภายใน  โดยมี บุ คคลภายนอกคณะฯ 
เป็นคณะกรรมการ  (5.1-4-15)  

5.1-4-13 ผลการประเมินการให้บรกิาร
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
5.1-4-14 ผลการประเมินการบรหิารงาน
ของคณะผู้บรหิาร 
5.1-4-15 คําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ปีการศกึษา 2558 
5.1-4-16 คําสัง่แต่งตั้งรองคณบดีฝา่ย
ต่างๆของคณะ 
5.1-4-17 การกําหนดระเบียบการใช้
อาคาร การใช้รถ และมาตรการตา่งๆของ
คณะ 
5.1-4-18 แบบสรปุการรับนิสติเข้าศึกษา
ในโครงการตา่ง ๆ ปีการศึกษา 2558 
5.1-4-19 โครงการสัมมนาบุคลากร 
ประจําป ี2559 
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7)  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
 คณะฯ  มีการถ่ าย โอนอํ านาจการตั ดสิน ใจ
ทรัพยากร และภารกิจให้แก่บุคลากรในคณะฯ มี
อิสระตามสมควร มีการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
(5 .1 -4 -16 )  และแต่ งตั้ งคณะกรรมการและ
คณะทํางานฝ่ายต่างๆ ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมตามพันธกิจของหน่วยงานตามความ
เหมาะสม (5.1-4-11)  

8) หลักนติิธรรม (Rule of Law)  
คณะฯ มีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกําหนดระเบียบการใช้
อาคาร การใช้รถ และมาตรการ หลักเกณฑ์ และ
ข้อปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันท้ัง
คณะฯ โดยไม่เลือกปฏิบัติ (5.1-4-17) เป็นต้น 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
คณะฯ มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่ มี การแบ่ งแยกด้ านชายหรือหญิ ง  
ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ เช่น การรับนิสิต
เข้าศึกษาตามโควตาในโครงการต่าง ๆ (5.1-4-18) 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
คณะฯ มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้  ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจาก
การใช้กระบวนการเพือ่หาข้อคิดเหน็จากกลุม่บคุคล
ท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ี
ยุติ ไ ม่ ไ ด้ ใ นประ เด็ น ท่ี สํ า คัญ  โ ดยฉั นทามติ  
ไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ เช่น การจัดโครงการสัมมนาบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 
2559 ระหว่างวันท่ี 13-17 มิถุนายน 2559 เพื่อ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงพัฒนา
แผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
(5.1-4-19)  
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  5. ค้นหาแนวปฏิบตัิท่ีดีจาก
ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มปีระสบการณต์รง 
และแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวจิัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษร
และนํามาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจรงิ 

    คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จั ด ก า รคว ามรู้ ข อ งคณะศึ กษ าศ าสตร์ แ ล ะ  
พัฒนศาสตร์  (5.1-5-1) เป็นผู้รับผิดชอบ และทํา
หน้า ท่ี ในการกําหนดนโยบาย  วางแผน  และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้
ของคณะ  โดยกําหนดให้มีการประชุม เพื่อวางแผน 
และติดตามผลการดําเนินงาน (5.1-5-2) 
     มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปี
การศึกษา 2558  (5.1-5-3) โดยได้กําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ท่ีครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุน รวมท้ังการกําหนดผู้รับผิดชอบ และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ 
ซ่ึงจากแผนการจัดการความรู้  
     คณะฯ มีการจัดทํา KU-EDS KM MODEL ซ่ึง
เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ ท่ีสอดคล้องกับ
แผนการจัดการความรู้และแผนกลยุทธ์ของคณะ  
ท่ีครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหาร
จัดการ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนที่สําคัญ
คือ การทํางานประจําท่ีต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ความรู้ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุง โดยใช้วิธีการ
แบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหน่ึงประเด็น (One 
Point Lesson) หรือ OPL มาเป็นเครื่องมือของ
การจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถนําความรู้ เทคนิค วิธีการดําเนินงาน  
ไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน
ภายในองค์กร ส่งผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีฝังอยู่
ในงานประจํา เพื่อก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง (5.1-5-4) โดยมีการรวบรวม OPL ท่ี
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและคัดเลือกจาก
คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ ไปเผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะฯ(5.1-5-5) 
และจะมีการพิจารณาคัดเลือก OPL ท่ีมีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพื่อค้นหาบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดีเด่นประจําปี ในแต่ละด้าน แล้วนํามาจัดทํา

5.1-5-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจดัการความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการจัดการความรู้
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
5.1-5-3 แผนการจัดการความรู ้ 
ปีการศกึษา 2558 
5.1-5-4 KU-EDS KM MODEL  
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
5.1-5-5 เวบ็ไซต์การเผยแพร่คู่มือตา่งๆ 
บนเว็บไซตก์ารจัดการความรู้ของคณะฯ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/kmcen
ter/ 
5.1-5-6  
- บุคลากรดีเด่น ประจําปี 2558 
- โปสเตอรผ์ลงานของบุคลากรดีเด่น 
ประจาํป ี2558 
5.1-5-7 คู่มือนสิิตฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
ปีการศกึษา 2558 
5.1-5-8 คู่มือการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร (ปรบัปรงุ พ.ศ.2558) 
5.1-5-9 เวบ็ไซต์การเผยแพร่คู่มือตา่งๆ 
บนเว็บไซตก์ารจัดการความรู้ของคณะฯ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/kmcen
ter/  
5.1-5-10 เกียรตบิัตรรางวลัโครงการวัน

แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day 

ครั้งท่ี 3” 
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โปสเตอร์ผลงานของบุคลากรดีเด่น มีการมอบ
เกียรติบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่น ในงานวันสถาปนา
คณะ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน และยังเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (5.1-5-6)  
        อีกท้ังบุคลากรสายสนับสนุน ยังต่อยอดจาก
การจัดทํา OPL มาเป็นคู่มือของแต่ละงาน จํานวน 
2 เล่ม ได้แก่ คู่มือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ปีการศึกษา 2558  งานบริการการศึกษา (5.1-5-7) 
คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ปรับปรุง 
พ.ศ.2558) งานบริหารและธุรการ (5.1-5-8) โดย
คู่มือต่างๆ มีการนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีไวบ้นเว็บไซต์ของคณะฯ (5.1-5-9) 
      ท้ังนี้ คณะฯ ยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมและ
นวั ตกรรมการจั ดการความรู้ ของคณะ  คือ  
“1 คน 1 ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร” โดยการเข้า
ร่วมโครงการวันแห่ งการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  
“KU-KM Day ครั้งท่ี 3” ซ่ึงได้จัดทําโปสเตอร์และ
นําเสนอข้อมูลแบบปากเปล่า ผ่านเวทีประกวด 
“KU-KM Best Practice Award” และได้รับ
รางวัล จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลผลงานเดน่
และนวัตกรรมการจัดการความรู้ และ 2.รางวัล 
Popular Vote จากการประกวดแข่งขันในครั้งนี้
อีกด้วย (5.1-5-10) 

