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ค รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ค าน า 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นกลไกที่ส าคัญ
ของการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 ส าหรับรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือที่จะให้คณะศึกษาศาสตร์ได้น าผลการประเมินตนเองมาพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป  
 

 คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณภาควิชาและสาขาวิชา ผู้ก ากับและผู้รายงานผลตัวบ่งชี้ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ฉบับนี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป   
 
 
 
                                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ) 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ง รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

สารบัญ 
  

 หน้า 
ค าน า ค 
สารบัญ ง 
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สารบัญแผนภาพ ฉ 
บทสรุปผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 3 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 3 
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8. จ านวนนิสิต 13 
9. จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 14 
10. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณ  15 
11. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2560  15 
12. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 16 

ส่วนที่ 2  สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 20 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 21 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 47 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 80 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 87 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 93 

  



 

 

จ รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

สารบัญตาราง  
  

ตารางท่ี หน้า 
   1          รายชื่อหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 12 
   2          รายชื่อหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 12 
   3          จ านวนนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 13 
   4          จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 14 
   5          จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  14 
   6          เงินแหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ

รายได้ 
15 

   7          จ านวนอาคารสถานที่ จ าแนกตามลักษณะการใช้อาคาร 
   8          ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560                          

15 
20 

 
 
 

  



 

 

ฉ รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

สารบัญแผนภาพ 
  

แผนภาพที่ หน้า 
      1          โครงสร้างองค์กร 7 
      2          โครงสร้างการบริหาร 8 

 



 

 

1 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับคณะ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว. (จ านวน 5 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้) โดย
ยกเว้นการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ คือ สกอ. 1.1 เนื่องจากหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตร
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน เท่ากับ 4.81  
ซึ่งจัดอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยมีจ านวน 4 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2,3,4,5) อยู่ในระดับดีมาก 
และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1) อยู่ในระดับดี  

สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 4.44 ระดับดี 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ยกเว้นการประเมิน 
(การประเมินระดับหลักสตูรใช้เกณฑ์ AUN-QA) 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.19 ระดับต้องปรับปรุง 

สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5.00 
ระดับดีมาก 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 ระดับดีมาก 
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 5.00 ระดับดีมาก 
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าและนักวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 



 

 

2 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 ระดับดีมาก 

มศว. 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 5.00 ระดับดีมาก 
มศว. 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน 

5.00 ระดับดมีาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ.  
(12 ตัวบ่งช้ี) 

4.77 
ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
(2 ตัวบ่งชี้) 

5.00 
ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งช้ี  
(14 ตัวบ่งช้ี) 

4.80 
ระดับดีมาก 

 

  



 

 

3 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 

1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  ชื่อหน่วยงาน 

  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   Faculty of Education, Srinakrarinwirot University 

  ที่ตั้ง 
อาคาร 12  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

  URL : http://edu.swu.ac.th E-mail : edu@swu.ac.th 
 

 ประวัติความเป็นมา (โดยย่อ) 
 คณะศึกษาศาสตร์ ถือก าเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 68 ปี 

โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 

ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เป็นผู้อ านวยการ

โรงเรียน เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ป. 

(ประกาศนียบัตรครูประถม) และหากเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ม. (ประกาศนียบัตรครู

มัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดส าหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น จึงท าให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการ

ความก้าวหน้าในชีวิตต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอ่ืนเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร  

 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้น

เพ่ือให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ด ารง

ต าแหน่งเป็นอธิการวิทยาลัยคนแรก และศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นหัวหน้าคณะวิชาการศึกษาถือ

เป็นจุดก่อก าเนิดคณะวิชาการศึกษาและต่อมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน  

 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพ่ือผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมวิทยาการ การเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ ซึ่ง

ผู้ส าเร็จการศึกษาในขณะนั้น ในปัจจุบันได้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาของประเทศเป็นจ านวนมาก ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดยมิได้หยุดยั้ง

http://edu.swu.ac.th/
mailto:edu@swu.ac.th
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สมดังปรัชญาที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้ตั้งไว้ว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งตรงกับพุทธ

ภาษิตว่า  สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา  และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Education is Growth วันที่ 19 มิถุนายน 

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มะ – หา – วิด – ทะ – ยา – ไล – สี –นะ – คะ – ริน – วิ – โรด) 

ใช้อักษรย่อว่า มศว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนสุดท้าย) 

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกเช่นเดียวกัน คณะ

ศึกษาศาสตร์ ถือเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ปวงศิษย์แห่งวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างภาคภูมิใจ และตระหนักในใจว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นก าเนิดของคณะ

ศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ยกระดับการศึกษา

ของครูจนถึงระดับปริญญาเอก 
 

2. ปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร 
 ปรัชญา  (Philosophy)   

  การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม   
 

 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยทาง
การศึกษา ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
 

 พันธกิจ  (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. ส่งเสริม โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู  
3. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาบนฐาน

การวิจัย 
4. บริการวิชาการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน 

และสังคม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการ

เรียนการสอน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 
1. การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 
2. การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่สากล 
3. เป็นผู้น าด้านศาสตร์การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 
4. การสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยบนฐานทางการศึกษา 
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

     

 ค่านิยม  
“E D S W U” 
E – Ethics    คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู 
D – Democracy   ประชาธิปไตย: คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม 
S – Social Development รับใช้สังคม พัฒนาสังคม  
W - Work Smart  ท างานดี/มีประสิทธิภาพ 
U – Universal  เป็นสากล   

 สมรรถนะหลักขององค์กร 
       เชี่ยวชาญการเป็นครู รอบรู้การศึกษา พัฒนานวัตกรรม เป็นผู้น าสังคม 
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3. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาในทิศทางเดียวกันของทุกหน่วยงานและพัฒนาคุณภาพงาน ดังนี้ 
1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหน่วยงาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร ภาควิชา สาขาวิชา ส านักงานคณบดี เข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของการด าเนินการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารงานปกต ิ

3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 

4. จัดหาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษา
พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และเพ่ือการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

6. น าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  

7. แสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
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4. โครงสร้างองค์กร  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 
12 ส่วน ดังแผนภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร 
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5. โครงสร้างการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตาม

โครงสร้างการบริหาร ดังแผนภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร 
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6. รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
    (3 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์  เกิดหนุนวงศ์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 
และการอุดมศึกษา  
หัวหน้าภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา  จุลรัตน์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา อาจารย์ ดร.อรอุมา  เจริญสุข 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา อาจารย์โอภาส  สุขหวาน 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และ อาจารย์ ดร.ชไมพร  ดิสถาพร 
การศึกษาตลอดชีวิต  
รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝา่ยประถม)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กองศิลป์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝา่ยมัธยม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล   
ผู้อ านวยการส านักคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นางศรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์  
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รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
    (31 ธันวาคม – 30 มิถุนายน) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์  เกิดหนุนวงศ์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ 
และการอุดมศึกษา  
หัวหน้าภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา  จุลรัตน์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา อาจารย์ ดร.อรอุมา  เจริญสุข 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา อาจารย์โอภาส  สุขหวาน 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และ อาจารย์ ดร.ชไมพร  ดิสถาพร 
การศึกษาตลอดชีวิต  
รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝา่ยประถม)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กองศิลป์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝา่ยมัธยม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล   
ผู้อ านวยการส านักคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นางศรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ 

  



 

 

11 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
    (1 กรกฎาคม – 30 ปัจจุบัน) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์  เกิดหนุนวงศ์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ ดร.รังรอง  สมมิตร 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์  ทรงบัณฑิต 
และการอุดมศึกษา  
หัวหน้าภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา  จุลรัตน์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์ 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา อาจารย์ ดร.อรอุมา  เจริญสุข 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา อาจารย์โอภาส  สุขหวาน 
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และ อาจารย์ ดร.กัมปนาท  บริบูรณ์ 
การศึกษาตลอดชีวิต  
รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝา่ยประถม)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  กองศิลป์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝา่ยมัธยม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  สูงใหญ่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล   
ผู้อ านวยการส านักคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นางศรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ 

  



 

 

12 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

7. จ านวนหลักสูตร และรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 16 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 4-หลักสูตร และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 16 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 1-2 

ตารางท่ี 1 รายชื่อหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

1 การศึกษาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
2 การศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา 

3 การศึกษาบัณฑิต 5 ปี เอกคู่ 

รวม 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา 
 
ตารางท่ี 2 รายชื่อหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

1 การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว 

2 การศึกษามหาบัณฑิต การจัดการการอุดมศึกษา 
3 การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

4 การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา 
5 การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ 

6 การศึกษามหาบัณฑิต การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

7 การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
8 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการอุดมศึกษา 

9 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

10 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา 
11 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาพิเศษ 

12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
รวม 13 หลักสูตร 13 สาขาวิชา 

              
 
 
 
 



 

 

13 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

8. จ านวนนิสิต 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 958 คน จ าแนกเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี 475 คน และ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 483 คน ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 จ านวนนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

1    - สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 87   
2    - สาขาวชิาการประถมศึกษา 280   

3    - การศึกษาบัณฑิต (เอก-คู่) 108   
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

4   - สาขาวชิาจิตวิทยาการแนะแนว  17  
5    - สาขาวชิาการจัดการการอุดมศึกษา  7  

6    - สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  65  
7    - สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา  41  

8    - สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ  14  

9    - สาขาวชิาการวัด ประเมิน และวิจัย
การศึกษา 

 26  

10    - สาขาวชิาวทิยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ 

 139  

หลักสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑติ 

11    - การจัดการการอุดมศึกษา   11 
12    - การบริหารการศึกษา   84 

13    - เทคโนโลยีการศึกษา   14 

14    - การศึกษาพิเศษ   12 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

15    - การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา   10 
16    - สาขาวชิาวทิยาการทางการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้ 
  43 

รวม 475 309 174 
 
 
 



 

 

14 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

9. จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ บุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 80 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวน 35 คน ดังแสดงในตารางที่ 4-5 

ตารางท่ี 4 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
จ านวนอาจารย์ ประจ าจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

รวม 
อาจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก 45 23 5 - 73 

ปริญญาโท 7 - - - 7 

รวม 52 23 5 - 80 
*นับตามเกณฑ์ สกอ. ข้อมูลโดยคณะศึกษาศาสตร ์
 

ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒิ (คน) 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

6 18 11 - 35 
*นับตามเกณฑ์ สกอ. ข้อมูลโดยคณะศึกษาศาสตร ์
 

  



 

 

15 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

10. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ  

ตารางท่ี 6 เงินแหล่งงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 
 (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย/แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบเงินอุดหนุน) 

งบประมาณเงินรายได้ 

หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ 2,538,400 13,503,000 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 931,000  

เงินอุดหนุนทั่วไป 34,504,000  
งบบุคลากร  2,774,800 

งบด าเนินการ  13,503,000 
งบลงทุน  1,541,700 

งบเงินอุดหนุน  6,932,200 

งบรายจ่ายอื่น  7,392,700 
งบกลาง  100,000 

รวมทั้งสิ้น 37,973,400 45,747,400 
   

11. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2560 

ตารางท่ี 7 จ านวนอาคารสถานที่ จ าแนกตามลักษณะการใช้อาคาร 
 (หน่วย : ห้อง) 

อาคารสถานที่ 
ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ 

หมายเหตุ ห้อง
ผู้บริหาร 

ห้องพัก
อาจารย ์

ห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 

อาคาร 12 4 7 2 26 7  
อาคาร 14 - 5 1 6 2  

อาคาร 8 1 1 1 - 5  

รวม 5 13 4 32 14  
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12. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม 

