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นโยบายการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
พ.ศ. 2552-2555 

 
คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร รองศาสตราจารยบรรจบ ภิรมยคํา ไดแถลง

นโยบายตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชมุครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 และไดแจงรายละเอียดใหบคุลากรในคณะทราบแลวนัน้  สามารถสรุปสาระสําคญัของ
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552-2555  ไดดังนี ้
 

นโยบายดานการบริหาร 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3. พัฒนาดานกายภาพ และส่ิงแวดลอมของหนวยงานที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและ 

บุคลากร 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุภารกิจดานการบรหิารจัดการและการเรียนการสอน 
5. พัฒนาระบบวเิทศสัมพันธเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและ 

ตางประเทศ 
 

นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สรางวิสัยทัศนรวมในการใชระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนสวนหนึ่ง 

ของการบริหารจัดการ 
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูและขีดความสามารถในการปฏบิตัิงาน 

ดานการประกนัคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
3. พัฒนาระบบกลไกการประกนัคุณภาพของหนวยงานใหมีศักยภาพในการวิเคราะหและ 

ตรวจสอบคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตเพื่อนาํไปใชในกิจกรรม 

นิสิต รวมถงึการมีสวนรวมในระบบกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาทั้งระดบัภาควิชา คณะวิชา 
และมหาวิทยาลัย 
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นโยบายดานวิชาการ 
1. พัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท/เอกในสาขาศึกษาศาสตรและ- 

พัฒนศาสตร  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ตรงตามความตองการของผูเรียนและสังคม 
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐาน 
การผลิต และมาตรฐานบัณฑิต 

3. สงเสริมการนําผลการวิจัยมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู 
4. สงเสริมและพัฒนาใหนิสิตมศีักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ภาษาตางประเทศ 
5. สงเสริมและสนับสนนุเครือขายการแลกเปลี่ยนนิสิต 
6. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีศักยภาพในการดูแลนิสิตไดอยางมคีุณภาพ 
7. พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหไดตามมาตรฐานคุรุสภา 

 

นโยบายดานวิจัยและบริการวิชาการ 
1. พัฒนาความรู  ความสามารถของนิสิต บคุลากร ใหมศีกัยภาพในการพัฒนางานวิจยั และ 

วิชาการ ตลอดจนการนําไปสูการสรางนวัตกรรม 
2. รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลแหลงทุน งานวิจัย และงานวิชาการที่ตอบสนอง 

ตอความตองการของนิสิต บุคลากร 
3. สงเสริมการถายทอดประสบการณการวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสสูนักวิจัยรุนใหม 
4. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการวิจัย และวิชาการ 

ที่บูรณาการในมิติตางๆ ไดอยางสมบูรณ 
5. สงเสริมการเผยแพรผลงานวจิัยของบุคลากรและนิสิต 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศนูยวิจัยและการบริการวิชาการ 

 

นโยบายดานกิจการนิสิต 
1. สงเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตตามนโยบายมหาวิทยาลัย พัฒนากจิกรรมเพื่อเสริมสราง 

คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานกึที่ดีงาม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. จัดระบบบริหารจัดการองคกรนิสิตใหมีความคลองตัว และจัดหาปจจัยเกื้อหนุนตอการ 

บริหารจัดการขององคกรนิสิตภายในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรใหเอ้ือตอการดําเนินงาน 
3. สนับสนนุและจัดหาแหลงทนุการศึกษาเพือ่สงเสริมใหนิสิตขาดแคลนทุนทรพัย 

ไดมโีอกาสเขาถึงการศึกษา และดาํเนินชีวติในระหวางการศึกษาอยางเปนสุข 
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4. สนับสนนุการดําเนนิกิจกรรมของศิษยเกา และสงเสริมการมีสวนรวมของศิษยเกา 
ในการพฒันาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

5. สงเสริมและสนับสนนุการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ตลอดจนธํารงไวซึ่ง 
สถาบันพระมหากษตัริย 
 

นโยบายโรงเรียนสาธิตฯ 
1. สงเสริมและสนับสนนุโรงเรียนสาธติใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
2. พัฒนาโรงเรียนสาธติใหเปนตนแบบทางดานการจดัการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และ 

ไดมาตรฐาน 
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ผลการบริหารคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบปที่ 3 
(19 มีนาคม พ.ศ. 2552 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2553) 

*************************** 
 
 ในชวงเวลา 1 ปที่ผานมา (19 มีนาคม พ.ศ. 2552 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2553)  
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ภายใตการนาํของรองศาสตราจารยบรรจบ ภิรมยคํา คณบด ี
คณะศึกษาศาสตรฯ มีการดาํเนินการในเรือ่งตางๆ ตามนโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่ไดแถลง 
ตอสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และตอบุคลากรคณะศึกษาศาสตรฯ โดยการดําเนินงานที่สําคญั
ในชวงปที่ผานมา มีดังนี ้
 

1. การจัดการศึกษา 
2. การวิจัย 
3. การบริการวิชาการ 
4. การพัฒนานิสิต 
5. การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. การบริหารจัดการ 
7. การพัฒนาบคุลากร 
8. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. วิเทศนสัมพันธ 
10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
11. การประกันคณุภาพการศึกษา 
12. กิจกรรมพิเศษ 

• บุคลากรดเีดน 
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1.  การจัดการศึกษา 
 

1. หลักสูตรที่เปดสอน 

 ในปการศึกษา 2552  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จํานวน 6 หลักสูตร  ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร  รวมเปดสอนทั้งส้ิน 8 
หลักสูตร ดังนี ้

• หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี จํานวน 6 หลักสูตร  ประกอบดวย 
1) หลักสูตร ศษ.บ. (พลศึกษา) 
2) หลักสูตร ศษ.บ. (เกษตรศาสตร) 
3) หลักสูตร ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร) 
4) หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) หลักสูตร 4 ป 
5) หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) ภาคพิเศษ 
6) หลักสูตร ศษ.บ. (การจดัการเรียนรู)  จําแนกออกเปน 4 สาขาวิชา ไดแก 

6.1  สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 
6.2   สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 
6.3   สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
6.4   สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

• หลักสูตรระดบัปริญญาโท  จํานวน 1 หลักสูตร  ไดแก 
1) ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) ภาคพิเศษ 

• หลักสูตรระดบัปริญญาเอก  จํานวน 1 หลักสูตร  ไดแก 
1) ปร.ด. (การพฒันาทรัพยากรมนุษยและชุมชน) 

 
2.  การรับนิสิตเขาศึกษา 

 2.1  ดําเนินการจัดสอบสมัภาษณนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2552 
   วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 คณะจัดสอบสมัภาษณนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2552  
ณ  หองประชุมชั้น 1  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขต 
กําแพงแสน   โดยมีผูผานการคัดเลือกเขาเปนนิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจาํป 
การศึกษา 2552 จํานวน 77 คน  ดังนี ้
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       -  หลักสูตรเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  4  ป      จํานวน 28 คน 
      -  หลักสูตรการจัดการเรียนรู สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  5  ป จํานวน  8 คน 
 
       -  หลักสูตรการจัดการเรียนรู สาขาวิชาคณติศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 10 คน 
       -  หลักสูตรการจัดการเรียนรู สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    จํานวน  22 คน 
       -  หลักสูตรการจัดการเรียนรู สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  จํานวน   9 คน 

  นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนิสิตโดยรวมกับสวนกลางมหาวิทยาลัยในการสอบสัมภาษณนิสิต
โควตาตางๆ อีก จํานวน 155 คน  รวมนิสิตที่ผานการคัดเลือกเขาเปนนิสิตใหมคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ประจาํปการศึกษา 2552 ทั้งส้ิน 232 คน 

     2.2  จัดโครงการพบผูปกครอง 
          วันที่ 2 มิถุนายน 2552 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จัดโครงการพบผูปกครอง 
ณ  หองเธียเตอร  อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขตกาํแพงแสน   
เพ่ือใหผูปกครองนิสิตแรกเขาไดทราบถึงปรัชญา นโยบาย และแนวทางในการผลิตบัณฑิตของคณะฯ 
สรางความเขาใจรวมกันระหวางผูปกครองนิสิตใหมกับคณะฯ และสรางความเชื่อมั่น  ตลอดจน
ความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองนิสิตแรกเขากับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 
 
      
 
 
 
 
 
3.  การดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 3.1  จัดสัมมนาฝกประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2552 
   วันที่ 20 พฤษภาคม 2552–8 มีนาคม 2552  คณะฯ ดําเนนิการจดัสัมมนา 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2552 ณ  หองประชุมชั้น 1  คณะศึกษาศาสตร 
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  เพ่ือใหนิสิตครู ผูบริหาร- 
สถานศึกษา อาจารยพ่ีเล้ียง อาจารยนิเทศก มีความเขาใจในนโยบายและการบริหารงาน 
ฝกประสบการณวิชาชีพครรูวมกัน พรอมทั้งเปนการเตรียมนิสิตครู  ใหมีความพรอมที่จะออกไป 
ปฏิบัติการสอนไดอยางเต็มศักยภาพ 
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 3.2  การวิพากษหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2552 
   วันที่ 13 สิงหาคม 2552 ภาควิชาพลศึกษาจดัโครงการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ  โดยมีอาจารยและ 
เจาหนาที่เขารวมโครงการ 12 คน  และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 11 คน  รวมผูเขารวมโครงการทั้งส้ิน  
24 คน 
 

 
 
 
 
 
 

3.3  โครงการเกษตรและสิ่งแวดลอมสัญจรฯ 
ภาควิชาการพฒันาทรัพยภาควิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ากรมนุษยและชุมชน  ดาํเนนิโครงการเกษตรและสิ่งแวดลอม

สัญจร: ศึกษาดูงานแบบมีสวนรวมดานการจัดการสิ่งแวดลอมและภูมปิญญาทองถ่ินดานเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม  ณ ปาชุมชนบานหวยสะพาน บานหวยสะพานสามคัคี ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี  วนัที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2553 โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
02181471 02181471 และวิชา และวิชา 02181483  02181483  รวม รวม 6611  คนคน 

 
 
 
 
 
 
 

4.  เขารวมพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2552 
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 คณาจารยคณะศึกษาศาสตรฯ เขารวมเปนกรรมการและสักขีพยาน 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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5.  การแนะแนวหลักสูตร/รายวิชา ประจําป 2552 
 5.1  โครงการแนะแนวสัญจร (Road Show)  
   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เขารวมโครงการแนะแนวสัญจรประจําป 2552  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรของ มก. 
ใหแกโรงเรียนและนักเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือใหทราบขอมูลและตดัสินใจ 
เลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ดังนี ้

 
ตารางการแนะแนวสัญจรทีด่ําเนนิการ 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เวลาดําเนินการ โรงเรียน จังหวัด จํานวนนักเรียน 
(คน) 

1 6 พ.ย. 52 10.00-12.00 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 200 
  13.30-15.30 น. โรงเรียนสิงหบุรี สิงหบุรี 1,000

2 19 พ.ย. 52 09.00-11.00 น. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี 200
  13.30-15.30 น. โรงเรียนพัฒนานิคม ลพบุรี 220
3 14 ธ.ค. 52 10.00-12.00 น. โรงเรียนทายางวิทยา เพชรบุรี 500
  13.30-15.30 น. โรงเรียนพรหมมานุสรณ 400
4 15 ธ.ค. 52 09.00-11.00 น. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ราชบุรี 500
  13.00-15.00 น. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 500
5 16 ธ.ค. 52 10.00-12.00 น. โรงเรียนรมเกลากาญจนบุรี กาญจนบุรี 200
6 18 ธ.ค. 52 09.00-11.00 น. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 500
  13.00-15.00 น. องคการบริหารจังหวัด

สมุทรสงคราม 
สมุทรสงคราม 500

 

 5.2  งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 14  
    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เขารวมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะฯ ระหวางวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552  
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6.  การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ 
 วันที่ 3-10 ธนัวาคม 2552  คณะศึกษาศาสตรฯ จัดการประกวดและแขงขัน ตอบปญหา 

ทางวิชาการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่การศึกษาภูมิภาคตะวนัตก  ณ  
หองประชุมชั้น 1  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขต
กําแพงแสน   
 

2. การวิจัย 
 

• การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจดัทําโครงการวิจยั เพ่ือพัฒนาองคความรูในดาน

ศึกษาศาสตรและศาสตรที่เก่ียวของ ในรอบปที่ 3 จาํนวน 11 โครงการ ไดแก 

1. โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาตูอิเล็คทรอนิคสเพ่ือแนะนาํวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
และประเพณีไทยสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ”  โดย อ.ธีรศักดิ ์สรอยคีรี 

2. โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการรักษาโรคสะเก็ดเงินดวยโคลมาโตเดอราป”   
โดย อ.ดร. พรพิมล  หรรษาภิรมยโชค 

3. โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง “แนวโนมของบัณฑิตดานสงเสริมสุขภาพ”  
โดย อ.ดร.อัจฉรา ปุราคม และ วาที่รอยตรีหญิงศภุวรรณ วงศสรางทรัพย 

4. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพกายและจติ ของผูสูงอายุ 
ในเขตอําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม” โดย ผศ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ, ผศ.นิตยา สอนอาจ และ 
อ.ทัศนีย จนัตยิะ 

5. โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดายเกษตรและสิ่งแวดลอม ระหวาง 
มหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องคกรทองถ่ิน และชุมชน โดย รศ.ประสงค ตนัพิชัย, ผศ.อภิชาต ิใจอารยี, 
อ.นิรันดร ย่ิงยวด และ อ.กาญจนา ทรัพยนุย 
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6. โครงการวิจัย เร่ือง “การจัดการเรียนรูดานเกษตรและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม  
โครงการบานสูโรงเรียน”  โดย รศ.ดร.ประสงค ตนัพิชัย, ผศ.ดร.สันต ิศรีสวนแตง และ อ.กาญจนา 
ทรัพยนุย 

7. โครงการวิจัย เร่ือง “การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเหด็ เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 
ในชุมชน” โดย รศ.ประสงค ตันพิชัย 

8. โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนากลยุทธการศึกษาตามอธัยาศัยเพื่อบมเพาะนักวิจัยรุนจิ๋ว 
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา”  โดย ผศ.ดร.วีรฉัตร สุปญโญ, อ.ดร.สุภาภรณ สงคประชา และ รศ.ดร. 
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล 

9. โครงการวิจัย เร่ือง “การวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและองคกร 
ทองถ่ินเพื่อสรางพ้ืนที่ปฏิบตักิารทางสังคมและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน”  โดย ผศ.ดร.สุมิตร 
สุวรรณ และ อ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล 