  6. การกาํกับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  คณะฯ มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล  
เชิงประจักษ์ โดยกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย
ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ี
สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์อย่างชัดเจน ดังแสดง
รายละเอียดในเอกสารแผนการอัตรากําลัง 4 ปี 
พ.ศ. 2557-2560 (5.1-6-1) แผนพัฒนาบุคลากร 
(Human Resource Development Plan)  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (5.1-6-2) และ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล 
(5.1-6-3) 
    มี ก ระบวนการและกล ไก ในกา รบริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด โดยมีทุนสนับสนุนการทําวิจัย ทุนการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 

5.1-6-1 แผนการอัตรากําลัง 4 ปี 
พ.ศ. 2557-2560 
5.1-6-2 แผนพัฒนาบุคลากร (Human 
Resource Development Plan)  
5.1-6-3 รายงานผลการดําเนินงานการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะ
ศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ ประจําปี 
2559  
5.1-6-4 แบบเสนอขอรับทุนตา่งๆของ  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์  
5.1-6-5 แบบเก็บข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร 
5.1-6-6 
- รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

ทุนฝึกอบรม  ประชุม  ศึกษาดู งาน  (5.1-6-4)
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการประชุมฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์  (5.1-6-5)   
     มีการกํ ากับติ ดตามการดํ า เนิ น งานและ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ (5.1-6-6) และรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนคณะฯ 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น (5.1-6-7)   
     มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน นําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนา มาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน (5.1-6-8) 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว้กับหน่วยงาน(5.1-6-9) 

ประจําคณะฯ วาระติดตามตําแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย ์

- รายงานการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ฯ ปีการศกึษา 2558 
5.1-6-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุน 
5.1-6-8  
- ระบบติดตามการพัฒานบุคลากรของ
คณะฯ  
- แบบติดตามการนําความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาการดําเนินงาน 
5.1-6-9 แบบฟอรม์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

  7. ดาํเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การดาํเนินงานดา้นการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

   คณะฯ  มี ระบบกลไกการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใต้ระบบการประกันคุณภาพท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ในการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีนํามาใช้ ถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการท่ีได้ดําเนินการ
เป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะฯ (5.1-7-1)  
    มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในระบบ
กลไกการประกั น คุณภาพการศึ กษา  2 ชุ ด
ประกอบด้วย  
    1) คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและ  
ตัวบ่งช้ี  มีหน้าท่ีควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
ตัวบ่งช้ี  ทําหน้าท่ีโดยรองคณบดีท่ีรับผิดชอบงาน
ฝ่ายนั้นๆ(5.1-7-2)  
    2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า  
ร่วมเป็นคณะกรรมการทําหน้าท่ีประสานงานและ
บริหารจัดการให้ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

5.1-7-1 ประกาศ เรื่อง นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.1-7-2 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-3 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.1-7-4 แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปกีารศึกษา 2558 
5.1-7-5 

- แบบตดิตามการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลกัสตูร 
- เว็บไซตต์ิดตามการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรของคณะ 
5.1-7-6  

- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร  
ปีการศกึษา 2558 
- รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 
ปีการศกึษา 2558 
- แผนและผลการพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอของคณักรรมการประเมินคุณภาพ
ฯ (สปค.01/02) ระดับคณะ ปีการศึกษา 
2557 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษาดําเนินการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 
(5.1-7-3) 
      มีกระบวนการวางแผน (5.1-7-4) การติดตาม
ตรวจสอบ (5.1-7-5) การประเมินคุณภาพและการ
ปรับปรุงคุณภาพทั้งในระดับคณะและหลักสูตร 
( 5 . 1 -7 -6 )  ใ นส่ ว นของ โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชา  มีระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแยกไป
ดํ า เ นิ น ก า ร ต่ า ง ห า ก ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน 
กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  1. มีระบบและกลไกในการ
กํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
อ งค์ ป ร ะกอบก า รป ร ะกั น
คุณภาพหลักสูตร 

    คณะฯ มีระบบและกลไกในการกํากับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ภายใต้
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด โดยระบบ

5.2-1-1 ประกาศ เรื่อง นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.2-1-2 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและ
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ประเมิน
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีนํามาใช้ ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการท่ีได้
ดําเนินการเป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะฯ (5.2-1-1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2 ชุด ประกอบด้วย  
1) คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ทําหน้าท่ีควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน  
ตั วบ่ ง ช้ี   ซ่ึ ง ป ระกอบ ไปด้ ว ย รอ งคณบดี ท่ี
รับผิดชอบงานฝ่ายนั้นๆ (5.2-1-3)  
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมี
ตัวแทนของภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า ร่วม
เป็นคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีประสานงานและ
บริหารจัดการให้ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ดําเนนิการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง (5.2-1-3)  
      มีการวางแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
เพื่อแจ้งกิจกรรมและกําหนดการต่างๆ ท่ีหลักสูตร
ต้องดําเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(5.2-1-4) 
     อีกท้ังยังมีการผลักดันอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพต่างๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
เ ก ณ ฑ์  ส ก อ .  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ ซ่ึงมีอาจารย์ประจํา อาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ผู้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ 
และมีผู้ ท่ีมี คุณสมบัติ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558 ของคณะฯ จํานวน 16 คน และอยู่ระหว่าง
รอขึ้นทะเบียนจํานวน 2 คน (5.2-1-5) 

 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา
5.2-1-3 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒัน
ศาสตร ์
5.2-1-4 
- แผนปฏิบัติงานฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษา ปกีารศึกษา 2558 
- ปฏิทินกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร ปี
การศึกษา 2558 

5.2-1-5 รายชื่อผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
ประจําปกีารศึกษา 2558 ของคณะฯ   
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

  2. มี คณะกร รมก า รกํ า กั บ 
ติ ดตามกา รดํ า เ นิ น ง าน ให้
เป็นไปตามระบบที่กําหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจํา
คณะเพื่ อพิ จ า รณาทุกภาค
การศึกษา 

   คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบใน
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 
2 ชุ ดประกอบด้ ว ย  คณะกร รมกา รกํ า กั บ
องค์ประกอบและ   ตัวบ่ง ช้ี ทําหน้า ท่ีควบคุม
คุณภาพได้ตามมาตรฐานตัวบ่งช้ี ซ่ึงกรรมการ
ประกอบด้วยรองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานฝ่ายนั้นๆ 
( 5 . 2 -2 -1 )  คณะกรรมการประกั น คุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนของภาควิชาและหน่วยงาน
เ ทียบเ ท่าร่ วม เป็นคณะกรรมการทํ าหน้ า ท่ี
ประสานงานและบริหารจัดการให้ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ  ให้ดําเนินการอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง (5.2-2-2) 
โดยมีการติดตามข้อมูลและผลการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะและหลักสูตร 
และแจ้งให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 
(5.2-3-3) 

5.2-2-1 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.2-2-2 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
5.2-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (วาระที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ) 

  

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ต า ม
องค์ ป ระกอบการประกั น
คุณภาพหลักสูตร 

  คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดํ า เนินงานของหลักสูตร เพื่ อ ให้ เกิดผลการ
ดําเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์ในการเรียน โดยจัดบริการ
ไว้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ และ
ส่วนต่างๆรวมทั้งสิ้น 141 เครื่อง จําแนกเป็น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 61 เครื่อง และศูนย์การ
เรียนรู้ 20 เครื่อง มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ใหม่
เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์เก่าท่ีชํารุด จํานวน 50 
เครื่อง มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  ท้ังใน
ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนปฏิบัติแบบจุลภาคอุปกรณ์
การศึกษา และอื่นๆ อีกท้ังยังมีโครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการเรียนการสอน (อาคาร 3) เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
(5.2-3-1) มีการส่งเสริมให้นิสิตของคณะเข้าใช้
บริการกับส่วนกลางวิทยาเขตกําแพงแสน โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
มีการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  

5.2-3-1 ข้อมูลอาคารสถานที่และสิง่
สนับสนุนดา้นการเรียนการสอนของ
คณะฯ 
5.2-3-2 การบรกิารห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (ข้อมูลจากสํานกัหอสมุดท่ี
http://www.lib.ku.ac.th/) 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน หลักฐาน 

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (5.2-3-2) 

  4. มีการประเมินคุณภาพตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจํ าคณะเพื่ อ
พิจารณา 

    คณะฯ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 5 หลักสูตร 
ระหว่างวันท่ี 15-24 สิงหาคม  2559 ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด (5.2-4-1) ซ่ึงทุกหลักสูตร
ผ่านมาตรฐาน และได้นําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการแจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครั้งท่ี 9/2559 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
(5.2-4-2)  

5.2-4-1  
- กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลกัสตูร ปกีารศึกษา 2558 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร  
ของทุกหลักสูตร 
5.2-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
9/2559 

  5 .  นํ า ผลการประ เมิ นและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ม า ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มคุีณภาพดขีึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

    จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมิน
เฉลี่ย 6 หลักสูตร 3.14 คะแนน และหลักสูตรได้
ดํ า เนิ นการจั ด ทํ าแผนพัฒนาปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินของแต่ละ
หลักสูตร (5.2-5-1) โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 9/2558 (5.2-5-2) 
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีผลการ
ประเมินเฉลี่ย 4 หลักสูตร 3.60 คะแนน (ไม่นําผล
การประเมินของหลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
ศึกษา) มาคํานวณ เนื่องจากเป็นหลักสูตรยืม ตาม
บันทึกข้อความท่ี ศธ 0513.10118/0951 ลว. 15 
ก.ย. 59) พบว่าทุกหลักสูตร มีคุณภาพดีขึ้นจากปี
การ ศึกษา  2557 (5 .2 -5 -2 )  โดยที่ ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2559 ได้
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร  ปีการศึกษา 2558 แล้วมีเห็นควรให้
ภ า ค วิ ช า แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร นํ า ข้ อ เ ส น อ จ า ก
คณะกรรมการประเมิน ไปวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(5.2-5-3) 

5.2-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2557     
ของทุกหลักสูตร  
5.2-5-2  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ท่ี 9/2558 วาระที่ 4.6 
5.2-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
9/2559 วาระที่ 4.7 
 

  6. มีผลการประเมนิคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 1 
การกํากบัมาตรฐาน 

     จากผลการประเมนคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 พบว่า ทุกหลักสูตร
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผ่านการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร (5.2-6-1) 

5.2-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ของทุกหลักสูตร 
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ผลการประเมนิตนเองปีการศึกษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุ

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีการศกึษา 2558 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุ 
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บทที่ 3  
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (KPI)  

และค่าเป้าหมายของพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ 

วิสัยทัศน์   
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนําด้านการศึกษาและการพัฒนา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
ผลการดําเนนิงานและคา่เปา้หมาย ปีงบประมาณ 2558 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

พันธกิจที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรท่ีสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษในสาขาทาง
การศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ศษพ.) 

1. จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
ปริญญาตรี 

1 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

2. จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
ปริญญาโท 

- -

3. จํานวนหลักสูตรใหม่ระดับ
ปริญญาเอก 

1 1

4. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ท่ีเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

4 7

5. จํานวนรายวิชาระดับปริญญาโท
ท่ีเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3 3

6. ร้อยละของนิสิตทุกระดับ
การศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชาท่ี
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มี
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
ท่ีสูงขึ้น 

1. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

32 31

2. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมี
ตําแหน่งทางวิชาการ 

21 22

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ทบทวนสัดส่วนภาระงานของ
อาจารย์ต่อนิสิตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 

อัตราส่วนภาระงานสอนของ
อาจารย์ต่อนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
สกอ. กําหนด (ไม่เกิน 1: 30) 

1 : 25 1 : 27

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบผู้ช่วยสอน (TA) ให้
มีศักยภาพ 

1. จํานวนทุนสําหรับนิสิตผู้ช่วยสอน  6 12

2. จํานวนนิสิตผูช้่วยสอน (TA)  6 11

3. ความพึงพอใจของนิสิตผู้ช่วยสอน
ต่อระบบ TA    

3.60 4.40

4. ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อ
นิสิตผู้ช่วยสอน 
 

3.60 4.40
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
สร้างเครือข่ายวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

1. จํานวนหน่วยงานที่มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ   

18 52

2. จํานวนนิสิตและบุคลากรของ
คณะ ศษพ. ท่ีมีการแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ 

3 3

พันธกิจที่ 2 
การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ สนับสนุนการเรียนการ
สอน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมในแต่ละปี 

6 17

2. จํานวนโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

4 7

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
สร้างรายได้และแสวงหาแหล่ง
ทุนท้ังภายในและภายนอกเพื่อ
สนับสนุนการวิจยัให้มากย่ิงขึ้น 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.50 
(ล้านบาท) 