ควรจัดท าแผนบริหารบุคลากรท่ีมีการ
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง การ
เกษียณ การรับอาจารย์ใหม่ รวมท้ังรวมท้ัง
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : 
Individual Development Plan)  
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสาย
วิชาการ เช่น การเลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการและการศึกษาต่อระดับ ป.เอก 
(ปีใดจะมีเท่าใด) และสายสนับสนุน (ปีใด 
ใครจะเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ)  

วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
การเกษียณ การรับอาจารย์ใหม่  

คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนอัตราก าลัง 
การเกษียณ การรับอาจารย์ใหม่ 
รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรสายวิชาการ ด้านการเลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตร์จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  

การผลิต
บัณฑิต 

สัดส่วนของอาจารย์ท่ียังไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ  

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลของบุคลากรสาย
วิชาการ และก ากับติดตามให้
เป็นไปตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร์จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน และก ากับติดตาม
ให้เป็นไปตามแผน ซ่ึงในปีการศึกษา 
2560 พบว่า จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการจัด
กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ
เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ รวมท้ังการเขียนต ารา 
หนังสือ และเอกสารประกอบการ
สอน เพื่อใช้ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสัดส่วนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการ
เพิ่มขึ้น         

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการส่งเสริม
และผลักดันให้คณาจารย์ภายใน
คณะฯ ตีพิมพ์ผลงานลงใน
วารสารวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยจัด
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุ่ม 1 
เพื่อให้คณาจารย์ได้น าความรู้และ
แนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการ
เขียนผลงานวิชาการ นอกจากนั้น
คณะศึกษาศาสตร์ยังได้มีการจัดสรร



 

 

17 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

งบประมาณพัฒนาบุคลากร รายละ
ไม่เกิน 35,000 บาท ให้กับคณาจารย์
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
น าเสนอผลงานวิชาการ ฝึกอบรม
วิชาชีพและฝึกอบรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศให้กับ
คณาจารย์ทุกคนท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์อีกด้วย 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย 

ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ได้
ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริม/
พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพื่อให้คณาจารย์และ
บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยกิจกรรมมี
ดังน้ี 
1) กิจกรรม : การอบรม เรื่อง การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน 
2) กิจกรรม : การพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
3) กิจกรรม : การขอจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ : บริบทงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
4) กิจกรรม : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความ
วิจัยเพือ่ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI 
กลุ่ม 1” 

การบริการ
วิชาการ 

ควรวางแผนการบริการวิชาการให้เป็นไป
ตามความคาดหวังของสังคม โดยอาจมีการ
แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
(Segmentation) ตามเกณฑ์บางประการ 
เช่น อายุ เพื่อก าหนดโครงการท่ีจะจัดให้กับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายออกมา
เปน็แผนงานในแต่ละปี 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ให้บริการท่ีมีความชัดเจนและ
หลากหลาย 

คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการท่ีมี
ความชัดเจน คือ พื้นท่ีการบริการ
วิชาการแก่สังคมท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครนายก และจังหวัดสระแก้ว โดยมี
การใช้ผลการส ารวจความต้องการ
ของสังคมในพื้นท่ี 2 จังหวัดดังกล่าว
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริการ
วิชาการ 



 

 

18 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

จัดท าแผนงานในการด าเนิน
โครงการกับกลุ่มเป้าหมายท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว  

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการน าผลการ
ส ารวจความต้องการของสังคมท่ีได้
ส ารวจ และการเสนอโครงการไปยัง
รัฐบาล และตามความร้องขอของ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าเป็นแผนงาน
โครงการกับกลุ่มเป้าหมายท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว  

ควรมีการระบุระยะเวลาในการก ากับ
ติดตามผลการใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมายภายหลัง จากการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ เช่น  
6 เดือน หรือ 1 ปี รวมถึงก าหนดตัวชี้วัดใน
การก ากับติดตามความส าเร็จให้เป็น
รูปธรรม 

ก าหนดตัวชี้วัด ระยะเวลาในการใช้
ประโยชน์และก ากับติดตามท่ี
ชัดเจน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการปรับปรุง
แผนการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน พร้อมท้ัง
ระยะเวลาในการก ากับติดตามผลการ
ใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายภาย
หลังจากการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อเป็นการก ากับติดตามผล
ความส าเร็จของโครงการในรูปธรรม 

ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมการ
เคารพและบูชาครูเป็นค่านิยมหลักท่ีส าคัญ
ของสังคมไทย รวมถึงพัฒนาการของครูใน
ยุคต่าง ๆ ความส าคัญและองค์ประกอบ
ของพิธีไหว้ครู ครูผู้เป็นปูชนียบุคคลใน
สังคมไทย ฯลฯ 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ค่านิยมการ
เคารพและบูชาครูสู่สังคมวงกว้าง 
และจัดท าเป็นสื่อเผยแพร่ หรือจัด
กิจกรรมประจ าปี เป็นต้น 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัด
โครงการโครงการวันศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี ซ่ึงเป็นโครงการหลัก
ในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ และเป็น
โครงการท่ีส าคัญของคณะท่ีท้ัง 
พฤฒาจารย์ คณาจารย์ นิสิต 
บุคลากร และศิษย์เก่า ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นโครงการท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงการเคารพและบูชา
ครู ผู้ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ใหแ้ก่ศิษย์ ซ่ึงโครงการน้ีถือได้
ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็นศึกษาศาสตร์  

การบริหาร
จัดการ 

ควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT 
เนื่องจากบางประเด็นขัดแย้งกันเอง  

ด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์ 
SWOT ภาพรวมขององค์กร เพื่อ
น ามาพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

1. คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการ
ทบทวนและวิเคราะห์ SWOT 
ภาพรวมขององค์กร เพื่อน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2563  



 

 

19 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

2. จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์เพื่อให้ผู้
ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้
เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง รวมถึงร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนา ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation)  
3. น าผลการประชาพิจารณ์มาจัดท า
แผนกลยุทธ์ 4 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ฉบับ
ปรับปรุง และแผนการแผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพื่อ
น าไปสู่การจัดสรรงบประมาณต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 

ตารางท่ี 8 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชนิดตัว
บ่งชี ้

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

หมาย
เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

สกอ. 1.1 ยกเว้นการประเมิน 

สกอ.1.2 I ร้อยละ 80.00 73.00 80.00 91.25  5.00  

สกอ. 1.3 I ร้อยละ 25.00 28.00 80.00 35.00  2.19  

สกอ. 1.4 I หน่วย 5.00  5.00  5.00  

สกอ. 1.5 P ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00  

สกอ. 1.6 P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00  

คะแนนเฉลี่ย (22.19/5) 4.44  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

สกอ. 2.1 P ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00  

สกอ. 2.2 I บาท/คน 100,000 11,995,969 80.00 149,949.61  5.00  

สกอ. 2.3 O ร้อยละ 40.00 74.40 80.00 87.50  5.00  

คะแนนเฉลี่ย  5.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00  

คะแนนเฉลี่ย 5.00  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ. 4.1. P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00  

คะแนนเฉลี่ย  5.00  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1 P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00  

สกอ. 5.2 P ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00  

มศว. 5.1 P ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ  5.00  

มศว. 5.2 P ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  5.00  

คะแนนเฉลี่ย 5.00  

คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี ้สกอ.) = 12 ตัวบ่งชี้   4.77  

คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี ้สกอ.+มศว) = 14 ตัวบง่ชี้   4.80  
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องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป ี:  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรตัน์  พีระพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์   1-5580 
ผู้รายงานผล : นางสาวณัฐริกา  ก้อนเงิน เบอร์โทรศัพท์   1-1123 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการค านวณ 
คะแนนที่ได้  =         ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

                                        จ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : 
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวนหลักสูตรทั้งสิ้น 16 หลักสูตร โดยปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตรได้รับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-
QA ทุกหลักสูตร   
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ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง เบอร์โทรศัพท์   1-5282 
ผู้รายงานผล : นางวรรณวิสา  เกลี้ยงเกลา เบอร์โทรศัพท์   1-5559   
 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80  

ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ =  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 
 80 

 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบการศึกษานั้น 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
3. กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า ดังนี้ 

 
 9 – 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนับได ้
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4. การนับจ านวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ) ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัด 

5. การนับจ านวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือน 
ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 
 

ผลการด าเนินการ  
ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ รวมทั้งสิ้น  

80 คน (EDU-60-1.2-1) แยกเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 73 คน ระดับปริญญาโท 7 คน ผลการ
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 91.25 เทียบเกณฑ์มีค่าที่ได้เท่ากับ 
5.00 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 80 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 73 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 91.25 
4 ค่าคะแนนที่ได้ คะแนน 5.00 

หมายเหต ุข้อมูลโดยคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งนับตามจ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง และตรงตามเกณฑ์การประเมิน  

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-60-1.2-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.25 5.00  

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.25 5.00  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง เบอร์โทรศัพท์   1-5282 
ผู้รายงานผล : นางวรรณวิสา  เกลี้ยงเกลา เบอร์โทรศัพท์   1-5559   

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เท่ากับ 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ =  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 
 80 

 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 
1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า ดังนี้ 
  9 – 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 

      6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
      น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนับได้ 
3. การนับจ านวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
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4. การนับจ านวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน   
9 เดือนให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 

 

ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 80 คน (EDU-60-1.3-1) 

ประกอบด้วยต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 23 คน (EDU-60-1.3-
2) และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 52 คน ดังนั้นร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 35.00 คน เมื่อน าผลการด าเนินงานมาเทียบ
เกณฑ์มีค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.19 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) 
คน 28 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 80 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  

ร้อยละ 35.00 

4 คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 80 ขึ้นไป คะแนน 2.19 
หมายเหต ุข้อมูลโดยคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งนับตามจ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง และตรงตามเกณฑ์การประเมิน  

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EDU-60-1.3-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 35.00 2.19  

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 35.00 2.19  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี:   ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง เบอร์โทรศัพท์   1-5564 
ผู้รายงานผล : นางสาวณัฐริกา  ก้อนเงิน เบอร์โทรศัพท์   1-1123 

เกณฑ์การประเมิน  

ในกรณีที่จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 

ในกรณีที่จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่าง 
มาพิจารณาดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 
ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  

สูตรการค านวณจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม– ถอน) โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 
  SCH  = ∑nici 
  เมื่อ ni = จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
        ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี้ 
 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  
 
 
 
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  

 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 
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2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 
 

 

ผลการด าเนินการ 

 ผลการวิเคราะห์จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีค่า FTES = 1,014.39 และระดับ
บัณฑิตศึกษา มีค่า FTES = 335.40 โดยผลรวมทั้ง 2 หลักสูตร มีค่า FTES = 1,349.79 (1,014.39 
+335.40) และอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 80 คน โดยค านวณสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ าเท่ากับ 16.87 : 1 มีค่าร้อยละความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ -43.76 {((17.09-30)/30)*
100)} ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการเอกสาร 

EDU-60-1.4-1 รายงานการวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 5 -43.76 5.00  

  

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 5 -43.76 5.00  

 

  

 

คะแนนท่ีได้  =   

 

            ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 

4 
 5 - คะแนนที่ได้  = 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล เบอร์โทรศัพท์ 1-5564 
ผู้รายงานผล: นางสาวอาทิชล  จันทร์หอม  เบอร์โทรศัพท์ 1-5597 
 นางสาวมณฑกานต์  ฉิมเกิด  เบอร์โทรศัพท์ 1-5524 
 นายนิพัทธ  แสงสวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์ 1-1122 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

  