10. โครงการวิจัย เร่ือง “การตีพิมพผลงานวิจยัในวารสารวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัย” 
โดย อ.ดร.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 

11. โครงการวิจัย เร่ือง “เครือขายการแลกเปลี่ยนความรูและเครือขายความเปนเพื่อนของ 
กลุมผูนําเยาวชน” โดย อ.ดร.อัจฉรา ปุราคม 
 

• การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจดัทําโครงการวิจยั เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

ในรอบปที ่3 จํานวน 14 โครงการ ไดแก 
1. การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใชโปรแกรม The Geometer’s  

Sketchpad (GSP) ในการผลติสื่อการเรียนการสอนคณติศาสตร” โดย อ.วรงคศรี แสงบรรจง และ อ.
กนิษฐา เชาววัฒนกุล 

2. โครงการวิจัย เร่ือง“การศกึษาความพรอมของโรงเรียนในการเปนศนูยฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดย อ.ดร.นันทรตัน 
พ่ึงแพง, อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล, อ.ทัศนีย จันติยะ และ อ.วรงคศรี แสงบรรจง 

3. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาความพรอมของหนวยงานความตองการศึกษาตอ   
ของนักเรียน และความตองการของผูใชบณัฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร”  โดย อ.ดร.นนัทรัตน พ่ึงแพง 
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4. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาความพรอมและความตองการศึกษาตอในหลักสูตร 
ปริญญาเอกของภาควิชาครุศึกษา”  โดย อ.ดร.สุรินทร ชุมสาย ณ อยุธยา, อ.ดร.พรพิมล  
หรรษาภิรมยโชค, อ.ทัศนีย จันติยะ, อ.จิราภรณ กาแกว และ อ.ธีรศักดิ์ สรอยคีรี 

5. โครงการวิจัย เร่ือง “ศักยภาพและทิศทางในการผลติบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดลอม 
ศึกษา คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  โดย อ.ดร.สุภาภรณ  
สงคประชา, ผศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง และ อ.กาญจนา ทรัพยนุย 

6. โครงการวิจัย เร่ือง “การวิเคราะหระบบรับตรงเพื่อศึกษาตอระดบัปริญญาตรี 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน”  โดย ผศ.ดร.วีรฉัตร สุปญโญ, รศ.ดร.ประสงค 
ตันพิชัย และ อ.ดร.ทัศนีย อุนวิจิตร 

7. โครงการวิจัย เร่ือง “สถานภาพและแนวโนมของบัณฑติศึกษาดานการสงเสริมสุขภาพ”  
โดย อ.ดร.อัจฉรา ปุราคม และ วาที่รอยตรีหญิงศภุวรรณ วงศสรางทรัพย 

8. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจดัการเรียนการ 
สอนมวยไทย”  โดย อ.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล 

9. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาใน 
โรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก” โดย ผศ.วินัย  พูลศรี 

10. โครงการวิจัย เร่ือง “ผลกระทบการลงทุนดานการสงเสริมกีฬาและออกกําลังกายเพื่อ 
สุขภาพตอสุขภาวะสังคมไทย” โดย อ.ดร.ดร.อัจฉรา ปรุาคม และ อ.บัณฑิต เทียบทอง 

11. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาสภาพการจัดการศกึษาโรงเรียนสาธิตแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูยวิจัยและพัฒนาการศึกษา” โดย  
ผศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข, รศ.บรรจบ ภิรมยคํา, อ.ดร.สมบุญ ศิลปรุงธรรม และวาที่รอยตรีหญิง 
ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย 

12. โครงการวิจัย เร่ือง “ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอคณุภาพการจัด 
การศึกษาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา” โดย ผศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข, รศ.บรรจบ ภริมยคํา, อ.ดร.สมบุญ ศิลปรุงธรรม และ 
วาที่รอยตรีหญิงศุภวรรณ วงศสรางทรัพย 

13. โครงการวิจัย เร่ือง “การสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย อายุ  
4-6 ป” โดย ผศ.ศิริชัย  ศรีพรหม และคณะ 
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14. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนจังหวัด 
นครปฐม”  โดย ผศ.คมกรชิ เชาวพานิช และ ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม 
 

• งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
1. งานวิจัยตพิีมพ เร่ือง “การติดตามผลการอบรมโครงการ GSP” โดย อ.วรงคศรี  

แสงบรรจง และ อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล  ในการการประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่6  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552  ตามเอกสารรวบรวมงานวิจัย  
หนา 276-277 

 
3. การบริการวิชาการ 

 
1. โครงการคายวิชาการเสริมทักษะความรูดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
 ภาควิชาครุศึกษา นําโดย อาจารยกนิษฐา เชาววัฒนกุล และ อ.วรงคศรี แสงบรรจง  
จัดโครงการคายวิชาการเสริมทักษะความรูดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษหองเรียนพิเศษ  
เนนความสามารถคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ช้ันมธัยมศึกษาปที ่1-3 โครงการเรียนฟรี 15 ป  
ระหวางวันที่ 23-24 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ซึ่งงบประมาณในการ
จัดโครงการดงักลาวไดรับการสนับสนนุจากฝายกิจการนิสิตคณะฯ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ“ผูตัดสนิกีฬาวอลเลยบอล”  
ภาควิชาพลศกึษาและกฬีา ดําเนนิโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ผูตดัสินกีฬาวอลเลยบอล” 

โดยกลุมเปาหมายเปนนิสิตและผูสนใจ จาํนวน 60 คน กําหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ- 30 เมษายน 
2553 

3. โครงการลีลาศพื้นฐาน 
ภาควิชาพลศกึษาและกฬีา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  จดัโครงการประสานการเรียนรู

เพ่ือเสริมสรางสุขภาพสูชุมชน โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือใหคณาจารยที่มีความรูความสามารถไปเปน
วิทยากรเผยแพรความรูทางวิชาการแกชุมชน สําหรับกลุมเปาหมายในชุมชนกระตีบ ชุมชนวังน้ําเขียว 
ชุมชนทุงคอก ชุมชนดอนขอย และชุมชนหนองจิก ระหวางวันที่ 6-20 มีนาคม 2552   
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4. โครงการการแขงขันทักษะความสามารถดานเกษตรและสิ่งแวดลอม 

 
วันที่  6 ธันวาคม 2552  เวลา 08.00-16.00 น.  ภาควิชาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ดําเนนิโครงการแขงขันทักษะการ
แขงขันความสามารถดานเกษตรและสิ่งแวดลอม สําหรับบุคลากร นิสิต 
นักเรียน ครู อาจารย และประชาชนทั่วไปทีส่นใจ จาํนวน 200 คน  

ภายใตการนําของ ผศ.อภิชาติ ใจอารีย ประธานโครงการ 
 

4. การพัฒนานิสิต 
 
1.  กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการสัมมนากิจการนิสิต
และผูนํากิจกรรมนิสิต 

ฝายกิจการนิสิต 4 เม.ย.- 
28 พ.ค. 52 

52 78,925 

2 สัมมนาผูนํากิจกรรมสอน
นองรองเพลงและ 
รับนองใหม 

ฝายกิจการนิสิต 15-16 พ.ค. 52 100 2,000 

3 EDS radio wave ชุมนุมเสียงตามสาย 1 มิ.ย. 52- 
28 ก.พ. 53 

 1,000 

4 อบรมการใชทักษะภาษา 
ในการสื่อสาร 

ชุมนุมเสียงตามสาย 1 มิ.ย. 52- 
31 ม.ค. 53 

100 4,000 

5 ผูปกครองนิสิตพบผูบริหาร 
คณะศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตร 