24.72
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวจิยัและบทความ
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 

14 35

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

1. จํานวนหน่วยงานที่สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
ท้ังในและต่างประเทศ   

3 3

2. จํานวนโครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

- -

ยุทธศาสตร์ที่ 10  
ส่งเสริมนิสิตให้มีศักยภาพในการ
วิจัยโดยการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
(RA) 

จํานวนผู้ช่วยนักวิจัย 3 8

พันธกิจที่ 3 
การบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 11  
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม   

7 16

2. จํานวนผู้เข้ารบัการอบรม  210 2,217

3. ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
โครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ
วิชาการ   

3.60 4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 12  
จัดระบบศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อหารายได้ 

รายได้จากการให้บริการวิชาการ
จากภารกิจของศนูย์บริการวิชาการ 

100,000 105,250
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 13  
บูรณาการการให้บริการวิชาการ
ไปสู่การเรียนการสอนและการ
วิจัย 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการ ระหว่างการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

8 10

ยุทธศาสตร์ที่ 14  
พัฒนาทักษะคณาจารย์และ
บุคลากรเพื่อรองรับการบริการ
วิชาการ 

1. จํานวนคณาจารย์หรือบุคลากรท่ี
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้บริการ
วิชาการ   

7 10

2. จํานวนคณาจารย์และบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ และ/หรือ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการ 

7 10

ยุทธศาสตร์ที่ 15  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่าย
ในการบริการวิชาการ 

3 4

พันธกิจที่ 4 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 16  
อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทย ท้ังในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ไปสู่
นานาชาต ิ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น/
ระดับชาติ 

2 2

ยุทธศาสตร์ที่ 17  
ปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดี
งามให้แก่นิสิตและบุคลากร 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสร้างค่านิยมและจิตสํานึกท่ีดี
งาม   

3 3

2. จํานวนนิสิตและบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

350 750

ยุทธศาสตร์ที่ 18  
พัฒนาภาวะผู้นําและอัตลักษณ์ 
“สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ 
สามัคค”ี ให้แก่นิสิต 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสร้างภาวะผู้นํานิสิต ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   

1 4

2. จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

550 764

พันธกิจที่ 5 
การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตณ์ที่ 19 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลและการพึ่งพาตนเอง 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการบริหารงานของคณะ   

3.90 4.17

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ หรือร่วมเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 84
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 20  
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการในทุกภารกิจ 

1. จํานวนระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลท่ีได้รับพัฒนาและ
ปรับปรุง   

1 2

2. ผลการประเมินคุณภาพการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

3.90 3.93

ยุทธศาสตร์ที่ 21  
พัฒนาความรู้และความสามารถ
ของบุคลากรสายสนับสนุนให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการฝึกอบรม 
สัมมนา และพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
การปฏิบัติงาน ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100

2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สวัสดิการด้านต่างๆ ของคณะ 

3.60 4.07
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บทที่ 4 

สรุปการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของคณะ 

4.1 รายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเด่น และโอกาส  
ในการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  จุดเด่น 
  1. มีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ฯ ฟาร์มศึกษาศาสตร์     
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นแหล่งฝกึประสบการณ์เสริมศักยภาพนิสิต 
  2. คณาจารย์มีศักยภาพและหลากหลายในความเชี่ยวชาญ ที่สามารถพัฒนาการศึกษาได้ทุกระบบ 
  3. มีสาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 โอกาสในการพัฒนา 
               ผลิตบัณฑิตในสาขาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี รวมทั้งหลักสูตร   
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของสังคมและนโยบายของรัฐบาล 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  จุดเด่น 
  1. มีงานวิจัยต่อเนื่องและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
  2. มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร ่

 โอกาสในการพัฒนา 
  ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  จุดเด่น 

1. มีแหล่งเรียนรูแ้ละแหล่งฝึกประสบการณ์ และฟาร์มของภาควิชา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้

2. มีห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เช่น นิสิต ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ลงบริการวิชาการในพื้นที ่

3. มีบุคลากรที่มคีวามสามารถที่หลากหลายในการบริการวิชาการ 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ สพฐ. , มีหลักสตูรที่น่าสนใจ เช่น คูปองพัฒนาครู, หลักสูตรพัฒนาการ

สอนในศตวรรษที่ 21 
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 โอกาสในการพัฒนา 
  1. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางฝั่งตะวันตก รวมถึง
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้บริการวิชาการได้ตรงตามความต้องการของสังคม หน่วยงาน และชุมชน 
  2. พัฒนาครูประจําการในระบบการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพในชุมชน 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดเด่น 

มีบุคลากรที่มศีักยภาพในการดําเนินกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โอกาสในการพัฒนา 
  1. ใช้ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสร้างคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีงามให้แก่นิสิต
และบุคลากรทั่วไป 
  2. ส่งเสริมศิลปะมวยไทยสู้ความเป็นนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  จุดเด่น 

1. มีแผนพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่บุคลากร  
2. บุคลากรมีทักษะการทํางานตรงและสอดคล้องเหมาะสมกับงาน 
3. สามารถสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการบริหารจัดการ        

และมีการดําเนินงานเป็นที่ปรากฏ เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ได้ 

 โอกาสในการพัฒนา 
สร้างรูปแบบและวัฒนธรรมในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี 
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บทที่ 5  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2558 นั้น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 
และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 โครงการ/
กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 โครงการ คือ การปรับบรุง/จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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• สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 (สปค.02)  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

รายงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 
1. โอกาสในการ

พัฒนา 
2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) 
4. เป้าหมาย 5. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม 
6. งบประมาณ 7. ผู้รับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน 
บทสรปุผู้บริหาร 

1. คณะฯ ควรมีแนว
ทางการให้ความรู้
แก่ศิษย์เก่าอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนได้งานทํา 
1) โครงการทวนสอบ
มาตรฐานวิชาชีพครู  
2) โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์
เก่า 

จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทาํ ร้อยละ 80 รุ่นปีการศึกษา 2557 
มีจํานวนบัณฑิตที่ได้งานทาํ  
ระดับปรญิญาตรี ร้อยละ 92.63 

40,000 รองคณบดฝี่าย
วิชาการ/ 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

100%
 

2. คณะฯ ควรมี
แนวทางในการ
ส่งเสรมิผลงาน
วิชาการ ในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 
และหาแหล่ง
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 

รณรงค์ กระตุ้น สร้าง
แรงจงูใจ เพิ่มเติม ด้วยการ
ให้ทุนสนบัสนุนและ
บําเหนจ็ความดีความชอบ 

ผลงานที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพรใ่นระดับนานาชาติ
ของอาจารย์และนสิิต 