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ  
การใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการใช้ชีวิตให้แก่นิสิต โดยฝ่ายวิชาการ ได้มีการจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษานิสิตทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร และปัญหาของนิสิตในด้านอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ ฯลฯ ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนิสิตทุกชั้นปี ซึ่งแต่ละ
วิชาเอกมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน ต่อนิสิต 30 คน (EDU-60-1.5-1,2) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้า
ร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
(EDU-60-1.5-3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าคู่มือนิสิต 
กศ.บ.รหัส 60 (EDU-60-1.5-4) และคู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครู (EDU-60-1.5-5) เพ่ือให้นิสิต กศ.บ. 
ชั้นปีที่ 1 ใช้ในวางแผนการเรียนและการท ากิจกรรมตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต  

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ยังได้มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการผ่านการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ และให้ค าแนะน าแก่นิสิตในการใช้ชีวิตในคณะและมหาวิทยาลัย (EDU-60-1.5-6) มีการ
วางแผนพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครูและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้นิสิตตลอด
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หลักสูตรตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 5 (EDU-60-1.5-7) และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู กศ.บ. ให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ มศว องครักษ์ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน  
การเรียนรู้ที่ 1 ร่วมแรงแข็งขัน ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สัมพันธ์ศรัทธาวิชาชีพครู ฐานการเรียนรู้ที่ 3 แลกเปลี่ยน
วิทยา และฐานการเรียนรู้ที่ 4 ตระหนักค่าความเป็นครูนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจุด
ประกายความเป็นครูและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูแห่งศตวรรษใหม่ ความหวังต่อครูไทยของสังคม” 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างรากฐานความเป็นครูให้แก่นิสิต โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังและ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษา ช่วยปลูกฝัง
จิตส านึกในการเป็นครู และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตครู  

ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์
ได้ออกประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ข้อก าหนดส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4  
ที่จะออกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตและอาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาและกิจกรรมให้ครบถ้วนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (EDU-60-1.5-9)  
ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือป้องกันปัญหานิสิตออกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยยังมี
รายวิชาตกค้าง ท าให้ต้องถูกเรียกตัวกลับระหว่างปฏิบัติการสอน หรือไม่สามารถท าเรื่องขอจบการศึกษา
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์ได้ อีกทั้งยังเป็นการส ารวจสภาพความพร้อมของ
นิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย และความพร้อมทางด้านจิตใจ ซึ่งหลังจากการ
ประกาศใช้ ท าให้อัตราส่วนของนิสิตที่ถูกเรียกตัวกลับน้อยลง อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การจัดอาจารย์นิเทศก์ให้เหมาะสมกับความต้องการของนิสิตได้อีกด้วย ส่วนในด้านทักษะเสริมความเป็นครู 
ฝ่ายวิชาการได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แก่นิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (EDU-60-1.5-10) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้นิสิตมี
บุคลิกภาพคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครูมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมมีทักษะการสื่อสาร 
ตลอดจนสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ นิสิตจะได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 2 ฐานที่ตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม  
 เมื่อนิสิตก าลังจะออกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาในปีที่ 5 คณะ 
ยังได้จัดให้มีโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พ่ีเลี้ยงอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์
นิเทศก์วิชาเฉพาะ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์
นิเทศก์วิชาเฉพาะ มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและวิธีการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อม
ทั้งการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร 5 ปี เข้าใจบทบาท
หน้าที่ในการนิเทศและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ และเข้าใจแนวคิด
เกี่ยวกับการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ในการพัฒนา
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คุณภาพการจัดการเรียนการสอน (EDU-60-1.5-11) นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูกิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิต ได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการท า
วิจัยในชั้นเรียน (EDU-60-1.5-12) 

นอกจากระบบที่ปรึกษาและโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่นิสิตแล้ว  
คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท าหน้าที่ให้บริการนิสิตและการให้ค าปรึกษา 
เกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอน การจัดกิจกรรมของนิสิต การขอรับทุนการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่
งานบริการการศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน อีกทั้งยังได้จัดเตรียมช่องทางในการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยได้ท าการพัฒนาระบบข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://edtech.swu.ac.th/preteacher/ เพ่ือเป็นช่องทางการ
รวบรวมข้อมูลส าคัญในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา
เครือข่ายฝึกประสบการณ์ ข้อมูลอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง ตารางสอน แบบฟอร์มการปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์ และแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้นิสิตมี
ช่องทางการส่งงานที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างฝ่ายวิชาการของ
คณะกับนิสิต เกี่ยวกับการส่งภาระงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (EDU-60-1.5-13) นอกจากนี้ ยังได้มี
การจัดท า Facebook Ed 591,592 (EDU-60-1.5-14) เพ่ือใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข้อมูล
สารสนเทศ และติดต่อ ถาม-ตอบปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอีกด้วย 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.5-1-1 ตัวอย่างข้อมูลนิสิตในระบบ Supreme 2004  

EDU-60-1.5-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
EDU-60-1.5-1-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

EDU-60-1.5-1-4 คู่มือนิสิต กศ.บ. รหัส 59 หลักสูตรปรับปรุง 2556 

EDU-60-1.5-1-5 คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
EDU-60-1.5-1-6 รายงานสรุปโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม :

ปฐมนิเทศนิสิต ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
EDU-60-1.5-1-7 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 

 

31 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.5-1-8 รายงานสรุปโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม :การเสริมความ
เป็นครู (นิสิต กศ.บ. ปี 1) 

EDU-60-1.5-1-9 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2560 

EDU-60-1.5-1-10 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง ข้อก าหนดส าหรับนิสิตที่จะออกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

EDU-60-1.5-1-11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/
อาจารย์พ่ีเลี้ยงอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

EDU-60-1.5-1-12 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 

EDU-60-1.5-1-13 เว็บไซต์ http://edtech.swu.ac.th/preteacher/ 

EDU-60-1.5-1-14 Facebook Ed 591,592 
 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นิสิต 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง เบอร์โทรศัพท์   1-5579 
ผู้รายงานผล :  นางสาวสิริมา  สุขขี  เบอร์โทรศัพท์   1-5579 

ผลการด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีหน่วยงานเพ่ือให้ข้อมูลการให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษา การจัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียนการสอน การขอใบรับรองและเอกสารส าคัญต่าง ๆ การ
ลงทะเบียนเรียน การแจ้งจบการศึกษา แบบฟอร์มต่าง ๆ ของนิสิตในหลักสูตร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การออกปฏิทินการศึกษา รวมถึงระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต เป็นต้น  (EDU-
60-1.5-2-1) 

2. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจกรรม
นิสิต การบริการและสวัสดิการนิสิตต่างๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ ราชการทหาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือ

http://edtech.swu.ac.th/preteacher/
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การศึกษา บริการจัดหางาน ทุนการศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ข้อบังคับ ประกาศค าสั่ง สาระความรู้และการ
ให้ค าปรึกษา เป็นต้น (EDU-60-1.5-2-2) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีหน่วยงานในการให้บริการแก่นิสิต  
2 หน่วยงาน ได้แก ่ 

1. งานบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
คู่มือการเรียนการสอน การยื่นค าร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเพ่ิม-ลดรายวิชา การถอนรายวิชา 
การพักการเรียน การลาออก ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต (EDU-
60-1.5-2-3) 

2. งานฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและ
สวัสดิการนิสิต เช่น การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การจัดหางาน การให้ทุนการศึกษาการแนะแนวให้ค าปรึกษา 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา และการท ากิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เป็นต้น (EDU-60-1.5-2-4) 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังมอบหมายให้ประธานสโมสรนิสิต 
เปิดช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางกล่องแสดง
ความคิดเห็น (EDU-60-1.5-2-5) และ Social Network คือ Facebook ของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
(EDU-60-1.5-2-6) และยังมีการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ตามแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โครงการไม้เรียว
เกม และโครงการกระดานด าสัมพันธ์ (EDU-60-1.5-2-7) 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-1.5-2-1 เว็บไซต์กองบริการการศึกษา  

EDU-60-1.5-2-2 เว็บไซต์งานกิจการนิสิต 

EDU-60-1.5-2-3 เว็บไซต์งานบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
EDU-60-1.5-2-4 เว็บไซต์งานฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน 

EDU-60-1.5-2-5 Facebook สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
EDU-60-1.5-2-6 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น 

EDU-60-1.5-2-7 แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา 2560 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
 

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล เบอร์โทรศัพท์ 1-5564 
ผู้รายงานผล: นางสาวอาทิชล  จันทร์หอม  เบอร์โทรศัพท์ 1-5597 
 นางสาวมณฑกานต์  ฉิมเกิด  เบอร์โทรศัพท์ 1-5524 
 นายนิพัทธ  ศรีสวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์ 1-1122 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่

นิสิต โดยการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ และค าสั่ง
แต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนสาธิต 3 แห่ง ในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือท าหน้าที่
ในการดูแลและให้ค าแนะน าแก่นิสิตระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในด้านการ
วางตัว การปฏิบัติการสอน และการปฏิบัติภาระงานครูในสถานศึกษา ตลอดจนการท าวิจัยในชั้นเรียน และ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการท างาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่
ต้องท าเม่ือส าเร็จการศึกษา (EDU-60-1.5-3-1) 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ยังได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) โดยจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนิสิตภาคเรียนที่ 1/2560 (รหัส56) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน     
ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้มี     
การจัดการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนิสิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน      
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 และการประกอบวิชาชีพในอนาคต อีกทั้ง
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาเครือข่าย เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในปีการศึกษาต่อไป (EDU-60-1.5-3-2)  

ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนิสิตภาคเรียนที่ 2/2560 (รหัส56) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้นิสิต

ได้ทราบถึงแนวทางในการเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการครู พร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่พบระหว่าง 

การสมัครสอบบรรจุครู รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู โดยนิสิต
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จะได้รับฟังการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาและการขอใบประกอบวิชาชีพครู จากกอง

บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิตได้เห็นขั้นตอนการด าเนินการแจ้งจบการศึกษาและการขอ  

ใบประกอบวิชาชีพครู และสามารถน าหลักฐานดังกล่าวไปใช้ในการยื่นสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ตาม

ก าหนดเวลา จากนั้นนิสิตจะได้รับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการบรรจุเข้า

รับราชการครูจากรุ่นพ่ีหลากหลายสาขาวิชาที่ผ่านการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ทั้งในด้านการเตรียม

ความพร้อมของร่างกาย จิตใจ การวางแผนการอ่านหนังสือสอบ แนวทางข้อสอบ ตลอดจนการปฏิบัติตน

เมื่อเข้ารับราชการครูในสถานศึกษา นอกจากนี้ นิสิตยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษส าหรับ

การสอบบรรจุเข้ารับราชการครู เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการ

สอบบรรจุเข้ารับราชการครูและการประกอบวิชาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา (EDU-60-1.5-3-3)  

นอกจากนี้ เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีนโยบายการ

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นิสิตครูกลับไปเป็นครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในภูมิล าเนาของ

ตนเอง ด้วยเหตุนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้

แก่นิสิตในด้านแนวทางในการสอบคัดเลือก และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

สอบ ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(EDU-60-1.5-3-4)  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.5-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
EDU-60-1.5-3-2 กิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนิสิตภาคเรียนที่ 
1/2560 

EDU-60-1.5-3-3 กิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ         
ของนิสิตภาคเรียนที่ 2/2560 

EDU-60-1.5-3-4 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง เบอร์โทรศัพท์   1-5579 
ผู้รายงานผล :  นางสาวสิริมา  สุขขี  เบอร์โทรศัพท์   1-5579 