ฝายกิจการนิสิต 2 มิ.ย. 52 250 4,000 

6 ปฐมนิเทศนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตร 

ฝายกิจการนิสิต 4 มิ.ย. 52 282 11,140 

7 สอนนองรองเพลงและ 
รับนองใหม 

สโมสรนิสิต 10-20 มิ.ย. 52 450 80,000 

8 ศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตรสัมพันธ 
 

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 20 มิ.ย. 52 500 8,580 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

9 พิธีไหวครู ประจําป
การศึกษา 2552 

สโมสรนิสิต 25 มิ.ย. 52 761 5,000 

10 เชิดชูเกียรตินิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตร ประจําป
การศึกษา 2552 

ฝายกิจการนิสิต 25 มิ.ย. 52 200 9,166 

11 สานสัมพันธนองพ่ี 
ชาวครุศึกษา 

ชุมนุมเกง ดี มีความสุข 27-28 มิ.ย. 52 200 17,139 

12 เขารวมแขงขันกีฬาฟุตบอล
เฟรชชี่ 

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 1-10 ก.ค. 52 50 5,000 

13 เรียนรูรวมกันสรางสรรคงาน
ฟารม 

ชุมนุมฟารม 19 ก.ค. 52 324 10,012 

14 ดําเนินการพิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

ฝายกิจการนิสิต 26-31 ก.ค. 52 123 26,725 

15 เขารวมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

สโมสรนิสิต 31 ก.ค. 52 400 35,000 

16 เขารวมแขงขันกีฬาภายใน
วิทยาเขต ปการศึกษา 2552 

สโมสรนิสิต 20 ส.ค.-6 ก.ย. 
52 

500 25,003 

17 สานสัมพันธ Meeting Radio ชุมนุมเสียงตามสาย 1 ก.ย. 52-31 
มี.ค. 53 

50 1,000 

18 คายยุวเกษตรไทยใสใจ
สิ่งแวดลอม รุนที่ 7 

ชุมนุมฟารม 5-6 ก.ย. 52 120 19,997 

19 แขงขันจักรยานแรลลี่เพ่ือ
สุขภาพ 

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 12 ก.ย. 52 145 8,282 

20 เรียนรูบูรณาการสรรคสราง
สิ่งแวดลอม 

ชุมนุมฟารม 6-20 ก.ย. 52 150 20,072 

21 สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ฝายกิจการนิสิต 28 ก.ย. 52-5 
เม.ย. 53 

93 46,500 

22 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผู
ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 

ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 10-11 ต.ค. 52 40 13,277 

23 เปดรั้วนนทรี ครั้งท่ี 6 สโมสรนิสิต 12-15 ต.ค. 52 120 8,559 
24 พัฒนาศักยภาพนิสิตดาน

เกษตรและสิ่งแวดลอม 
ประจําป 2552 

ชุมนุมฟารม 18-25 ต.ค. 52 150 50,001 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา จํานวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

25 จัดหาครุภัณฑประกอบหอง
กิจกรรมสโมสรนิสิต คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร 

ฝายกิจการนิสิต 1-30 พ.ย. 52  110,900 

26 โครงการจัดการแขงขันวิ่ง
เพ่ือสุขภาพ คณะ
ศึกษาศาสตรฯ ครั้งท่ี 4 

ฝายกิจการนิสิต 15 พ.ย. 52 1,000 100,000

27 โครงการคืนสูเหยาชาว
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร 

ฝายกิจการนิสิต 21 พ.ย. 52 190 76,877

28 แตมสี เติมฝน ใหนอง ชุมนุมกีฬาและสุขภาพ 9 ม.ค. 53 100 6,000 
29 สิ่งละอันเติมฝนปนรอยยิ้ม สโมสรนิสิต 9 ม.ค. 53 140 10,000 
30 Maths & Eng Camping Day ชุมนุมเกง ดี มีความสุข 24-25 ม.ค. 53 250 5,000 
31 คายพัฒนาคุณลักษณ นิสิต

ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร 

ฝายกิจการนิสิต 29-31 ม.ค. 53 305 267,700 

32 คายอาสาพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูในโรงเรียน 

สโมสรนิสิต 5-7 ก.พ. 53 200 40,000 

33 เลี้ยงอําลาบัณฑิต  
(Bye Nior) 

สโมสรนิสิต 20 ก.พ. 53 200 62,000 

34 ปจฉิมนิเทศ ประจําป
การศึกษา 2552 

สโมสรนิสิต 26 ก.พ. 53 70 14,000 

35 อบรมบุคลิกภาพ สโมสรนิสิต 26 ก.พ. 53 70 12,500 
36 คายอาสาพัฒนาความเปน

ครู 
ชุมนุมเกง ดี มีความสุข 13-19 มี.ค. 53 100 30,000 
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2. ทุนการศึกษา  

ลําดับที่ รายละเอียด จํานวนทุน เปนเงินทั้งส้ิน 
)บาท(  

1 ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททุนทํางาน 75 235,185.00

2 ทุนอุดหนุนพิเศษจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 12,000

3 ทุนอุดหนุนพิเศษ จาก ผศ. พงศภวัลย ภัทรประภานันท 4 20,000
4 ทุนสนับสนุนการศึกษาประจําป (ประเภททุนขัดสน) 10 100,000

5 ทุนอุดหนุนพิเศษ จากกองทุนพันแสง  บัววัน 4 10,000 
6 ทุนอุดหนุนพิเศษ จาก ดร.อัจฉรา  ปุราคม 1 5,000 
 รวมทุนการศึกษา 96 ทุน 382,185 บาท

 
3.  โครงการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

o วันที่ 30-31 มกราคม 2553 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จัดโครงการคายพัฒนา 
คุณลักษณนิสิตศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณลักษณที่พึงประสงคของนิสิต
ดวยการเขาคายพักแรม อันไดแก การสรางจิตสํานึกความตรงตอเวลา การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน ความมนี้ําใจ มารยาทในสังคม การแตงกายตามกาลเทศะ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่ 
พึงประสงค ณ คายเสือปาแคมป อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

4.  โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2552 

ว/ด/ป  กิจกรรม จํานวน 
ผูเขารวมโครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

20 พ.ค. 52 สัมมนาเฃิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางศักยภาพนิสิต 
- ประชุมครูพ่ีเลี้ยง ผูบริหารโรงเรียน อาจารยนิเทศ 

และนิสิตฝกสอน 
- ปฐมนิเทศนิสิตฝกสอน/ สงตัวนิสิตฝกสอน 
- สงมอบนิสิตฝกสอนใหกับทางโรงเรียน 

59 12,030

21-21 พ.ค.52 นิสิตทําแผนการจัดการเรียนรูในวิชาที่ไดรับมอบหมาย  
29 พ.ค. 52 นิสิตสงตารางสอนและแผนการสอนใหอาจารยนิเทศก  
1 มิ.ย.52 นิสิตเริ่มปฏิบัติการสอน 
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ว/ด/ป  กิจกรรม จํานวน 
ผูเขารวมโครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

24 มิ.ย. 52 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1: ประสบการณการจัดการ
เรียนรูเลาสูกันฟง 

- นิสิตแตละโรงเรียนเลาประสบการณ 
- นิสิตสงบันทึกการฝกสอน ครั้งท่ี 1 

38 3,500

29 ก.ค. 52 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2: จากปญหาในชั้นเรียนสู
โจทยวิจัย 