จํานวน
ผลงานวจิัย
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า 

ปี พ.ศ. 2557 
มีผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ จํานวน 32 เรื่อง และตาํราที่
ผ่านการประเมินตาํแหนง่ทางวิชาการ 
จํานวน 2 เล่ม รวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน 
ปี พ.ศ. 2558 
มีผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ จํานวน 52 เรื่อง และตาํราที่
ผ่านการประเมินตาํแหนง่ทางวิชาการ 
จํานวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น 53 ผลงาน 
เพิ่มขึ้น จาํนวน 19 ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 55.88 

- รองคณบดฝี่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

100%
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1. โอกาสในการ
พัฒนา 

2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) 

4. เป้าหมาย 5. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

6. งบประมาณ 7. ผู้รับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

3. คณะฯ ควรมี
ระบบกํากับ ตดิตาม 
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
ตามวงจร PDCA 

แผนงานทํานุบาํรงุศิลปะ
และวัฒนธรรม  

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระบบและกลไก
ที่ดําเนินการ
ตามวงจร 
PDCA 

มีการดําเนินการดงันี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ (P) 
2. จัดทําแผนงานทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 (P) 
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม  
ปีการศกึษา 2558 (D) 
4. ประชุมคณะกรรมการทํานุบาํรุง
ศิลปและวัฒนธรรม เพื่อติดตามการ
ดําเนินกจิกรรม (C) 
5. ปรับปรุงแผนงานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (A) 

360,000 รองคณบดฝี่าย
บริหาร/ 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนสิติ 

100%

4. คณะฯ ควรมีการ
จัดทําคู่มอืการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหม้ี
ความสมบูรณ์มาก
ขึ้น 

ปรับบรงุ/จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัตงิาน จํานวน 4 เล่ม
(อย่างน้อย 
1 เล่ม/งาน/ปี) 

1) คู่มือการปฏบิัตงิานงานบรกิาร
การศึกษา จํานวน 1 เล่ม เรื่อง คู่มือ
นิสิตฝกึประสบการณ์วชิาชีพ ปี
การศึกษา 2558 
2) คู่มือการสรรหาบุคลากร 
(งานคลังและพัสด ุและงานนโยบาย
และแผนอยู่ระหวา่งดาํเนินการจดัทํา) 

10,000 รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

50%
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1. โอกาสในการ
พัฒนา 

2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) 

4. เป้าหมาย 5. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

6. งบประมาณ 7. ผู้รับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

5. คณะฯ ควรมีแนว
ทางการให้ความรู้
แก่ศิษย์เก่าอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการให้ความรูเ้พื่อ
เสริมสร้างความรูท้ี่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เกา่ 

จํานวนโครงการ 2 โครงการ 1. โครงการทวนสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ครู  
2. โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า 

40,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนิสติ 

100%
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

6. คณะฯ ควรมี
แนวทางในการ
ส่งเสรมิผลงาน
วิชาการในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

รณรงค์ กระตุ้น สร้าง
แรงจงูใจ เพิ่มเติม ด้วยการ
ให้ทุนสนบัสนุนและ
บําเหนจ็ความดีความชอบ 

ผลงานที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพรใ่นระดับนานาชาติ
ของอาจารย์และนสิิต 

จํานวน
ผลงานวจิัย
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า 

ปี พ.ศ. 2557 
มีผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ จํานวน 32 เรื่อง และตาํราที่
ผ่านการประเมินตาํแหนง่ทางวิชาการ 
จํานวน 2 เล่ม รวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน 
ปี พ.ศ. 2558 
มีผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ จํานวน 52 เรื่อง และตาํราที่
ผ่านการประเมินตาํแหนง่ทางวิชาการ 
จํานวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น 53 ผลงาน 
เพิ่มขึ้น จาํนวน 19 ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 55.88 

- รองคณบดฝี่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

100%

7. คณะฯ ควรมีใน
การหาแหลง่
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 

  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

-  ไม่มี  -
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1. โอกาสในการ
พัฒนา 

2. โครงการ/กิจกรรม 3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(KPI) 

4. เป้าหมาย 5. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

6. งบประมาณ 7. ผู้รับผิดชอบ 8. ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

8. คณะฯ ควรมี
ระบบกํากับ ตดิตาม 
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
ตามวงจร PDCA 

แผนงานทํานุบาํรงุศิลปะ
และวัฒนธรรม  

ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระบบและกลไก
ที่ดําเนินการ
ตามวงจร 
PDCA 

มีการดําเนินการดงันี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ (P) 
2. จัดทําแผนงานทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 (P) 
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศกึษา 2558 (D) 
4. ประชุมคณะกรรมการทํานุบาํรุง
ศิลปและวัฒนธรรม เพื่อติดตามการ
ดําเนินกจิกรรม (C) 
5. ปรับปรุงแผนงานทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (A) 

360,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร/ 
รองคณบดฝี่าย
กิจการนสิติ 

100%

องค์ประกอบที ่ 5 การบริหารจัดการ 

9. คณะฯ ควรมีการ
จัดทําคู่มอืการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหม้ี
ความสมบูรณ์มาก
ขึ้น 

ปรับบรงุ/จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัตงิาน จํานวน 4 เล่ม
(อย่างน้อย 
1 เล่ม/งาน/ปี) 

1) คู่มือการปฏบิัตงิานงานบรกิาร
การศึกษา จํานวน 1 เล่ม เรื่อง คู่มือ
นิสิตฝกึประสบการณ์วชิาชีพ ปี
การศึกษา 2558 
2) คู่มือการสรรหาบุคลากร 
(งานคลังและพัสด ุและงานนโยบาย
และแผนอยู่ระหวา่งดาํเนินการจดัทํา) 

10,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

50%



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           101 
 

บทที่ 6 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล   ประธานกรรมการ 

     วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์  หัตถศักด์ิ    กรรมการ 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา  สีมันตร     กรรมการ 

    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. นางกัลยวรรต  ทวีทรัพย ์     เลขานุการ 

    คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. นางปนิตา  มีหมู ่      ผู้ช่วยเลขานุการ 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ระยะเวลาการประเมนิคณุภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559 
 

บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่ง               

ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ
จัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2547 และในปี พ.ศ . 2550 คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์”            
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบัน   

ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจ
หลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน         
พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558           
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จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.64 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์         
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน  4 หลักสูตร และมีหลักสูตร           
“ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 0 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2, 3 และ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
และ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.40 และ 4.50 ตามลําดับ  

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 จุดเด่น 
- 

 จุดที่ควรพฒันา 
- 

 ข้อเสนอแนะ 
- 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่   
- 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า       
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 4 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 3 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 1 กิจกรรม    
ได้แก่ 