ผลการด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการแก่นิสิต โดยจัดให้นิสิต
ท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (EDU-60-1.5-4-1) โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมของ 
ทุกปี โดยผลการตอบแบบประเมินของนิสิต พบว่า นิสิตมีระดับผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ
ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
(EDU-60-1.5-4-2)  
 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของนิสิต พบว่า (1) นิสิตอยากให้มีตู้บริการน้ า
ดื่มทุกชั้น (2) นิสิตอยากให้มีการจัดห้องเรียนที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งนี้ 
ได้ด าเนินการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์รับทราบ เพ่ือพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาต่อไป (EDU-60-1.5-4-3) 
 ในส่วนของการประเมินผลคุณภาพของการให้บริการในโครงการที่จัดให้แก่นิสิต พบว่า กิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นครู กศ.บ. ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ มศว องครักษ์ นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 โดยให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วย
ให้นิสิตเกิดความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครูส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนนิสิต ได้ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และได้ฝึกฝนตนเอง มีน้ าใจ เสียสละ และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน แต่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม การก าหนดระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ และสถานที่ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม (EDU-60-1.5-4-4) 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่
จัดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( X= 4.67, S.D.= 0.53) โดยให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและ 

มีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยากรมี
ความสามารถท าให้นิสิตบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ ท าให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง และการวางตัวให้เหมาะสมในสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังได้เห็นแนวทางในการสร้าง
สัมพันธภาพ การปรับตัว และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม อย่างไรก็ตามนิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาในการจัดโครงการที่ควรจัดในช่วงเวลาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และควรช่วงเพ่ิมเวลาใน
การอบรมให้มากขึ้น ซึ่งผู้จัดโครงการได้น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดโครงการในปี
การศึกษาต่อไป (EDU-60-1.5-4-5) 
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 ในส่วนโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1) กิจกรรมการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พ่ีเลี้ยงอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและ
อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการกิจกรรมที่จัดอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X= 4.36, S.D.= 0.64) โดยมีความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบ e-PLC และควรเพิ่มการจัดกิจกรรมที่อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์
พ่ีเลี้ยงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (EDU-60-1.5-4-6)  
 2) กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมที่จัดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X= 4.39,  S.D.= 0.72) โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมมีประโยชน์

มาก ท าให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจที่จ าเป็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และควรจัดกิจกรรม
ให้นิสิตแบบนี้ทุกปี อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีสไลด์ประกอบการบรรยายใน
ทุกกิจกรรม และควรกระชับเวลาในบางกิจกรรม (EDU-60-1.5-4-7) 
 3) กิจกรรมสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิต
ปฏิบัติการสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนิสิตภาคเรียนที่ 1/2560 (รหัส56) พบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อโครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X= 4.29, S.D. = 0.86) และมีความคิดเห็นว่า 

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ช่วยให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดท า
นวัตกรรมการเรียนรู้ ท าให้เห็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ แต่มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดแสดงตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนรู้ของนิสิตเพ่ิมเติม และ
ควรเพ่ิมช่วงเวลาในการบรรยายเกี่ยวกับการส่งงานผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น (EDU-60-1.5-4-8) 

4) กิจกรรมสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนิสิตภาคเรียนที่ 
2/2560 (รหัส56) พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการอยู่ในระดับมาก ( X= 3.89,  S.D. = 0.78) โดยมี
ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพครูในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการวิชาชีพครู ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม นิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ิมช่วงเวลาในการเสวนา
เกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย และการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแนวทางในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู 
(EDU-60-1.5-4-9) 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผลการจัดโครงการพบว่า 

นิสิตมีความเห็นต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X= 4.65, S.D.= 0.58) โดยมี

ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี สามารถช่วยให้นิสิตมองเห็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการ
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ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านแนวทางในการสอบคัดเลือกและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่

จ าเป็นต้องใช้ในการสอบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม นิสิตมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ช่วงเวลาในการจัดอบรมว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรมให้มากขึ้น และควรจัดท าเอกสารประกอบการ

บรรยายให้ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการอบรมได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาใช้ในการวาง

แนวทางในการจัดโครงการในปีการศึกษาต่อไป (EDU-60-1.5-4-10) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.5-4-1 แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านแก่นิสิต 

EDU-60-1.5-4-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านแก่นิสิต 
EDU-60-1.5-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2561 

EDU-60-1.5-4-4 รายงานสรุปโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การเสริมความ
เป็นครู (นิสิต กศ.บ. ปี 1) 

EDU-60-1.5-4-5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

EDU-60-1.5-4-6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์
พ่ีเลี้ยงอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ 

EDU-60-1.5-4-7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : 
ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2561 

EDU-60-1.5-4-8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : 
สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิต
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนิสิตภาคเรียนที่ 1/2560 

EDU-60-1.5-4-9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : 
สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนิสิตภาคเรียน
ที่ 2/2560 

EDU-60-1.5-4-10 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู  
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
ได้น าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลกับนิสิตและศิษย์เก่า โดยปีการศึกษา 2561 จะด าเนินการปรับปรุง
การให้บริการนิสิตในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน โต๊ะเรียน ระบบปรับอากาศ การ
ปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความเป็นปัจจุบัน  
 นอกจากนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์ จะเริ่มด าเนินการปรับปรุงห้องสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
บริเวณ ชั้น 1 ข้างตึกคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตได้ใช้ท ากิจกรรม พร้อมทั้งปรับปรุงระบบน้ าดื่มและน้ า
ใช้บนอาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ทั้งระบบ ตลอดจนปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่นิสิตอย่างทั่วถึง และเพ่ิมกล่องแสดงความคิดเห็นให้นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาการให้บริการต่อไป (EDU-60-1.5-5-1) 
 ในส่วนของโครงการที่จัดให้แก่นิสิต คณะกรรมการด าเนินการจัดโครงการได้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมในด้านการก าหนดรูปแบบของกิจกรรม การก าหนด
สัดส่วนเวลา การจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย และการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2560 

 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการปรับปรุงและจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
(EDU-60-1.5-6-1) โดยเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
ศิษย์เก่าผ่านทาง Facebook ของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ การประกาศข่าวสารผ่าน Facebook 
ชมรมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มศว , บ้านเพชรในตม (EDU-60-1.5-6-2,3,4,5,6) ได้แก่ การประชุม
วิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และอ่ืน ๆ โดยในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์จะจัดโครงการศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2561 เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับน้อง ๆ นิสิตปัจจุบัน 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.5-6-1 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
EDU-60-1.5-6-2 Facebook ของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-60-1.5-6-3 Facebook ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-60-1.5-6-4 Facebook บ้านเพชรในตม 
EDU-60-1.5-6-5 ป้ายประชาสัมพันธ์   

EDU-60-1.5-6-6 ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์   

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ ดร.อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง  เบอร์โทรศัพท์   1-5579 
ผู้รายงานผล: นางสาวสิริมา  สุขขี  เบอร์โทรศัพท์   1-5579 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

ฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน รวมถึงคณะกรรมการด าเนินงานสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์  
ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิต (EDU-60-1.6-1-1,2) เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ที่มุ่งส่งเสริมผลการเรียนรู้และศักยภาพของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกด้าน และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-60-
1.6-1-3) ทั้งนี้ การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต/โครงการพัฒนานิสิตดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้
ร่วมกันพิจารณากิจกรรมพัฒนานิสิต/โครงการพัฒนานิสิตที่เหมาะสมตามชั้นปี โดยน าผลการประเมินการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต/โครงการพัฒนานิสิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต/โครงการพัฒนานิสิตฯ ในปีการศึกษา 2560 โดยมีตัวแทนนิสิตเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน การปรับแผน และการจัดกิจกรรม 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

 EDU-60-1.6-1-1 ค าสั่งคณะกรรมการกิจการนิสิต และบริการชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ 

 EDU-60-1.6-1-2 ค าสั่งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 
 EDU-60-1.6-1-3 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) คุณธรรม จริยธรรม 

2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมุ่ง

ส่งเสริมผลการเรียนรู้และศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยปรากฏอยู่ใน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (EDU-60-1.6-2-1) ซึ่งใน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตดังกล่าว ได้มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ประการ ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนานิสิต/โครงการพัฒนานิสิต 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

 5 ประการ 
1 2 3 4 5 

1        โครงการเสริมความเป็นครู “ค่ายครู มศว’60” (EDU-60-1.6-
2-2) เป็นโครงการที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตส านึกท่ีดีของการ
เป็นครู การพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นครู รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างตัวนิสิตและคณาจารย์ 

     

2        โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560 (EDU-60-1.6-2-3) เป็นโครงการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย เช่น การ
ลงทะเบียนผ่านระบบ Supreme การเช็คผลการเรียน Online การ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของคณะฯ และมหาวิทยาลัย การแต่ง
กายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น  

     

3        โครงการไหว้ครู กศ.บ. (EDU-60-1.6-2-4) เป็นโครงการที่มุ่ง
ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกของความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ท่ีพึงมีต่อ
ครูอาจารย์ผ่านพิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งนี้ นิสิตยังได้รับความรู้
เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครู มีการออกแบบและการประดิษฐ์พานไหว้ครู
จากเศษวัสดุเหลือใช้ นอกจากนี้ นิสิตยังได้รับโอวาทอันดีงาม จาก
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ล าดับ ตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนานิสิต/โครงการพัฒนานิสิต 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

 5 ประการ 

1 2 3 4 5 
ผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการเป็นนิสิตและ
ครูในอนาคตต่อไป  

4        โครงการเปิดบ้านสีฟ้า OPEN HOUSE ศึกษาศาสตร์ (EDU-
60-1.6-2-5) เป็นโครงการที่มุ่งให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
เตรียมงาน การออกแบบกิจกรรม และการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่
และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ 
ของคณะศึกษาศาสตร์ แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจที่มาเข้ามาร่วม
กิจกรรม 

     

5        โครงการประกวดทักษะการสอน  (EDU-60-1.6-2-6) เป็น
โครงการที่มุ่งส่งเสริมให้นิสิตในทุกระดับช้ัน ได้แสดงองค์ความรู้ 
และทักษะความสามารถทางด้านวิชาชีพครูของตนเอง ผ่านเวที
การประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินและให้
ข้อคิดเห็นในประเด็นที่นิสิตยังต้องแก้ไข ปรับปรุง อันจะสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนของนิสิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

     

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังได้มีการสนับสนุนนิสิตให้เข้าร่วม
โครงการกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก เพ่ือยกระดับคุณภาพนิสิตให้เป็นไปตามบริบททางสังคม เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนิสิตต่างมหาวิทยาลัย อันก่อให้เกิดการถ่ายโยงความรู้ทาง
วิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้และความร่วมมือกันระหว่างนิสิตกับ
นิสิต และนิสิตกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จ านวน 2 โครงการ คือ 

ล าดับ ตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนานิสิต/โครงการพัฒนานิสิต 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

 5 ประการ 
1 2 3 4 5 

1        โครงการกระดานด าสัมพันธ์ (EDU-60-1.6-2-7) เป็นโครงการ
ความร่วมมือจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
นเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนิสิตครูต่างมหาวิทยาลัย ภายใต้การประกวดและ 
การแสดงความรู้ความสามารถของตัวแทนนิสิต ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ 
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น นิสิตเป็นผู้ด าเนินการเองในทุกขั้นตอน   

     

2         โครงการไม้เรียวเกม (EDU-60-1.6-2-8) เป็นโครงการความ
ร่วมมือจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ล าดับ ตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนานิสิต/โครงการพัฒนานิสิต 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

 5 ประการ 

1 2 3 4 5 
บูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างนิสิตครูต่างมหาวิทยาลัย ภายใต้การแข่งขันกีฬา และ 
การแสดงความรู้ความสามารถของตัวแทนนิสิต ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น นิสิตเป็นผู้ด าเนินการเองในทุกขั้นตอน   