- นิสิตแตละโรงเรียนรายงานแนวทางการพัฒนาการ
เรียนการสอนดวยการวิจัย 

- นิสิตสงบันทึกการฝกสอน ครั้งท่ี 2 

38 2,780

26 ส.ค. 52 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3: โจทยวิจัยและกรอบ
แนวคิด 

- นิสิตแตละโรงเรียนรายงานแนวทางที่จะทําการวิจัย 
- นิสิตสงบันทึกการฝกสอน ครั้งท่ี 3 

39 2,840

23 ก.ย. 52 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 4: แผนวิจัย 
- นิสิตแตละโรงเรียนเสนอแผนวิจัย 
- นิสิตสงบันทึกการฝกสอน ครั้งท่ี 4 
- นิสิตสงแฟมสะสมงานและบันทึกการสอนรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

39 10,340

14 ต.ค. 52 โรงเรียน/อาจารยนิเทศก สงคะแนนนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
 

 

16 ต.ค. 52 คณะกรรมการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ และสงคะแนน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 
 

 

27-28 ต.ค.52 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมือวิจัย 
- นิสิตสรางเครื่องมือวิจัยใหสมบูรณ 
 

64 13,640

29 ต.ค. 52 ประชุมครูพ่ีเลี้ยง ผูบริหารโรงเรียน อาจารยนิเทศก
นิสิตฝกสอน 

- ปฐมนิเทศนิสิตฝกสอนภาคปลาย/  
สงตัวนิสิตฝกสอน 

- สงมอบนิสิตฝกสอนใหกับทางโรงเรียน 
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ว/ด/ป  กิจกรรม จํานวน 
ผูเขารวมโครงการ 

งบประมาณ 
)บาท(  

25 พ.ย. 52 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั่งท่ี 5: ลงมือปฏิบัติการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

- นิสิตแตละโรงเรียนรายงานความกาวหนาในการ 
ลงมือปฏิบัติการวิจัย 

- นิสิตสงบันทึกการฝกสอน ครั้งท่ี 5 

40 2,340

23 ธ.ค. 52 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั่งท่ี 6: ขอคนพบ 
- นิสิตแตละโรงเรียนรายงานผลการวิจัยเบื้องตน 
- นิสิตสงบันทึกการฝกสอน ครั้งท่ี 6 

 

40 2,340

20 ม.ค. 53 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั่งท่ี 7: นําเสนอผลงานภาค
โปสเตอร 

- นิสิตแตละโรงเรียนนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร 
- นิสิตสงบันทึกการฝกสอน ครั้งท่ี 7 

40 2,340

19 ก.พ. 53 นิสิตปฏิบัติการสอนวันสุดทาย  
24-25 ก.พ. 53 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั่งท่ี 8: สะทอนประสบการณ

การเปนครู 
- นิสิตแตละโรงเรียนรายงานประสบการณการเปนครู 
- นิสิตสงแฟมสะสมงานฝกประสบการณวิชาชีพครู
และบันทึกการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบใหอาจารย 
นิเทศก 

- นิสิตสงบันทึกการฝกสอน ครั้งท่ี 8 

71 7,125

1 มี.ค. 53 โรงเรียน/อาจารยนิเทศก สงคะแนนประเมินนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

 

8 มี.ค. 53 คณะกรรมการงานฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ และสงคะแนน
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
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5. การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดาํเนนิโครงการ/กิจกรรม สืบสานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตางๆ เพ่ือเปนการทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรมไทยอยางตอเนื่อง  โดย 
ในป 2552  คณะมีการดาํเนินโครงการตางๆ ดังนี ้
 
1. โครงการวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครบรอบปที่ 5 
  ในวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2552 คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดจดังานวนัคลายวัน
สถาปนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครบรอบปที่ 5  ข้ึน โดยในชวงเชาไดนมินตพระสงฆ
จํานวน 9 รูป รวมเจริญพระพุทธมนต และถวายภตัตาหารเพล  พิธีเปดปายอาคารปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และนาํคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําโดยอธิการบดี
เย่ียมชมหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  โครงการสัมมาทิฐคิณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครั้งที่ 2/2552  

โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครั้งที่ 2/2552 ดําเนินการในวันที่  
24 ธันวาคม 2552 ณ อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  โดยมกิีจกรรมผูบริหาร
ระดับวิทยาเขตและผูบริหารคณะพบปะบคุลากร เพ่ือแจงผลการดาํเนินงานในรอบปที่ผานมา 
ใหบุคลากรทราบ เย่ียมชมสถานที่คณะฯ ชวงเย็นเปนกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณบุคลากรเพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน 
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 นอกจากนี้ยังสนับสนนุใหนสิิตและบุคลากรเขารวมกิจกรรมตางๆ ระดับวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัยอีกหลายกิจกรรม  ดังนี ้
 

o วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เขารวมโครงการลอยกระทง ประจําป 2552 กับทาง 
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยการสงกระทง และสงนางนพมาศเขารวมประกวด เพ่ือสืนสานประเพณี 
อันดีงามของไทย 
 
 
 
 
 
 

o วันที่ 9 มิถุนายน 2552  นิสิต และบุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
เขารวมพิธีเบิกธรณีเพ่ือกอสรางฐานอนุสาวรียหมอมหลวงชูชาติ กําภู ที่สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนเปนเจาภาพจดังาน ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 

o วันที่ 25 มิถุนายน 2552 นิสิตและคณาจารย เขารวมโครงการวันไหวครู ประจาํป 
2552 ณ หองนนทรี กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

o วันที่ 29 มิถุนายน 2552 บุคลากรเขารวมโครงการหลอและแหเทียนจํานําพรรษา  
ประจําป 2552  ณ วัดสวางชาติประชาบํารุง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

o วันที่ 12 สิงหาคม 2552  นิสิต คณาจารย และบุคลากร เขารวมโครงการปลูกขาว 
วันแม เก็บเกีย่ววันพอ ประจําป พ.ศ. 2552  ณ บริเวณทุงนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

o วันที่ 10 กันยายน 2552 คณาจารยและบุคลากร เขารวมโครงการแสดงมุทติาจติ 
แกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2552 ณ หองคอนเวนชั่น อาคารศนูยมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

o วันที่ 22 กันยายน 2552 สงเสริมและสนับสนนุใหนสิิต จาํนวน 250 คน เขารวม 
โครงการอนุรักษ สงเสริม สืบสานมวยไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
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6. การบริหารจัดการ 
 
 ในการบริหารงานรอบปที ่3 นี้  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ไดมุงมั่นในการพัฒนา
หนวยงานใหสอดรับกับนโยบายที่เสนอไวตอสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552  โดยการบริหารงานมุงเนนให
ครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน  อันไดแก การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวชิาการแกสังคม 
และการทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม   
 
6.1  การบริหารจัดการดานนโยบายและแผน 

6.1.1  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน ภายใตการนําของ

คณบดีฯ รองศาสตราจารยบรรจบ ภิรมยคํา  ตามวาระการดํารงตาํแหนง 14 มิถุนายน 2552 –  
13 มิถุนายน 2556 ตามที่ไดนาํเสนอนโยบายและวิสัยทศันตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ดังนี ้
 พันธกิจที่ 1  การเรียนการสอน 