1. โครงการการปรับปรุง/จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  
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สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปทีี่ผา่นมา 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 5 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 
 ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2557 ( 1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ระหว่างวันที่ 24-25 
กันยายน 2558 โดยผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย 13 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58           
ได้คุณภาพระดับดีมาก  

วิธีการประเมนิคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมนิ 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนําผู้บริหาร
ของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไข          
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กําหนด 
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2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
ของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

• กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน     

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

• กําหนดการประเมินฯ 

วันที่ 22 กันยายน 2559 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพื่อพิจารณา          

แนวทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบ          

ปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น  
2. สรุปผลการดําเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ       

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่          
ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพื่อซักถามข้อมูล
เพิ่มเติม 

วันที่ 23 กันยายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง (กรณีที่ไม่สามารถ

ตัดสินผลการประเมินได้) ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
เวลา 13.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็นอันนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพของคณะ              
ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

• เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 
องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง      

มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.64       

ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์              
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร และมีหลักสูตร       
“ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 0 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2, 3 และ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
และ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.40 และ 4.50 ตามลําดับ รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 
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ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 4.26 5.00 3.60 4.40 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 - 4.50 - 4.50 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.44 4.86 4.30 4.64 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2558 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางผลการประเมนิคณุภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

(เช่น เหตุผล
ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 3.51 14.39 4 3.60 / 3.60   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละ 80 32.5 45.0 72.22 x 4.51   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ร้อยละ 80 23.5 45.0 52.22 x 3.26   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 สัดส่วน 1 
:30 

1,256.50 44.0 28.56 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 100000/
คน 

10,471,914.00 44.0 237,998.05 / 5.00   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

(เช่น เหตุผล
ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน 
SAR) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ 40 30.20 45.0 67.11 / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  6 ข้อ - - 6 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  7 ข้อ - - 7 ข้อ / 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  6 ข้อ - - 5 ข้อ x 4.00 ตัดข้อ 2

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ     4.64   
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี 
 คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเด่น และโอกาส  ในการพัฒนา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปในทุกหลักสูตร 
2. มีคณาจารย์ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจํานวนมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํารวจผลการประเมินของหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2557 – 2558 นําเสนอมหาวิทยาลัย           

เพื่อพิจารณานําเสนอ สกอ. ขึ้นทะเบียน TQR  
2. กํากับติดตามขั้นตอนการขอตําแหน่งทางวิชาการให้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า          

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก        

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเด่น และโอกาส  ในการพัฒนา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง 
คณาจารย์มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในปริมาณมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การนําเสนอผลงานวิจัยควรเป็นการนําเสนอในระดับนานาชาติมากย่ิงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ข้อมูลเกี่ยวกับเงินงบประมาณการวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมิน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรตรวจทานข้อมูลก่อนนําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเงินงบประมาณการวิจัย 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนการประเมินคุณภาพ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก         

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเด่น และโอกาส  ในการพัฒนา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง 
มีการบริการวิชาการที่หลากหลายและมีจํานวนมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรจัดทําแผนบริการวิชาการที่คํานึงถึงการใช้ประโยชน์ที่แท้จริง และก่อให้เกิดผลกระทบในการ

พัฒนาชุมชนที่ชัดเจน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   
 คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเด่น และโอกาส  ในการพัฒนา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง 
มีรายวิชามวยไทยที่เป็นพื้นฐานการสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรจัดทําแผนพัฒนาเพื่อยกระดับการถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่สากลในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นต้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก        

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
 คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดเด่น และโอกาส  ในการพัฒนา 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง 
 - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ยังไม่ครบกระบวนการ ทําให้การทบทวนยุทธศาสตร์ประจําปียังไม่มี

ประสิทธิภาพ 
2. ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและโอกาสทางการแข่งขัน 
3. ขาดการรายงานวิธีการและผลการบริหารความเสี่ยง 
4. ขาดการรายงานความคืบหน้าการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ

กรรมการประจําคณะ 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามหลักวิชาการให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ SWOT และการ

กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
2. ควรนําข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาทําการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและโอกาสทางการแข่งขัน 
3. ควรจัดทํารายงานวิธีการและผลการบริหารความเสี่ยง 
4. ควรรายงานความคืบหน้าการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ

กรรมการประจําคณะ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
-  
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ภาคผนวก 
 คณะกรรมการชดุต่างๆ ของคณะวิชา 

• รายนามผู้บรหิาร 
รายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

ลําดับที่ ผู้บริหาร ตําแหน่งทางการบริหาร/วาระ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  ภิรมย์คํา 

 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 11/2556  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2560) 
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 296/2559  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  

3 รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

(ต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กรกฎาคม 2560) 
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 296/2559  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 655/2559  ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักด์ิ  แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

(ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2560) 
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 296/2559  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

5 รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

(ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2560) 
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 296/2559  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

6 อาจารย์ ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

(ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2560) 
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 296/2559  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2559  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 204/2559  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 13 เมษายน 2556  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 1410/2556  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ์  ทองเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 351/2556  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 

10 อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  สร้อยคีรี หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 3760/2555  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม 2556  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 101/2556  ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 

12 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

(ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 4775/2552  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2552 

รวม  12 ราย 
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• รายนามคณะกรรมการประจําคณะ 
 

รายนามคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
ลําดับที่ ผู้บริหาร ตําแหน่งทางการบริหาร ตําแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  ภิรมย์คํา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

3 รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศรีสวนแตง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ์  ทองเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

กรรมการ 

8 อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  สร้อยคีรี หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ เดือนแจ้ง อาจารย์ประจําประเภทคณาจารย์ กรรมการ 

10 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

11 นางสาวทองวาท  ราชชารี นักวิเคราะห์นโยบานและแผน ชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รวม  11  ราย 

 
• รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
ลําดับที่ ผู้บริหาร ตําแหน่งทางการบริหาร ตําแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  ภิรมย์คํา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3 รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4 รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักด์ิ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
6 อาจารย์ ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ กรรมการ 
7 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

8 นางสาวทองวาท  ราชชารี นักวิเคราะห์นโยบานและแผน ชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รวม  9  ราย 
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 คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 
คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดํารงตําแหน่ง 
1 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 2 ปี (ตามคําส่ัง มก. ที่ 1824/2558  ลว. 8 ก.ค.58) 
2 คณะกรรมการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 4 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 212/2556  ลว. 20 ส.ค. 56)   
3 คณะกรรมการจัดทําแผนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

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

4 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
พ.ศ. 2555-2559 

ต้ังแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

(ตามประกาศคณะ ศษพ. ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 55) 
5 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 79/2558  ลว. 30 ต.ค. 58) 