รวมถึง ยังได้มีการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (EDU-60-1.6-2-9) พร้อมทั้งได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต จ านวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 
บาท ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ภายใต้ชื่อกองทุนพัฒนาครู 5 ปี (EDU-60-1.6-2-10) 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.6-2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
EDU-60-1.6-2-2 โครงการเสริมความเป็นครู “ค่ายครู มศว’60” 

EDU-60-1.6-2-3 โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

EDU-60-1.6-2-4 โครงการไหว้ครู กศ.บ. 
EDU-60-1.6-2-5 โครงการเปิดบ้านสีฟ้า OPEN HOUSE ศึกษาศาสตร์ 

EDU-60-1.6-2-6 โครงการประกวดทักษะการสอน   

EDU-60-1.6-2-7 โครงการกระดานด าสัมพันธ์ 
EDU-60-1.6-2-8 โครงการไม้เรียวเกม 

EDU-60-1.6-2-9 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
EDU-60-1.6-2-10 ประกาศทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาครู 5 ปี 

 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นิสิต (EDU-60-1.6-3-1) ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้นิสิตใช้เป็นแนวทางการวางแผนการจัด
กิจกรรมและให้ความส าคัญ เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพของ
คณะ ตลอดจนมีทักษะในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาภายในและ
ภายนอกเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและ
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มหาวิทยาลัย โดยการน ากระบวนการ PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการท ากิจกรรม/โครงการแก่นิสิต 
และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
รวมทั้งจัดระบบการท าโครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับ
ฟังความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อการ
เรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในคณะ และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานของ
คณะศึกษาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาถัดไปให้ตรงตามเป้าหมาย
ของนิสิตและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.6-3-1 โครงการพัฒนาแผนงาน และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
กิจกรรม : การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและงานบริการการศึกษาได้

จัดให้ทุกกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเรียบร้อย ท าการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม/โครงการ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ (EDU-60-1.6-4-1,2,3,4,5,6,7) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต 
(EDU-60-1.6-4-8) รวมถึงจัดท าข้อเสนอแนะจากการด าเนินการประเมินผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม/โครงการในภาคการศึกษาต่อไป 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.6-4-1 รายงานสรุปผลโครงการเสริมความเป็นครู “ค่ายครู มศว’59” 

EDU-60-1.6-4-2 รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 

EDU-60-1.6-4-3 รายงานสรุปผลโครงการไหว้ครู กศ.บ. 
EDU-60-1.6-4-4 รายงานสรุปผลโครงการเปิดบ้านสีฟ้า OPEN HOUSE ศึกษาศาสตร์ 

EDU-60-1.6-4-5 รายงานสรุปผลโครงการประกวดทักษะการสอน 

EDU-60-1.6-4-6 รายงานสรุปผลโครงการกระดานด าสัมพันธ์ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.6-4-7 รายงานสรุปผลโครงการไม้เรียวเกม 
EDU-60-1.6-4-8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต 

 
5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  

ฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ตามตวัชี้วัดในแผนฯ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและผู้รับผิดชอบโครงการประเมินความส าเร็จ
ของโครงการตามวัตถุประสงค์ และจัดท าสรุปผลการประเมินดังกล่าว (EDU-60-1.6-5-1) เพ่ือน าเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 (EDU-60-1.6-5-2) เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.6-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

EDU-60-1.6-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 

 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการด าเนินการโดยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการ

ชุมชน คณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต ได้น าข้อเสนอแนะจากการสรุปผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตัวชี้วัดในแผนฯ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและผู้รับผิดชอบ
โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
6/2561 ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์
ของนิสิต มศว และของคณะศึกษาศาสตร์ และจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน รวมทั้งขยายผลให้คณาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการให้มากข้ึน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2561 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

ผลการประเมินจากกรรมการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา เบอร์โทรศัพท์   1-5552 
ผู้รายงานผล : นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจิตร์ เบอร์โทรศัพท์   1-5509 
 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัย ดังนี้ 
 1) คณะศึกษาศาสตร์ มีการใช้ระบบสารสนเทศที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการบริหารงานวิจัย
ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยของมหาวิทยาลัย (EDU-60-2.1-1) โดยอาจารย์และนักวิจัย
สามารถด าเนินการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย น าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า 
สรุปรายงานผลการวิจัย รวมถึงการขอขยายระยะเวลาการด าเนินการวิจัย https://urms.swu.ac.th/Account/Login 
 2) คณะศึกษาศาสตร์ มีข้อมูลสารสนเทศของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักวิจัยให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ใน
การด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบฟอร์มเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย แบบฟอร์มการขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบฟอร์มเพ่ือเบิกเงิน แบบฟอร์มเพ่ือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แบบฟอร์มเพ่ือ
ขอขยายเวลา แบบฟอร์มน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ แบบฟอร์มเพ่ือขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และแบบฟอร์มเพ่ือขอทุนสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส าหรับการบริหารงานของฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มีปฏิทิน
แผนการด าเนินงานของฝ่าย (EDU-60-2.1-2)  
 3) ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มีการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
โดยแหล่งทุนภายในและภายนอกคณะศึกษาศาสตร์จะมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อพิมพ์และประชาสัมพันธ์
ทางระบบ line และทางเว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/ ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ของมหาวิทยาลัย (EDU-60-2.1-1-3)  
 4) ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ (EDU-60-2.1-1-4) เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ (1) ก าหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของประเทศ  

https://urms.swu.ac.th/Account/Login
http://research.swu.ac.th/


 

 

48 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร (3) พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่เสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (4) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนางานวิจัยประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดท าขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายใน รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยทราบ
ขั้นตอนและกระบวนการหลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดท ารายงานการวิจัย โดยก าหนด
ขั้นตอนการเบิกทุนการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้องการประเมินผลงานวิจัยตามระบบ ดังนี้  

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศการขอรบัทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะศึกษาศาสตร ์
ผู้รับทุน ประกาศประกาศการขอรับทุนวิจยั

เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร ์

2. ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

ผู้รับทุน แบบฟอร์ม ว-1ด หรือ ว-1ช มายัง
ฝ่ายวิจัย 

3. ฝ่ายวิจัย ตรวจสอบคณุสมบัตติาม
เงื่อนไขทุนฯ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัย เกณฑ์การพิจารณารายละเอียดของ
งบประมาณที่ใช้จ่ายในการด าเนิน 
งานโครงการวิจัย ของคณะ
ศึกษาศาสตร์  

4. คณะกรรมการพจิารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงบประมาณ (ผ่านการ
พิจารณา/เห็นชอบ) หรือ (ไม่ผ่านการ
พิจารณา/มีข้อสงสัย) ซึ่งถ้าไมผ่่านการ
พิจารณาสามารถยื่นเสนอโครงการใน
การประกาศรอบต่อไป 

คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย
ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
ขอรับทุน 

5. ผู้รับทุนปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
ขอรับทุน 

6. ฝ่ายวิจัย แจ้งผู้ขอรับทุน และ
ด าเนินการขออนุมตัิการด าเนินงาน
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัยและผูร้ับทุน แบบฟอร์มขอเสนอโครงการขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย 

7. ผู้รับทุนให้ข้อมูลเพื่อจดัท าสญัญาต่อไป เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัย แบบฟอร์มสญัญาทุนอุดหนุนงานวิจัย 
8. ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวิจัย และส่ง

รายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน หรือ
ขอขยายเวลาการด าเนินงาน 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มการด าเนินการโครงการ
ขอรับทุน 

9. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์ ผู้รับทุน แบบฟอร์มการด าเนินการโครงการ
ขอรับทุน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง 

10. ส่งรายงานผลงานตีพิมพ์ และ/หรือ
รายงานการน าเสนอผลงานวิจัย ให้คณะ
ศึกษาศาสตร์ทราบและเก็บข้อมูลต่อไป 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มการด าเนินการโครงการ
ขอรับทุน 

 5) ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มีการตรวจสอบและติดตามโครงการวิจัยของคณาจารย์และ
บุคลากร หลังได้รับอนุมัติทุนจากคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้
เป็นไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัยและเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย (EDU-60-2.1-1-5)    
 6) คณะศึกษาศาสตร์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ และนักวิจัย 
จ านวน 5 วารสาร ได้แก่ วารสารวิจัยทางการศึกษา, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา วารสารบริหารการศึกษา และวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เพ่ืออาจารย์และ
นักวิจัยและบุคคลทั่วไปสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 
กลุ่ม 1 จ านวน 3 ฉบับ และวารสารบริหารการศึกษา วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ซึ่งอยู่ในฐาน 
TCI กลุ่ม 2 จ านวน 2 ฉบับ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
บุคลากรและบัณฑิตท่ีจบการศึกษา (EDU-60-2.1-1-6)   

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-2.1-1-1 แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
EDU-60-2.1-1-2 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก 

EDU-60-2.1-1-3 ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับจัดสรรทุนวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 

EDU-60-2.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
EDU-60-2.1-1-5 การตรวจสอบและติดตามโครงการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 

EDU-60-2.1-1-6 วารสารในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณะ 

 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 
- คณะศึกษาศาสตร์มีห้องพฤฒาจารย์เพ่ือให้ค าปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนด้าน

การวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร (EDU-60-2.1-2-1)  
- คณะศึกษาศาสตร์จัดสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เพ่ือช่วยในการสืบค้นข้อมูลและจัดท างานวิจัย (EDU-60-2.1-2-2) 
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- มีฐานข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ในการสืบค้นวารสาร หนังสือ ต ารา เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย (EDU-60-2.1-2-3) 

- ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
(EDU-60-2.1-2-4) เพ่ือพิจารณาเค้าโครงการวิจัย ให้ข้อเสนอแนะและมีระบบพ่ีเลี้ยงในการดูแลให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าเก่ียวกับการท าวิจัย  

- คณะศึกษาศาสตร์จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร (EDU-
60-2.1-2-5) 

- คณะศึกษาศาสตร์จัดท าวารสารเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
บุคลากรนิสิต ศิษย์เก่าจ านวน 5 วารสาร คือ วารสารวิจัยทางการศึกษา วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ และ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และวารสารบริหารการศึกษา วารสารวิจัย
และพัฒนาการศึกษาพิเศษ ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตท่ีจบการศึกษา (EDU-60-2.1-2-7)   

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องให้ค าปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนด้านการวิจัย 

EDU-60-2.1-2-2 ภาพถ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
EDU-60-2.1-2-3 เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

EDU-60-2.1-2-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-60-2.1-2-5 การจัดสรรทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร 
EDU-60-2.1-2-7 วารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร

ของคณะ 
 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็นทุนวิจัย

ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) เป็นจ านวนเงิน 889,800 บาท  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) เป็นจ านวนเงิน 1,451,100 บาท  
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-2.1-3-1 แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

EDU-60-2.1-3-2 แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการจัดโครงการ : ส่งเสริม/พัฒนาการท าวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม : อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ และ 
กิจกรรม : อบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนภายนอก” (EDU-60-2.1-4-2,3) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-2.1-4-1 โครงการ : ส่งเสริม/พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม : อบรม 

เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ และ 
กิจกรรม : อบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอทุน
ภายนอก” 

EDU-60-2.1-4-2 โครงการส่งเสริม/พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่การวิจัย  
(วารสารวิจัยทางการศึกษา) 

EDU-60-2.1-4-3 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
(วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์) 