• ยุทธศาสตรที่ 1  สรางและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และระดับบัณฑติศึกษาที่เนน 
การวิจัย ใหมคีวามทันสมัย ยืดหยุน บูรณาการหลักสูตร พัฒนาส่ือการสอน และระบบการเรียนการ
สอนที่เนนทักษะวิชาชีพ ทักษะสากล สอดคลองกับตลาดแรงงาน 

• ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถที่ทันสมัยดานการเรียน 
การสอน มีศักยภาพดานการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตและสังคม 

• ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางใหนิสิตมคีวามเขมแขงทางวิชาการ โดยปรับปรุง 
กระบวนการรบันิสิตใหม เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝงใหมี คุณธรรม จริยธรรมภาวะผูนาํ 
จิตสาธารณะ โดยรณรงคสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน จดักิจกรรมยกยองคนด ี
ทั้งในกลุมนิสิตและบุคลากร 

• ยุทธศาสตรที่ 4  ระดมทุนเชิงรุกเพ่ือการผลิตบณัฑิตและวจิัยเพื่อการเรียนการสอน 
 พันธกิจที่ 2  การวิจัย 

• ยุทธศาสตรที่ 5  บูรณาการงานวิจัยเพื่อแกปญหาชาติและปญหาเรงดวน โดยกําหนด 
นโยบายและทศิทางการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหชัดเจน จดัหาแหลงทุนทั้งภายในและ
ตางประเทศ สนับสนนุปจจัยพื้นฐานเพื่อการวิจัยใหเพียงพอ สรางกลไกในการจัดหาและใชทรัพยากร
รวมกัน และพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการวิจัยใหทันสมัย 
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• ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งดานศักยภาพและจรรยาบรรณ สนับสนุนและ 
สรางแรงจูงใจในการทาํวิจัย เพ่ิมนักวิจัยพี่เล้ียง สงเสริมและสนับสนนุการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั
ระดับนานาชาต ิ[และการ] จดสิทธิบตัร ยกระดับมาตรฐานการประชุมของคณะและแหลงเผยแพร
ผลงานวิจัยสูสากล และผลักดันใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายระดับชาต ิ

• ยุทธศาสตรที่ 7 สรางเครือขายงานวิจัยระหวางสถาบนั ภาคการผลติ ชุมชน และ 
องคกร ทั้งในและตางประเทศ 
 พันธกิจที่ 3  การบริการวิชาการ 

• ยุทธศาสตรที่ 8 สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ มีการประชาสัมพันธที่หลากหลาย 
และท่ัวถึงมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  จัดตั้งศูนยบริการ
วิชาการใหเปนแหลงรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการเขาถึงบริการ ปรบัปรุงการจัดการ
โครงการพัฒนาวิชาการใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดรายได 
 พันธกิจที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ยุทธศาสตรที่ 9  อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 
ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธใหชุมชนและหนวยงานภายนอกเขารวมกิจกรรมกับคณะ  
จัดกิจกรรมสานสัมพันธอยางตอเนื่อง สม่าํเสมอเพื่อสรางความรักองคกร 
 พันธกิจที่ 5  การบริหารจัดการ 

• ยุทธศาสตรที่ 10  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ โดยเนนการบริหาร 
แบบมืออาชีพ พัฒนาบคุลากรใหเช่ียวชาญมีจิตสาํนึกรักองคกร ประชาสัมพันธทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย 
และรณรงคการหารายไดเพ่ิมจากทรัพยสินและผลงานขององคกรเปนหลัก สงเสริมการนําวิจัยเขาสู
ระบบการผลิตเพื่อกอใหเกิดรายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการดําเนินงานรอบปท่ี 3 : 23 

6.2  โครงสรางองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3  โครงสรางการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

สํานักงานลขานุการ 
( Office of secretary ) 

ภาควิชาครุศึกษา 
(Department of Teacher Education: TEd) 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
(Department of Human and Community 

Resource Development : HCRD) 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
(Department of Physical Education  

and Sport : PES) 

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 
( Center for Research and 

Academic Outreach ) 

โรงเรียนสาธิต 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 ( Kasetsart University 
Laboratory School 

Kamphaengsaen Campus 
Education Research and 

Development Center) 

อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

คณบดคีณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หัวหนาภาควิชา 
ครุศึกษา 

หัวหนาภาควิชา 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหาร 

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาภาควิชา 
พลศึกษาและกีฬา 
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6.4  การบริหารงบประมาณ 
 6.4.1  คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2553 
จากมหาวิทยาลัย  เพ่ือใชสําหรับสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2552 ของคณะ 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 31,764,000บาท (สามสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) จําแนกตาม
หมวดรายจาย  ดังนี ้

• งบบุคลากร   23,324,400 บาท 
• งบดําเนินการ  1,876,700 บาท 

-  หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ 943,000  บาท 
-  หมวดคาสาธารณปูโภค  933,700  บาท 

• งบอุดหนนุ   6,562,900 บาท 
-  โครงการสนับสนนุการจดัการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 6,482,900 บาท 

  -  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ             80,000 บาท 
 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดสนบัสนุนงบประมาณสําหรับใหคณะดําเนินโครงการใหบริการ
วิชาการแกสังคม จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)  โดย รศ.ประสงค 
ตันพิชัย รับผดิชอบดําเนนิโครงการ เร่ือง “การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อความมั่นคง 
ทางอาหารในชุมชน”  

6.4.2  งบประมาณสาํหรับพัฒนาดายกายภาพของคณะฯ 
ปการศึกษา 2552  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดรับอนุมตัิงบประมาณ 

สนับสนนุเพ่ือสรางอาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรฯ และจดัหาครุภัณฑประกอบอาคาร  ดังนี ้
 ไดรับอนุมัติงบประมาณจากเงินรายไดสวนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  

เปนเงิน 20,000,000 บาท (ย่ีสิบลานบาทถวน)  
 ไดรับอนุมัติเงินกูสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพ่ือจัดซื้อ 

ครุภัณฑประกอบอาคารปฏบิัติการคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร จากสหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 9/2552 เมื่อ 
วันจันทรที่ 28 กันยายน 2552 เปนเงินทั้งส้ิน 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 

 ไดรับอนุมัติงบประมาณจากเงินรายไดสวนกลางหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน  
2,060,000 บาท  เพ่ือจัดทําหองปฏิบัตกิารทางภาษา สําหรับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
นิสิตและบุคลากรของคณะฯ และบริการวชิาการสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน   
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6.5  งานการประชุม 
 ในรอบระยะเวลา 1 ปที่ผานมา (19 มีนาคม 2552 – 18 มีนาคม 2553) คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน ชุดตางๆ 
สามารถสรุปจํานวนการประชุมได ดงันี้  

o การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ    12  ครั้ง 
o การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ   12  ครั้ง 
o การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะฯ    2  ครั้ง 
o การประชุมคณะกรรมการการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงาน  

1 ครั้ง 
o การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    2  ครั้ง 
o การประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู   2  ครั้ง 
o การประชุมคณะกรรมการทบทวนปณิธานคณะฯ    1  ครั้ง 
o การประชุมของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เฉพาะกิจอื่นๆ ตามความจําเปน