6 คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 9/2559  ลว. 17 ก.พ. 59) 

7 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2558 วาระตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

(คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 93/2558 ลว. 29 ธ.ค. 58) 
8 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 45/2558  ลว.11 ส.ค. 58) 

9 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 89/2558  ลว. 29 ธ.ค. 58) 

10 คณะทํางานการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป 

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

11 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และส่งเสริมศักยภาพ
ความเป็นครูให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 228/2556  ลว. 5 ก.ย. 56) 

12 คณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 88/2558  ลว. 1 ธ.ค. 58) 

13 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 245/2556  ลว. 9 ก.ย. 56) 
14 คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 
วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 243/2557  ลว. 10 ต.ค. 57) 

15 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 246/2556  ลว. 9 ก.ย. 56) 
16 คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

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

17 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี (คําส่ัง ศษ.พ.ที่ 20/2559) 

18 คณะกรรมการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

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

19 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการให้คําปรึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 8/2559  ลว. 16 ก.พ. 59) 

20 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 1/2559  ลว. 16 ม.ค. 59) 

21 คณะกรรมการประจําศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 4/2558  ลว. 29 ม.ค.58) 
22 คณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จนสิ้นสุดปีการศึกษา 2556

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 124/2556  ลว. 7 มิ.ย. 56) 
23 คณะกรรมการบริหารภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน วาระ 4 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 221/2556  ลว. 7 มิ.ย. 56) 
24 คณะกรรมการบริหารภาควิชาครุศึกษา ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม 2558 ถึง 17 มกราคม 2560  

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 11/2558  ลว. 24 ก.พ. 58) 
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คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดํารงตําแหน่ง 
25 คณะกรรมการภาควิชาพลศึกษาและกีฬา วาระ 4 ปี (ตามคําส่ังภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ 12/2555 ลว. 

19 ก.ค. 55) 

26 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

วาระ 2 ปี (ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 2/2558  ลว. 29 ม.ค. 58) 

รวม  26  ชุด 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน  
# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ

เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

1 

จํา
นว

นห
ลกั

สตู
ร 

(7
) 

จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอนทั้งหมด เดิม 5   5

2  -ระดับปรญิญาตรี เดิม 2   2

3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม 0   0

4  -ระดับปรญิญาโท เดิม 2   2

5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม 0   0

6  -ระดับปรญิญาเอก เดิม 1   1

7  -จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท้ังหมด เดิม 0   0

8 

จํา
นว

นห
ลกั

สตู
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จํานวนหลกัสตูรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เดิม 0   0

9  -ระดับปรญิญาตรี เดิม 0   0

10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม 0   0

11  -ระดับปรญิญาโท เดิม 0   0

12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม 0   0

13  -ระดับปรญิญาเอก เดิม 0   0

14 

จํา
นว

นน
กัศึ

กษ
า 

(6
) 

จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทกุระดับการศึกษา เดิม 1,139 C 1,139 C

15  -จํานวนนักศึกษาปัจจบุันท้ังหมด - ระดับปรญิญาตรี เดิม 1,020 C 1,020 C

16  -จํานวนนักศึกษาปัจจบุันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต เดิม 0 C 0 C

17  -จํานวนนักศึกษาปัจจบุันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท เดิม 59 C 59 C

18  -จํานวนนักศึกษาปัจจบุันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขัน้
สูง 

เดิม 0 C 0 C

19  -จํานวนนักศึกษาปัจจบุันท้ังหมด - ระดับปรญิญาเอก เดิม 60 C 60 C

20 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ย์จํ

าแ
นก

ตา
มตํ

าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะค

ุณ
วุฒิ

กา
รศ

ึกษ
า (

20
) 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

เดิม 45 C 45 C

21  -จํานวนอาจารยป์ระจําท้ังหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 

เดิม 1 C 1 C

22  -จํานวนอาจารยป์ระจําท้ังหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

เดิม 11.5 C 11.5 C

23  -จํานวนอาจารยป์ระจําท้ังหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า 

เดิม 32.5 C 32.5 C

24 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดาํรงตําแหน่งอาจารย์ เดิม 21.5 C 21.5 C

25  -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ี เดิม 1 C 1 C
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า

26  -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ี
มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 
 

เดิม 6.5 C 6.5 C

27  -จํานวนอาจารยป์ระจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ี
มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 14 C 14 C

28 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่งผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

เดิม 16 C 16 C

29  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C

30  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม 4 C 4 C

31  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 12 C 12 C

32 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

เดิม 7.5 C 7.5 C

33  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมี
วุฒิปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C

34  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมี
วุฒิปริญญาโท หรอืเทียบเท่า 

เดิม 1 C 1 C

35  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 6.5 C 6.5 C

36 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์

เดิม 0 C 0 C

37  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C

38  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C

39  -จํานวนอาจารยป์ระจําตาํแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C

40 

คุณ
วุฒิ

อา
จา

รย์
ปร

ะจ
าํห

ลัก
สตู

ร 
(1

2)
 

จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ใหม่ 34   34 

41  -ระดับปรญิญาตรี ใหม่ 0   0 

42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม่ 0   0 

43  -ระดับปรญิญาโท ใหม่ 10   10 

44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม่ 0   0 

45  -ระดับปรญิญาเอก ใหม่ 24   24 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรที่ดาํรงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ใหม่ 34   34 

47 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตรท่ีไม่มีตาํแหนง่ทาง ใหม่ 14   14 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

วิชาการ 

48 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตรท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ใหม่ 12  12 

49 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตรท่ีมีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

ใหม่ 8  8 

50 - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตรท่ีมีตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

ใหม่ 0  0 

52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย์ป

ระ
จํา

หล
ักส

ูตร
 (2

0)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ใหม่ 116  116 

53  -บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

ใหม่ 22  22 

54  -บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

ใหม่ 32  32 

55  -ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร ใหม่ 0  0 

56  -บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ 36  36 

57  -บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการทีป่รากฏ 
ในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่ 12  12 

58  -บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลู

ใหม่ 14  14 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

59  -ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร ใหม่ 0   0 

60  -ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม่ 0   0 

61  -ผลงานวิจัยท่ีหนว่ยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จา้งให้
ดําเนินการ 

ใหม่ 0   0 

62  -ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พันธุ์สตัว์ ท่ีค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบยีน 

ใหม่ 0   0 

63  -ตําราหรือหนงัสอืหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผา่น
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม่ 0   0 

64  -ตําราหรือหนงัสอืหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตาม
หลักเกณฑก์ารประเมินตําแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