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ผลการด าเนินการ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มีการด าเนินการจัดโครงการส่งเสริม/พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
(EDU-60-2.1-5-1) โดยจัดเป็นกิจกรรม : อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ (EDU-60-2.1-5-2) เพ่ือให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลงานเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร
วิจัยทางการศึกษา วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และกิจกรรม : 
อบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนภายนอก” (EDU-60-2.1-5-3) เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน อาจารย์ และนักวิจัย ให้มีความรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนภายนอกเพ่ิมศักยภาพ
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ทางด้านการท าวิจัยและให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-60-2.1-5-4) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการวิจัย และมีระบบ
พ่ีเลี้ยงในการดูแลให้ค าปรึกษา ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าวิจัย และมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และขีด
ความสามารถในการท าวิจัย การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  
  1. คณะศึกษาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชา/สาขาวิชา  
  2. หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชาพิจารณาผลงานของคณาจารย์ด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ดีเด่นน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 
  3. คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ของคณาจารย์ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ดีเด่น 
  4. ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นเผยแพร่ 
และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-2.1-5-1 โครงการส่งเสริม/พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

(วารสารวิจัยทางการศึกษา) 

EDU-60-2.1-5-2 โครงการส่งเสริม/พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม : อบรม 
เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

EDU-60-2.1-5-3 โครงการส่งเสริม/พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
กิจกรรม : อบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
เพ่ือขอทุนภายนอก” 

EDU-60-2.1-5-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่คณาจารย์ นักวิจัย (EDU-
60-2.1-6-1) และก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์ นักวิจัย โดยเป็น
หลักเกณฑ์ที่ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (EDU-60-2.1-6-2) และยังมีระบบที่ก ากับกลไก  
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยภายในคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดส าหรับนักวิจัยและคณะฯ ซึ่งมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้  
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1. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย มีการวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอ
จดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้
ฐานข้อมูลจากทางสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มีการรวบรวมผลงานที่แล้วเสร็จมาพิจารณาขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยส่งทางสถาบันยุทธศาสตร์เพ่ือด าเนินการ 
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ประสานงานกับทางสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเพ่ือติดตามข้อมูล 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-2.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-60-2.1-6-2 ประกาศหลักเกณฑ์การรักษาสิทธิประโยชน์ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา  เบอร์โทรศัพท์   1-5552 
ผู้รายงานผล : นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจิตร์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5509 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ=  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
X 5 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
X 5 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก แบ่งเป็นเงิน
สนับสนุนภายใน จ านวน 2,113,600 บาท และเงินสนับสนุนภายนอก จ านวน 9,882,369 บาท รวมทั้งสิ้น 
11,995,969 บาท โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 80 คน  
มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 149,969.61 บาท จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 100,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน เมื่อน าผลการด าเนินงานมาเทียบเกณฑ์ มีค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ) 
คน 80 

2 จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ คน - 
3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

มหาวิทยาลัย 
บาท 2,113,600 

4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

บาท 9,882,369 

5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด บาท 11,995,969 
6 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

บาท 149,949.61 

คะแนนที่ได ้ คะแนน 5.00 
 

หมายเหตุ: 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 

ผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณี
ที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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รายการหลักฐาน 

ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ล าดับ สัญญาเลขที ่
ช่วงเวลาที่

รับทุน 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับทุน 

สถานภาพวิจัย 
(หัวหน้า / ผู้ร่วม) 

สัดส่วน 
(%) 

งบประมาณที่ได้รับ  
(วงเงินเต็มต่อปี) 

เงินสนับสนุน
งานวิจัย 
(คิดตาม
สัดส่วน) 

รหัสเอกสาร 
ภายใน ภายนอก 

1 วช(0)(กบง)/
109/2560  
ลว. 5 ตุลาคม 
2560 

ตุลาคม 
2560 

รูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยใน
ทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา หัวหน้าโครงการ 100% 
 

824,000 824,000 EDU-60-2.2-1 

2 RDG6140034 
ลว. 2 เมษายน 
2561 

เมษายน 
2561 

กระบวนการการเป็นหนี้และความสามารถ
ในการช าระหนี้ของข้าราชการครู: พหุ
กรณีศึกษา 4 ภูมิภาค 

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา หัวหน้าโครงการ 100% 
 

1,007,974 1,007,974 EDU-60-2.2-2 

3 26/2561  
ลว. 15 
พฤษภาคม 2561 

พฤษภาคม 
2561 

การพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ 
ส าหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา หัวหน้าโครงการ 100% 
 

6,000,000 6,000,000 EDU-60-2.2-3 

4 61-A1-0005 รหัส
โครงการ 58-00-
1258 ลว. 1 
มีนาคม 2561 

มีนาคม 
2561 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ : นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบหุรี ่

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา หัวหน้าโครงการ 100% 
 

498,000 498000 EDU-60-2.2-4 

5 43/2560  
ลว. 18 สิงหาคม 
2561 

สิงหาคม
2560 

ติดตาม ประเมินผล และถอดองค์ความรู้
กระบวนการด าเนินงาน โครงการน าร่อง
สถาบันอาชวีะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คน
อาชีวะ” 

อ.ดร.สมปอง ใจดีเฉย หัวหน้าโครงการ 100% 
 

299,915 299,915 EDU-60-2.2-5 
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ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ล าดับ สัญญาเลขที ่
ช่วงเวลาที่

รับทุน 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับทุน 

สถานภาพวิจัย 
(หัวหน้า / ผู้ร่วม) 

สัดส่วน 
(%) 

งบประมาณที่ได้รับ  
(วงเงินเต็มต่อปี) 

เงินสนับสนุน
งานวิจัย 
(คิดตาม
สัดส่วน) 

รหัสเอกสาร 
ภายใน ภายนอก 

6 39/2560  ลว. 30 
มิถุนายน 2560 

มิถุนายน
2560 

ติดตาม ประเมิน เสริมสร้างพลังการ
ด าเนินงาน และถอดองค์ความรู้
กระบวนการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรม 

อ.ดร.สมปอง ใจดีเฉย หัวหน้าโครงการ 100% 
 

350,000 350,000 EDU-60-2.2-6 

7 342/2560 ลว. 
12 กรกฎาคม 
2560 

กรกฎาคม
2560-

มิถุนายน
2561 

การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครูที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเตรียมการรับรองการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.สระแกว้” 

ผศ.ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี, 
อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี  

ผู้ร่วมวิจัย 10% 
10%    

 

 
1,600,000 320,000 EDU-60-2.2-7 

8 61-00-0107 รหัส
โครงการ 61-
00209 ลว. 31 
มกราคม 2561 

มกราคม
2561 

การหนุนเสริมกระบวนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ส าหรับเครือข่ายครู
ในโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล,  
อ.ดร.จิตติมา เจือไทย 

หัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมวิจยั 

25%, 
15% 

 
706,200 282,480 EDU-60-2.2-8 

9 1/2560 ลว. 8 
ธันวาคม 2560 

18 ธ.ค. 
2560 –  
17 ธ.ค.
2561 

 

การพัฒนาชุดเกมกระดานเพื่อส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารของนักเรียนระดับปฐมวัย 

ผศ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข หัวหน้าโครงการ  100% 
 

300,000 300,000 EDU-60-2.2-9 
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ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ล าดับ สัญญาเลขที ่
ช่วงเวลาที่

รับทุน 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับทุน 

สถานภาพวิจัย 
(หัวหน้า / ผู้ร่วม) 

สัดส่วน 
(%) 

งบประมาณที่ได้รับ  
(วงเงินเต็มต่อปี) 

เงินสนับสนุน
งานวิจัย 
(คิดตาม
สัดส่วน) 

รหัสเอกสาร 
ภายใน ภายนอก 

10 124/2561 
ลว.21 ก.พ. 2561 

มี.ค.2561 
– ก.พ. 
2562 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชพีร่วมกับการใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการวจิัยทาง
การศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล หัวหน้าโครงการ  100%,  70,000 
 

70,000 EDU-60-2.2-10 

11 125/2561 
ลว.21 ก.พ. 2561 

มี.ค.2561 
– ก.พ. 
2562 

การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความผิดปกติ
เด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อกลุ่มอาการออทิสตกิใน
เด็กวัยหัดเดินและเด็กเล็ก 

อ.ดร.พัชรีวรรณ คุณขื่น หัวหน้าโครงการ  100%,  120,000 
 

120,000 EDU-60-2.2-11 

12 126/2561 
ลว.21 ก.พ. 2561 

มี.ค.2561 
– ก.พ. 
2562 

การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองเด็กปฐมวัยที่
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล หัวหน้าโครงการ  100%,  120,000 
 

120,000 EDU-60-2.2-12 

13 127/2561 
ลว.21 ก.พ. 2561 

มี.ค.2561 
– ก.พ. 
2562 

การสังเคราะห์งานวิจยัทางด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการ
วิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา หัวหน้าโครงการ 100% 40,000 
 

40,000 EDU-60-2.2-13 

14 128/2561 
ลว.21 ก.พ. 2561 

มี.ค.2561 
– ก.พ. 
2562 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ในนิสิต
วิชาชีพคร ู

อ.ดร.ภารดี ก าภู ณ อยธุยา หัวหน้าโครงการ 100% 80,000 
 

80,000 EDU-60-2.2-14 



 

 

59 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ล าดับ สัญญาเลขที ่
ช่วงเวลาที่

รับทุน 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับทุน 

สถานภาพวิจัย 
(หัวหน้า / ผู้ร่วม) 

สัดส่วน 
(%) 

งบประมาณที่ได้รับ  
(วงเงินเต็มต่อปี) 

เงินสนับสนุน
งานวิจัย 
(คิดตาม
สัดส่วน) 

รหัสเอกสาร 
ภายใน ภายนอก 

15 129/2561 
ลว.21 ก.พ. 2561 

มี.ค.2561 
– ก.พ. 
2562 

การศึกษาและเสริมสร้างคุณลักษณะ
ทางบวกส าหรับวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์โดยการให้
ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 

อ.ดร.นฤมล พระใหญ ่ หัวหน้าโครงการ 100% 80,000 
 

80,000 EDU-60-2.2-15 

16 130/2561 
ลว.21 ก.พ. 2561 

มี.ค.2561 
– ก.พ. 
2562 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา 

อ.ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการ 100% 40,000 
 

40,000 EDU-60-2.2-16 

17 502/2560 
ลว.31 ส.ค. 2560 

ส.ค.2560– 
ก.ค. 2561 

การพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน 

อ.ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ ์ หัวหน้าโครงการ  100%,  125,000 
 

125,000 EDU-60-2.2-17 

18 501/2560 
ลว.31 ส.ค. 2560 

ส.ค.2560– 
ก.ค. 2561 

การผลิตไฟฟ้าจากหนว่ยประมวลผลกลาง
ของของการผสมผสานเทอร์โมอิเล็กทรกิ
ร่วมกับระบบระบายความร้อนดว้ยน้ ามนั
พืชเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมครัวเรือน 

อ.ปวัฒวงศ์ บ ารุงขันท ์ ผู้รับจ้าง 100% 105,000 
 

105,000 EDU-60-2.2-18 

19 503/2560 
ลว.31 ส.ค. 2560 

ส.ค.2560– 
ก.ค. 2561 

แนวทางการพัฒนารูปแบบโครงเรียนผู้อายุ
ในชุมชน 

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย 100% 135,000 
 

135,000 EDU-60-2.2-19 

20 492/2560 
ลว.31 ส.ค. 2560 

ส.ค.2560– 
ก.ค. 2561 

ผลโปรแกรมฝึกความเข้มแข็งของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมการดูแลตนเองของบุตรพิการ 
 
 

อ.ดร.ฑมลา บุญกาญจน ์ ผู้ร่วมวิจัย 100% 90,000 
 

90,000 EDU-60-2.2-20 



 

 

60 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ล าดับ สัญญาเลขที ่
ช่วงเวลาที่

รับทุน 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับทุน 

สถานภาพวิจัย 
(หัวหน้า / ผู้ร่วม) 

สัดส่วน 
(%) 

งบประมาณที่ได้รับ  
(วงเงินเต็มต่อปี) 