ของหนวยงาน 
   
6.6  พื้นที่ใชสอย รวมทั้งส้ิน 22,634.20 ตารางเมตร   

ประกอบดวย 
6.6.1  พ้ืนที่ในความดูแลของคณะศึกษาศาสตรฯ 5,946.00 ตารางเมตร   

o อาคารเรียน 1 หลัง     1,938 ตารางเมตร 
o ศาลาพักผอน  1 หลัง        24  ตารางเมตร 
o รานบริการถายเอกสาร 1 หลัง  16 ตารางเมตร 
o รานจําหนายอาหาร (2 หลังๆ ละ 16 ตรม.)  16 ตารางเมตร 
o โรงจอดรถยนต 2 โรง   120 ตารางเมตร 
o อาคารปฏบิัตกิาร 1 หลัง   3,816 ตารางเมตร 

6.6.2  พ้ืนที่ในความดูแลของโรงเรียนสาธิตฯ 16,688.20 ตารางเมตร  
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7. การพัฒนาบุคลากร 
 
7.1  การจัดสรรอัตรากําลัง 
 7.1.1  การขอรับจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก 
  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดเล็งเห็นความสําคญัของการสรางศักยภาพและความ
พรอมดานทรพัยากรบุคคล เพ่ือสรางความเขมแข็งของคณะ  โดยเฉพาะอยางย่ิง ดานการเรียน- 
การสอน ซึ่งคณะยังมีบุคลากรสายวิชาการวุฒิปริญญาเอกจํานวนนอย ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา ที่ สกอ. กําหนด  ประกอบกบัการประเมินคณุภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เนน
การวิจัย โดยมุงเนนใหเพ่ิมสัดสวนบคุลากรที่สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกใหมากขึ้น  ดังนัน้
คณะฯ จึงเสนอขอรับจัดสรรอัตรากําลังและดําเนินการบรรจุบุคลากรสายวิชาการวุฒปิริญญาเอก  
เพ่ือชวยเสริมดานอัตรากาํลังของคณะ  ปรากฎวาระหวางเดือนมนีาคม พ.ศ. 2552-มีนาคม  
พ.ศ. 2553 มีหนวยงานตางๆ ภายในคณะ ที่สามารถดาํเนินการบรรจุบุคลากรที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได  รวมทั้งส้ิน 5 อัตรา  ประกอบดวย 
  ระดับปริญญาเอก  จํานวน 3 อัตรา 

 ภาควิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 1  อัตรา 
 ภาควิชาครุศึกษา    1  อัตรา 
 ภาควิชาพลศกึษาและกฬีา   1  อัตรา 

  ระดับปริญญาโท  จาํนวน 2 อัตรา  
 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ  2  อัตรา 

 
7.1.2 การจัดสรรอัตรากําลังสายสนับสนุนชวยวิชาการและบริหาร 

ในรอบการบริหารงานปที่ 3 ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 – มีนาคม  
พ.ศ. 2553  คณะศึกษาศาสตรฯ ดําเนนิการจัดหาและบรรจุแตงตั้งบคุคลสายสนบัสนุนฯ เขารับ
ราชการ จํานวนทั้งส้ิน 9 อัตรา  ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน  ดังนี ้

 สํานักงานเลขานุการคณะฯ จํานวน 5 อัตรา  จาํแนกเปน 
- ขาราชการ          1  อัตรา 
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ   2  อัตรา 

 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ จาํนวน 4 อัตรา  จําแนกเปน 
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได        1  อัตรา 
- ลูกจางช่ัวคราว          3  อัตรา 
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7.2  การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร 
 7.2.1  การพัฒนาทักษะทางวิชการและทักษะวิชาชีพสําหรับบุคลากร 
  ในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 19 มนีาคม 2552 – 18 มีนาคม 2553  คณะศึกษาศาสตรฯ ใหการ
สนับสนนุและสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางวชิาชีพ  โดยการ
เขารวมโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในหลักสูตรที่จําเปนตอการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปฏบิัตงิานใหมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน  จํานวนทั้งส้ิน 83 ราย  จาํแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 
จํานวน 58 ราย และบุคลากรสายสนับสนนุฯ จาํนวน 25 ราย  คดิเปนเงินสนับสนนุการพัฒนา
บุคลากรจากเงินรายได ของคณะในรอบปที่3 นี้ ทั้งส้ิน 70,304 บาท 
 7.2.1  การสงเสริมใหลาศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันจันทรที่  
28 ธันวาคม 2552 คณะไดรับอนุมตัิงบประมาณสําหรับพัฒนาบคุลากรโดยใหเงินกูยืมจากสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนทุนกูยืมเพื่อการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  
สําหรับอาจารยประจํา เปนเงินทั้งส้ิน 4,670,000 บาท  คณะศึกษาศาสตรฯ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553  เห็นควรอนุมัติใหอาจารย
ที่ย่ืนความประสงคจะขอรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษาไดรับทุนกูยืม ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให 
จํานวนทั้งส้ิน 8 ราย จําแนกเปนอาจารยสังกัดภาควชิาพลศึกษาและกฬีา จาํนวน 6 ราย  และอาจารย
สังกัดโรงเรียนสาธติฯ จาํนวน 2 ราย 
 
7.3  การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 
  บุคลากรของคณะศึกษาศาสตรฯ ไดรับการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง  โดยใน
รอบปที่ผานมามีบุคลากรที่ไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย เพ่ิม จํานวน 
1 ราย  คือ  วาที่รอยตรีสุมิตร สุวรรณ ทั้งนี้ใหไดรับการแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ย่ืนขอ (16 มกราคม 
2551) เปนตนมา 
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8. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลําดับที่ ช่ือโครงการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร
ไอซีท ี ระยะเวลาดําเนินการ 

1 โครงการพัฒนารระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการใหบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 1 ตุลาคม 51- 
30 กันยายน 54 

1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากร 
(อยูระหวางดําเนินการ) 

15 ธ.ค. 52 –  
15 มี.ค. 53 

1.2 จัดทําฐานขอมูลประมวลการสอน 
คณะศึกษาศาสตรฯ (แลวเสร็จ) 

1-31 ธ.ค. 52

1.3 จัดทําฐานขอมูลรายงานผลการสอน 
คณะศึกษาศาสตรฯ (แลวเสร็จ) 

1-31 ม.ค. 53

1.4 จัดทําชองทางจัดสงขอมูลโดยการ upload 
ไฟลแทนการนําสงเปนตัวเอกสาร  
เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน  
(แลวเสร็จ) 

1-28 ก.พ. 53

 

 
9. วิเทศสัมพันธ 

 
 วันที่ 29 มกราคม 2553  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

กําแพงแสน จดัโครงการ “ครู หมอพอแม ครั้งที่ 2” โดยการบรรยายพิเศษในหัวขอ “ปญหาที่พบใน 
วัยเรียนและวิธีการดแูลที่ถูกวิธี” จากแพทยหญิงวินัดดา ปยะศิลป  ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเดก็ 
แหงชาติมหาราชินี  ณ อาคารการเรียนรู โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 
กําแพงแสน ศนูยวิจยัและพฒันาการศึกษา  เวลา 09.00-12.00 น.  โดยมผีูปกครองนักเรียน 
เขารวมโครงการจํานวนมาก 
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10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
10.1  การปรับปรุงพื้นที่ 
  คณะศึกษาศาสตรฯ เล็งเห็นความจําเปนในการเรงรัดใหมีการดําเนนิงานดานคุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดลอม ทั้งสําหรับบคุลากรและนิสิต  และการปรบัภูมิทศันใหดข้ึีน  จึงไดดําเนินการ
ปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรักษาพ้ืนที่สวนตางๆ ของคณะ ใหมีสภาพปลอดภัย มีสภาพภูมิทัศนที่
สวยงาม นาด ูนาอยู นามอง  ดังนี ้