ใหม่ 0   0 

65  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผา่นสือ่อิเลคทรอนิกส ์
online 

ใหม่ 0   0 

66  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

ใหม่ 0   0 

67  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ 0   0 

68  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ใหม่ 0   0 

69  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ใหม่ 0   0 

70  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

ใหม่ 0   0 

71  -จํานวนบทความของอาจารย์ประจาํหลกัสตูรปรญิญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

ใหม่ 0   0 
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จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท้ังหมด เดิม F 221 F 221

73 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่อง
การมงีานทาํภายใน 1 ปี หลงัสาํเร็จการศึกษา 

เดิม F 216 F 216

74 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดง้านทําภายใน 1 ปี
หลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ) 

เดิม F 163 F 163

75 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอสิระ เดิม F 0 F 0

76 จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรีท่ีมีงานทํา เดิม F 0 F 0
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ก่อนเข้าศึกษา 

77 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีมกีิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจําอยู่แล้ว 

เดิม F 0 F 0

78 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เดิม F 5 F 5

79 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีอปุสมบท เดิม F 0 F 0

80 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร เดิม F 5 F 5

81 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้าํเร็จการศึกษา
ระดับปรญิญาตรท่ีีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ 
(ค่าเฉลี่ย) 

เดิม F 14479 F 14479

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมตี่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

เดิม F 4.33 F 4.33
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จํานวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผู้สําเรจ็
การศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ไดรั้บการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ใหม่ 6 C 6 C

84  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพมิพ์ในลักษณะ
ใดลกัษณะหนึง่  

เดิม 0 C 0 C

85  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ 

เดิม 0 C 0 C

86  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบั
การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้
ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

เดิม 0 C 0 C

87  -ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร ใหม่ 0 C 0 C

88  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ 6 C 6 C

89  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

ใหม่ 0 C 0 C
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

อนุมัติและจัทําเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

90  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วิชาการวา่ด้วยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

ใหม่ 0 C 0 C

91  -ผลงานที่ไดร้ับการจดสิทธบิัตร ใหม่ 0 C 0 C

92  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผา่นสือ่อิเลคทรอนิกส ์
online 

ใหม่ 0 C 0 C

93  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

ใหม่ 0 C 0 C

94  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ 0 C 0 C

95  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

เดิม 0 C 0 C

96  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

เดิม 0 C 0 C

97  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

เดิม 0 C 0 C

98  -จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม 3 C 3 C
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 จํานวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษา

ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
เดิม 10 C 10 C

100  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ 

เดิม 1 C 1 C

101  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบั
การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้
ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  

เดิม 3 C 3 C
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

102  -ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตร ใหม่ 0 C 0 C

103  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ 1 C 1 C

104  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปน็ประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่ 2 C 2 C

105  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วิชาการวา่ด้วยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

ใหม่ 3 C 3 C

106  -ผลงานที่ไดร้ับการจดสิทธบิัตร ใหม่ 0 C 0 C

107  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผา่นสือ่อิเลคทรอนิกส ์
online 

ใหม่ 0 C 0 C

108  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

ใหม่ 0 C 0 C

109  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ 0 C 0 C

110  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

เดิม 0 C 0 C

111  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

เดิม 0 C 0 C

112  -จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

เดิม 0 C 0 C

113  -จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 
 
 
 

เดิม 10 C 10 C
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

114 
นัก

ศึก
ษา

 

เต
็มเ

วล
าเท

ียบ
เท่

า (
7)

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  เดิม 1256.5   1256.5

115  -ระดับอนุปริญญา เดิม 0   0

116  -ระดับปรญิญาตรี เดิม 1121.69   1121.69

117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม 0   0

118  -ระดับปรญิญาโท เดิม 34.83   34.83

119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม 0   0

120  -ระดับปรญิญาเอก เดิม 40.06   40.06

121 

จํา
นว

นเ
งิน

สน
บัส

นุน
งา

นว
จิัย

 (2
4)

 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายในสถาบัน 

เดิม 1958250   1958250

122  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม 0   0

123  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม 0   0

124  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดิม 1958250   1958250

125 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบัน 

เดิม 8513664   8513664

126  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม 0   0

127  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม 0   0

128  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดิม 8513664   8513664

129 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

เดิม 44   44

130  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม 0   0

131  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม 0   0

132  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดิม 44   44

133 จํานวนนกัวจิัยประจําท่ีปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

เดิม 0   0

134  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม 0   0

135  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม 0   0

136  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดิม 0   0

137 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ เดิม 1   1

138  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม 0   0

139  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม 0   0

140  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดิม 1   1

141 จํานวนนกัวจิัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ เดิม 0   0

142  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม 0   0

143  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เดิม 0   0

144  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 
 
 

เดิม 0   0
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

145 

จํา
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

์ปร
ะจ

ําแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 
(7

3)
 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจยั 

ใหม่ F   F

146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์
ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

ใหม่ 11   11

147  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

148  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

149  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 11   11

150  บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

ใหม่ 15   15

151  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

152  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

153  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 15   15

154 ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่ 0   0

155  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

156  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

157  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

ใหม่ 10   10

159  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

160  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

161  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 10   10

162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการทีป่รากฏ 

ใหม่ 5   5
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 1 

163  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

164  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

165  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 5   5

166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม่ 9   9

167  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

168  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

169  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 9   9

170 ผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร ใหม่ 0   0

171  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

172  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

173  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

174 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีไดร้ับการประเมินผา่น
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม่ 0   0

175  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

176  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

177  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

178 ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้
ดําเนินการ 

ใหม่ 2   2

179  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

180  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

181  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 2   2

182 ผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รบั
การจดทะเบียน 

ใหม่ 0   0

183  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

184  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

185  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

186 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดร้ับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม่ 1   1

187  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

188  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

189  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 1   1

190 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพจิารณาตาม ใหม่ 0   0



124             รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์              

# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

หลักเกณฑก์ารประเมินตําแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

191  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

192  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

193  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

194 จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผา่นสือ่อิเลคทรอนิกส์ 
online 

ใหม่ 0   0

195  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

196  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

197  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

198 จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบั
สถาบัน 

ใหม่ 0   0

199  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

200  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

201  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

202 จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ ใหม่ 0   0

203  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

204  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

205  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

206 จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ใหม่ 0   0

207  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

208  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

209  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

210 จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน 

ใหม่ 0   0

211  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

212  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

213  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

214 จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาต ิ 

ใหม่ 0   0

215  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่ 0   0

216  -กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่ 0   0

217  -กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่ 0   0

   รวม
จํานวน
ข้อมูล 

88 117 88 117
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