เงินสนับสนุน
งานวิจัย 
(คิดตาม
สัดส่วน) 

รหัสเอกสาร 
ภายใน ภายนอก 

21 001/2561 ลว. 
16 พ.ย.60 

ต.ค. 2560 
– พ.ค.
2561 

การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐของ
มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ หัวหน้าโครงการ 100% 280,000 
 

280,000 EDU-60-2.2-21 

22 292/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

การศึกษาสภาพระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2561 (TCAS: Thai 
University Central Admission System) 
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ผศ.ดร.จตุพล ยงศร หัวหน้าโครงการ 100% 50,000 
 

50,000 EDU-60-2.2-22 

23 293/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

อนาคตภาพการจัดการศึกษาทางด้านดนตรี
ของประเทศไทย 

อ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง หัวหน้าโครงการ 100% 80,000 
 

80,000 EDU-60-2.2-23 

24 294/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

อิทธิพลของภาวะผู้น าในกลุ่มครูและปจัจัย
เกี่ยวขอ้งบางประการที่มีต่อพัฒนาการ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 จากสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร: ข้อเสนอเชิง
นโยบายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ หัวหน้าโครงการ  100% 80,000 
 

80,000 EDU-60-2.2-24 

 
 
 

          



 

 

61 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ล าดับ สัญญาเลขที ่
ช่วงเวลาที่

รับทุน 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับทุน 

สถานภาพวิจัย 
(หัวหน้า / ผู้ร่วม) 

สัดส่วน 
(%) 

งบประมาณที่ได้รับ  
(วงเงินเต็มต่อปี) 

เงินสนับสนุน
งานวิจัย 
(คิดตาม
สัดส่วน) 

รหัสเอกสาร 
ภายใน ภายนอก 

25 295/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

แนวทาง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การวิเคราะห ์การสังเคราะห์ และการวจิัย
ของครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน ์ หัวหน้าโครงการ 100% 50,000 
 

50,000  EDU-60-2.2-25 

26 296/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว หัวหน้าโครงการ 100% 60,000 
 

60,000  EDU-60-2.2-26 

27 297/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

อ.ดร.สมบูรณ์ บูรณศิริรักษ์ หัวหน้าโครงการ  100% 40,000   40,000 EDU-60-2.2-27 

28 298/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

การประเมินผลกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล หัวหน้าโครงการ  100% 70,000   70,000 EDU-60-2.2-28 

29 299/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

การเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการให้
ค าปรึกษากลุ่ม 
 

อ.ดร.อสมา คัมภิรานนท ์ หัวหน้าโครงการ  100% 80,000   80,000 EDU-60-2.2-29 



 

 

62 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ล าดับ สัญญาเลขที ่
ช่วงเวลาที่

รับทุน 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับทุน 

สถานภาพวิจัย 
(หัวหน้า / ผู้ร่วม) 

สัดส่วน 
(%) 

งบประมาณที่ได้รับ  
(วงเงินเต็มต่อปี) 

เงินสนับสนุน
งานวิจัย 
(คิดตาม
สัดส่วน) 

รหัสเอกสาร 
ภายใน ภายนอก 

30 300/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ปญัหา
เป็นฐาน และโครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง หัวหน้าโครงการ  100% 78,600   78,600 EDU-60-2.2-30 

31 301/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

การพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียนตามกรอบสมรรถนะ
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา หลกัสูตร
การศึกษาบัณฑิต (5 ปี) 

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ หัวหน้าโครงการ  100% 55,000   55,000 EDU-60-2.2-31 

32 302/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

การออกแบบและสร้างชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
ส าหรับนิสิตสาขาอุตสาหกรรมศึกษา 

อ.ดร.ภุชงค์ จันทร์จิระ หัวหน้าโครงการ  100% 100,000   100,000 EDU-60-2.2-32 

33 303/2561  
ลว. 6 มิ.ย 2561 

มิ.ย. 61 – 
พ.ค. 62 

การพัฒนาความสามารถในการฟังและการอ่าน
ภาษาไทย โดยใช้บัตรภาพโฟนิกส์ที่พัฒนาตาม
แนววิธีการจัดการเรียนรู้แบบโฟนิกส์ ส าหรับ
นักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าว 

อ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง 
ไชยศร ี

หัวหน้าโครงการ  100% 85,000   85,000 EDU-60-2.2-33 

 
 



 

 

63 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี :  ปีปฏิทิน 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา  เบอร์โทรศัพท์   1-5552 
ผู้รายงานผล : นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจิตร์ เบอร์โทรศัพท์   1-5509 
 นางสาวณัฐริกา  ก้อนเงิน เบอร์โทรศัพท์   1-1123 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค 1 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจัิย X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้= 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่นับรวมที่ลาศึกษาต่อ จ านวน  
80 คน มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 105 ชิ้น ซึ่งผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย เท่ากับร้อยละ 67.40 คะแนน และร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย โดยเทียบคะแนนได้ 5.00 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่นับรวมที่ลาศึกษาต่อ คน 80 
2 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 
ร้อยละ 67.40 

3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 84.00 

คะแนนที่ได ้ คะแนน 5.00 
 
ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการ 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 80  
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  (ชิ้นงาน) 109  
 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 16 3.2 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 0.2 

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 10 4 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 13 7.8 
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
 - บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.60 3 1.8 

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 - บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 54 43.2 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 4 3.2 

 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 - บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน  

1.00   

 - ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  

1.00   

 - หนงัสือที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแลว้ 

1.00 4 4 

 - งานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแลว้ 

1.00   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
 - ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 - หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00   

 - งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 67.40 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EDU-60-2.3-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

EDU-60-2.3-2 รายงานสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 
2.3.1 รายชื่อที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการที่มีฉบับ
สมบูรณ์การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) ในปี พ.ศ. 2560 

ล าดับที ่
(ค่า

น้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี
สถานที่จัด (จังหวดัหรือประเทศ) 

รหัสหลักฐาน 

1 

(0.20) 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกป้ัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกบั
เทคนิคผังกราฟิก 

ฐิตินันท์ สัมมานุช,  
อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว,  
อ.ดร.สุชนินฑ์ บัณฑุ 
นันทกุล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจยัครั้งที่ 4 เร่ือง "นวัตกรรม
การศึกษาเพือ่ Thailand 4.0 
(Innovative Education for Thailand 
4.0)" ระหว่างวันที ่25-27 กรกฎาคม 
2560 โรงแรม เจบี หาดใหญ ่

EDU-60-2.3-1-1 

2 

(0.20) 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะสุภาพบุรุษเทพศิรินทร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เทพศิรินทร์. 

อ.ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์ การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าป ี2560 
"ราชธานวีิชาการ คร้ังที่ 2" 26-27 
กรกฎาคม 2560 

EDU-60-2.3-1-2 

3 

(0.20) 

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ตามทัศนะครู

อ.ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์ การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าป ี2560  

EDU-60-2.3-1-3 
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ล าดับที ่
(ค่า

น้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี
สถานที่จัด (จังหวดัหรือประเทศ) 

รหัสหลักฐาน 

ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 

"ราชธานวีิชาการ คร้ังที่ 2" 26-27 
กรกฎาคม 2560 

4 

(0.20) 

ผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน
ด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 

อ.ดร.วันเพ็ญ  
ประทุมทอง 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
การน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
ประจ าป ี2560 หัวข้อ "การวิจยัเพื่อสร้าง
องค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" 30 
เมษายน 2560 หอประชุม มหาวิทยาลยั
ปทุมธานี ปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
2560 หน้า 326-337  

EDU-60-2.3-1-4 

5 

(0.20) 

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในเชิงภาษาที่
มีผลต่อทักษะการใช้ภาษาไทยของ
นักเรียนไทยและนักเรียนตา่งด้าว 

อ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์
รัตนาด ารง ไชยศรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 
"มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในยุค 
Thailand 4.0 

EDU-60-2.3-1-5 

6 

(0.20) 

 

"การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและ
การศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดเหน็
ของผู้ชมที่มีต่อทีมชาติไทยในการแข่งขนั
ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก 12 ทีม
สุดท้ายโซนเอเชีย" 

ศรัณย์ พ่วงสมบัติ,  
คุณาวุฒิ ก่อเกือ้,  
ณัฐวจี อินเล็ก,  
พชร ตรีธัญญา,  
ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทัน
พรกูล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 10 
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 278-
287 

EDU-60-2.3-1-6 

7 

(0.20) 

 

 

"ทัศนคติและกระบวนการจิตอาสาท า
ความดีที่สนามหลวง : การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา". 

จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์, 
โชติกา ปัทมาภรณ์,  
รวิภา ขัดทะเสมา,  
ศราวุธ สุสิงห,์  
อนุรักษ์ ศุกระสุริยะ,  
ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทัน
พรกูล 

ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ"  
ครั้งที่ 10 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 213-
221 

EDU-60-2.3-1-7 

8 

(0.20) 

 

"การวิเคราะหแ์นวคิดชาตินยิมใน
แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย" 

สุภยศ สิริโชคดีกุล.  
นฤมล ถนอมพงษ์. 
พิตรพิบูล ลิมป์ฉวีวัฒน์. 
ณิชนันท์ พงษ์งาม.  
ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทัน
พรกูล 

ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ"  
ครั้งที่ 10 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 61-
68 

EDU-60-2.3-1-8 

9 

(0.20) 

 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์  
สุวทันพรกูล 

ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ"  
ครั้งที่ 10 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 343-
354 

EDU-60-2.3-1-9 

10 

(0.20) 

 

"การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความเข้าใจในมโนทัศน์ในรายวิชาเคมี 
เร่ือง เคมีอินทรีย์ โดยใช้แนวคิดของโพส
เนอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6".  

นนท์ปวิธ กันเกลา,  
ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทัน
พรกูล. 

ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ"  
ครั้งที่ 10 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 18-25 

EDU-60-2.3-1-10 
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ล าดับที ่
(ค่า

น้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี
สถานที่จัด (จังหวดัหรือประเทศ) 

รหัสหลักฐาน 

11 

(0.20) 

การส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นจังหวัดเพชรบรุี
ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมการแทงหยวก
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเพชรบุร ี

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์  
ศิรินุพงศ์ 

การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 

EDU-60-2.3-1-11 

12 

(0.20) 

ปัจจัยท านายผลส าเร็จทางการศึกษาของ
นักเรียนอาชวีศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์  
ศิรินุพงศ์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2560 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสุนันทา 

EDU-60-2.3-1-12 

13 

(0.20) 

กฎหมายและนโยบายกับการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในยุคดิจิทัล 

อ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ การประชุมวิชาการระดบัชาติ ดา้นการบรหิาร
กิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 (The 4th 
National Conference on Public Affairs 
Management) "การบริหารกจิการสาธารณะ
ภายใต้ประเทศไทย 4.0" (Public Affairs 
Management Under Thailand 4.0) 

EDU-60-2.3-1-13 

14 

(0.20) 

ผลของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการท างานเป็นทีม 

ณิชยาดา ภูชิตานุรักษ,์  
อ.ดร.พรใจ ลี่ทองอิน 
และ อ.ดร.จิตติมา เจอื
ไทย 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติประจ าปี 2560 "ราช
ธานีวิชาการครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

EDU-60-2.3-1-14 

15 

(0.20) 

ผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของโพสเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนและความเข้าใจในมโนทัศน์
ในรายวิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรีย์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

นนท์ปวิธ กันเกลา และ
ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทัน
พรกูล 

ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ"  
ครั้งที่ 10 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 18-25 

EDU-60-2.3-1-15 

16 

(0.20) 

แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั(วังน้อย) 

พระมหาจายเหย่น  
ลายแสง  
อ.ดร.ประภัศรา  
ธโนศวรรย์  
อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะ
ทอง 

ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ"  
ครั้งที่ 10 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1-10 

EDU-60-2.3-1-16 
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2.3.2 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือวารสารทางการ  
(ค่าน้ าหนัก 0.40) ในปี พ.ศ. 2560 

ล าดับที ่
(ค่า

น้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปีสถานที/่จังหวดั/ประเทศที่

จัด หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่
เผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

1 

(0.40) 

การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 8 "Research 4.0 
Innovation and Development 
SSRU's 80th Anniversary"; 16 
มีนาคม 2560; บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา; 2560. หน้า 1569-1581. 