 ปรับพื้นที่ดานหลังอาคารคณะศึกษาศาสตรฯ  
 
 
 
 
 

 ปรับปรุงพ้ืนผวิถนนหนาอาคารปฏิบตัิการคณะศึกษาศาสตรฯ และปลูกไมประดบัให 
รมเงา 
 
 
 

 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการนิสิตระหวางรอเรียน และรองรับกิจกรรมนิสิตอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 ทําทางเดนิเชื่อมตอกันระหวางอาคารเกาและอาคารใหม และลานจอดรถ 
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 ปรับปรุงหองสํานักงานคณบด ีเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผูมาตดิตอราชการ 
 

      นอกจากนี้ยังมีการจางเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภยัและพนักงานทําความสะอาด  

                                                              เพ่ือรักษาทรัพยสินของทางราชการใหอยูในความ 
                                                              ปลอดภัย อยางตอเนื่องอีกดวย 
 
10.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  คณะศึกษาศาสตรฯ ดําเนนิโครงการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดวยการ 
ออกกําลังกาย  โดยเปดโอกาสใหนิสิต บุคลากร และบคุลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสนเขาใชบริการศูนยออกกําลังกาย (Fitness center) โดยไมคดิคาบริการเปนเวลาครึ่งป 
(เดือนพฤศจกิายน 2552– มีนาคม 2553) ดวยเครื่องมือการออกกําลังกายที่ทันสมัยและครบวงจร  
พรอมทั้งการใหบริการแนะนําการใชเครื่องมือที่ถูกวิธี  จากบคุลากรทีม่ีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 
11. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 การบริหารงานในรอบปที่ 3  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายในระดบัมหาวิทยาลัย ประจําป 2552  เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552  ซึ่งการประเมินผล
ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีในปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) และ
ปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)  โดยผลการประเมิน พบวา คณะ
ศึกษาศาสตรฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ  และมีการดําเนินการ
ตามดัชนีประเมินครบทั้ง 41 ดัชนี้  ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย  
ได 3.71 คะแนน  อยูในเกณฑดี (ไดมาตรฐานมหาวทิยาลัย)   
 หากพิจารณาผลการประเมินตาม ปจจัยนาํเขา กระบวนการ และ ผลผลิต  พบวามีผลการ
ประเมินในแตละประเด็น ดงันี้ 
1. ผลการประเมินดานปจจัยนาํเขา  มีคะแนนเฉลีย่ 3.67 อยูในเกณฑดี 
2. ผลการประเมินดานกระบวนการ  มีคะแนนเฉลีย่ 4.57 อยูในเกณฑดีเย่ียม 
3. ผลการประเมินดานผลผลิต  มีคะแนนเฉลีย่ 2.93 อยูในเกณฑปานกลาง 

เมื่อจําแนกการประเมินตามรายองคประกอบ จาก 9 องคประกอบ รวม 41 ดัชนี  
คณะศึกษาศาสตรฯ มีผลการประเมิน  ดังนี้ 
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 องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงคและแผนงาน 3.50 คะแนน 
 องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน    3.69 คะแนน 
 องคประกอบที่  3  การพัฒนานิสิต    4.33 คะแนน 
 องคประกอบที่  4  การวิจัย     3.13 คะแนน 
 องคประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแกสังคม  5.00 คะแนน 
 องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม   5.00 คะแนน 
 องคประกอบที่  7  การบริหารและจัดการ    3.25 คะแนน 
 องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ   5.00 คะแนน 
 องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4.00 คะแนน 

 โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมจากการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง ของคณะฯ 
เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ดังนี ้

จุดแข็ง 

 1.  มีโรงเรียนสาธติฯ ที่เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชพี และสามารถสรางนวัตกรรมทาง
การศึกษาไดเปนอยางด ี
 2.  มีฟารมสําหรับฝกประสบการณวิชาชพีสาขาเกษตรที่ดีและเพียงพอ  รวมทั้งมีอาจารย 
ผูควบคุมดูแลที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 

จุดออน 

 - 

ขอเสนอแนะ 
1. สมควรเสนอนโยบายสาํหรับการพัฒนาบคุลากรสายตางๆ ตอมหาวิทยาลัย เพ่ือให 

บุคลากรศึกษาตอในสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดรับการยกเวนหรือ 
ลดคาหนวยกิตหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ 

2. สมควรจัดหรือเพ่ิมกิจกรรมพัฒนานิสิตดานความคิดสรางสรรคหรือความเชื่อมั่น 
ในตนเอง อาจจะใชกิจกรรมดานศิลปะและดนตรีมาเปนสื่อที่สําคัญเปนตน 

3. มหาวิทยาลัยหรือคณะฯ ควรจัดสวัสดิการที่พักสําหรับบุคลากร เพ่ือชวยรักษาและ 
ดึงดดูบคุลากรที่มีความรูความสามารถของหนวยงานไว อาจจะจดัดาํเนินการในรูปแบบที่พักช่ัวคราว
หรือปรับปรุงหองทํางานของอาจารยใหสามารถพักอาศยัไดช่ัวคราว เปนตน 
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4. ควรพัฒนาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เอ้ือตอการเรียนรูและการทํางานของบคุลากรทุกสายงาน 

5. ควรมีมาตรการกระตุน สนบัสนุน และจูงใจใหคณาจารยและบุคลากรมีการทําวิจัยและ 
นวัตกรรมทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพ่ือการจดสิทธบิัตรและความกาวหนาในตาํแหนงทางวิชาการ 

6. ควรใหงบประมาณสนับสนนุหรือหาแหลงเงินทุนการศกึษาตอในระดบัที่สูงข้ึนสําหรับ 
คณาจารยและบุคลากร 

7. ควรเสนอแนะใหวิทยาเขตปรับเกณฑการใหอัตรากําลังสายอาจารยบางสาขาที่ไมสามารถ 
หาบุคลากรระดับปรญิญาเอกได ใหมีแนวทางในการไดมาซึ่งอัตรากาํลังที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง เพ่ือใหทันกับการดําเนินงานพัฒนานิสิตของสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

8. ควรเสนอแนะใหวิทยาเขตมกีารปรับปรุงอุปกรณการเรียนการสอนประจําศนูยเรียนรวม 
ใหเหมาะสมกบัการใชงาน เชน LCD Projector ที่มีคุณภาพ 

9. ควรเสนอแนะใหวิทยาเขตมกีารสรางหอพักนิสิตเพิ่มเตมิ เพ่ือนิสิตจะไดมคีวามปลอดภัย 
และเรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน 

 
 

12.  กิจกรรมพิเศษ 
 

 บุคลากรที่นําชื่อเสียงมาสูคณะ 

o เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ที่ผานมา  อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตรฯ 
ไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดนดานการสอนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษณิ ประจําป พ.ศ.
2553 ในโครงการวันครูแหงชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)  จํานวน 1 
ราย  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี ถนอมสุข  

o วันที่ 20 ตุลาคม 2552  กรมพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  
มอบเกียรติบตัรให ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี ถนอมสุข เนื่องในโอกาสที่ไดรับคดัเลือกเปน
กรรมการสงเคราะหดีเดนจังหวัดนครปฐม ประจาํป พ.ศ.2552 ดานการพัฒนาหรือการสงเคราะห
เด็กและเยาวชน โดยทําการมอบเกียรติบตัรไปเมื่อวันที ่20 ตุลาคม 2552 ณ กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม  
 
 