EDU-60-2.3.2-1 

2 

(0.40) 

Inclusive Education in Thailand. 
Keynote Speech at International 
Conference on Early Childhood 
Education 

อ.ดร.กนกพร วบิูลพัฒนะ
วงศ์ 

Universitas Negeri Padang, 10-11 
October 2017 

EDU-60-2.3.2-2 

3 
(0.40) 

Examining the Attitudes of 
Students Without Disabilities: An 
International Comparison 

อ.ดร.กนกพร วบิูลพัฒนะ
วงศ์ 

Paper presented at the Second 
International Conference on 
Special Education, 31 July 

EDU-60-2.3.2-3 

4 

(0.40) 

Blended Instruction by Using 
Simulate Method Teaching to 
Enhance Digital Literacy for 
Student Teachers in Thailand. 

อ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย  2017 AECT International 
Convention 

EDU-60-2.3.2-4 

5 

(0.40) 

The Development of teachers' 
Skills of Buddhist Instruction for 
schools affiliated with the 
Nakhon Nayok Primary 
Educational Service Area 

ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล The Asian Conference on 
Education 2017 Aft Center Kobe, 
Kobe, japan October 19-)),7017 
Organised by The International 
Academic Forum (IAFOR) 

EDU-60-2.3.2-5 

6 

(0.40) 

A Development of Science 
Laboratories on " The Basic of 
Wastewater Management for Students 
Living Along Saen Saeb Canal" 

อ.ดร.สนอง ทองปาน The Asian Conference on 
Education ACE 2017 
Proceedings , Oct 22-24, 2017 

EDU-60-2.3.2-6 

7 

(0.40) 

 

The Development of Proactive 
Public Relations Process with Line 
Application Model for Center of 
Education Media Technology 

Khwanying 
Sriprasertpap and 
Jaemjan Sriarunrasmee 

International Conference on 
Education and Global Studies 
2017. Kyoto, Japan, April 4-6, 
2017. 

EDU-60-2.3.2-7 
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ล าดับที ่
(ค่า

น้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปีสถานที/่จังหวดั/ประเทศที่

จัด หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่
เผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

(CEMT), Srinakhariowirot 
University, Thailand. 

8 

(0.40) 

 

A propose model of Mobile 
Learning with a Project-Based 
Learning to students' enhance 
Problem - Solving Skills 

อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณ
รัศมี 

IConEGS 2017 2017 International 
Conference on Education and 
Global Studies 

EDU-60-2.3.2-8 

9 

(0.40) 

The Evaluation of Outputs, 
Outcomes and Impacts of the 
Local Learning Enrichment Network 
Program of Children and Teenagers 
in the Northeastern Area 

ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์ IRCEELT 7th International 
Research Conference on 
Education, Language and 
Literature April 21-22, 2017 

EDU-60-2.3.2-9 

10 

(0.40) 

 

การศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชพีครู สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

อ.ดร.ชไมพร ดิสถาพร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  
16 มีนาคม 2560 

EDU-60-2.3.2-10 

11 

(0.40) 

 

Proposed Guidelines for Desirable 
Use of Online Social Network for 
Undergraduate Students in 
Thailand 

Pheerephan N.,  
Sirawong N., 
Suwathanpornkul I. 

Canadian International Journal of 
Social Science and Education, 
12(June 2017): 84-103. 

EDU-60-2.3.2-11 

12 

(0.40) 

 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งยั่งยืน 

อ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  
ครั้งที่ 19  วันที่ 10-12 พฤศจกิายน 
2560 

EDU-60-2.3.2-12 

 

2.3.3 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) ในปี 
พ.ศ. 2560 

ล าดับที ่
 (ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป ี
สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด หรือ
ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่เผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

1 
(0.60) 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
เทคนิคทีจีที (TGT) ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผศ.ดร.ชมนาด  
เช้ือสุวรรณทวี 

วารสารการศึกษาและการพัฒนา
สังคม คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 ปีที่ 12 
ฉบับที่ 2 
หน้า 103-116 

EDU-60-2.3.3-1 
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ล าดับที ่
 (ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป ี
สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด หรือ
ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่เผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

2 
(0.60) 

การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่อง ความ
คล้าย ส าหรับนกัเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

วันทนา ปาลวัฒน;์  
ผศ.ดร.ชมนาด  
เช้ือสุวรรณทวี 

วารสารกา้วทันโลกวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ปีที ่17  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) 

EDU-60-2.3.3-2 

3 
(0.60) 

ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแกป้ัญหาเชิงสร้างสรรค์
ร่วมกับเทคนิค Think-Talk-Write ที่มี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มนต์วลี สิทธิประเสริฐ;  
ผศ.ดร.ชมนาด  
เช้ือสุวรรณทวี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม ปีที ่12 ฉบับที ่1  
(มกราคม - มถิุนายน 2560) 
หน้า 94-108 

EDU-60-2.3.3-3 

4 
(0.60) 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเปน็
ฐานร่วมกับการเขียนบันทกึการเรียนรู้ 
เร่ืองอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละที่มีตอ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 

ทัณฑวัต ปานพุ่ม และ 
ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณ
ทวี 

วารสารวิทยาลยันครราชสีมา สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ปีที่ 11 ฉบับที ่2 เดือน พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560 หน้า 105-118 

EDU-60-2.3.3-4 

5 
(0.60) 

การใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับแบบ
ฝึกบนจอสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถ
เขียนประโยคความเดียวของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก 

อ.ดร.กนกพร วบิูลพัฒนะวงศ์ 
ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์ 

วารสารวจิัยและพัฒนาการศึกษา 
พิเศษ 6(1) 11-21 

EDU-60-2.3.3-5 

6 
(0.60) 

การศึกษาความสามารถในการอา่น
จับใจความของนักเรียนที่มีความ
บกพร่อง ทางการเรียนรู้ ด้านการ
อ่านจับใจความระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 1-3 จากการสอนอา่นด้วยวิธ ี
SQ3R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐาน Epub 3 

อ.ดร.พัชรีวรรณ คุณชื่น วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
ปีที่ 9 ฉบับที ่26 หนา้ 25-33 

EDU-60-2.3.3-6 

7 
(0.60) 

การศึกษาความเข้าใจเร่ืองความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ของประชาคมโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

อ.ดร.ฑมลา บุญกาญจน ์ วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ปีที่ 7 ฉบบัที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

EDU-60-2.3.3-7 

8 
(0.60) 

การช่วยเหลือโดยใชก้ิจวัตรประจ าวันเปน็
ฐาน ในการให้บริการช่วยเหลือ ระยะ
แรกเร่ิม (Routines-Based Early 
Intervention: RBEI). 

อ.ดร.ฑมลา บุญกาญจน ์ 
 

วารสารวจิัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ 2560 ปีที่ 6 ฉบับที ่1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2560 หน้า 91-
99 

EDU-60-2.3.3-8 
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ล าดับที ่
 (ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป ี
สถานที่/จังหวดั/ประเทศที่จัด หรือ
ชื่อวารสาร วันเดือนปีที่เผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

9 
(0.60) 

ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกบั 
E-mentoring เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของครู ในการจัดการศึกษา
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

ผศ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลยัสวน
ดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม 
– มิถุนายน 2560 หน้า 21-29 

EDU-60-2.3.3-9 

10 
(0.60) 

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์โดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้ แบบร่วมกันของผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อ.ดร.ชไมพร ดิสถาพร 
 

วารสารรัชต์ภาคย์  
ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 21 มกราคม – 
เมษายน 2560 หน้า 1 – 9  

EDU-60-2.3.3-10 

11 
(0.60) 

ความคิดเห็นต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษานอกระบบในประชาคม
อาเซียน 

อ.ดร.ชไมพร ดิสถาพร 
 
 

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที ่11 ฉบับ ที่ 21 
มกราคม – เมษายน 2560 หนา้ 1 – 
9  หน้า 89-95 

EDU-60-2.3.3-11 

12 
(0.80) 

รูปแบบการสอนงานส าหรับผู้บริหารสาย
ปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 

อ.ดร.ชไมพร ดิสถาพร 
อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน ์
 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 
พฤศจิกายน 2560 หน้า 85-93 

EDU-60-2.3.3-12 

13 
(0.60) 

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนแบบสถานการณ์จ าลองบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง แนวปฏบิัติการปอ้งกนั
การติดเช้ือในโรงพยาบาล ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล 

อ.ดร.ชไมพร ดิสถาพร 
 

วารสารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2560) 
28(1) 130-142 

EDU-60-2.3.3-13 

14 
(0.60) 

แนวทางการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้าง
อาคารถาวร เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ วารสารรัชต์ภาคย์  
ปีที่ 11 ฉบับ ที่ 21 มกราคม - 
เมษายน 2560 

EDU-60-2.3.3-14 

15 
(0.60) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

อ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ

EDU-60-2.3.3-15 

16 
(0.60) 

เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายที่มีต่อเพื่อนนกัเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้

อ.ดร.กนกพร วบิูลพัฒนะวงศ์ วารสารวจิัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 
2560 หน้า 9-20 

EDU-60-2.3.3-16 
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2.3.4 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI กลุ่มที่ 1  
(ค่าน้ าหนัก 0.80) ในปี พ.ศ. 2560 

ล าดับท่ี 
(ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปสีถานท่ี/จังหวัด/ 
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร 

วันเดือนปีท่ีเผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

1 
(0.80) 

การพัฒนาเทคนิคเชิงสรา้งสรรค์เพือ่
เสริมสร้างสัมพนัธภาพเชิงบวกในการให้
ค าปรึกษากลุม่วัยรุน่ 

รศ.ดร.สกล วรเจริญศร ี วารสารวิจัยทางการศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ ปีที่ 11 ฉบับที ่2 เดอืน
กุมภาพนัธ์ - กรกฎาคม 2560 

EDU-60-2.3.4-1 

2 
(0.80) 

การวเิคราะห์ดัชนเีชิงเหตขุองการเป็นพอ่แม่่ที่
มีประสทิธิผลในครอบครวัไทย 

รศ.ดร.สกล วรเจริญศร,ี  

ผ่องพรรณ  เกิดพทิกัษ์ 

วารสารวิจัยทางการศกึษา ปีที่ 12  
ฉบับที่ 1 เดอืนสิงหาคม – ธนัวาคม 
2560 หน้า 205-225 

EDU-60-2.3.4-2 

3 
(0.80) 

องค์ประกอบและพฤตกิรรมบ่งชี้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด์้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาปริญญาตรี
วิชาชีพการโรงแรม 

อ.ดร.นฤมล พระใหญ ่ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปรทิรรศน์ EDU-60-2.3.4-3 

4 
(0.80) 

การวเิคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่
ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ใน
การผลิตครูของประเทศไทย 

อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 
อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์ 
อ.ดร.ดวงใจ สเีขียว 
อ.ดร.อรอุมา  เจริญสขุ 
อ.ดร.ศุภวรรณ  สจัจพิบูล 
อ.ดร.วันเพ็ญ ประทมุทอง 
อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสขุ 

วารสารวิจัยทางการศกึษา ปีที ่11  
ฉบับที่ 2  เดือนมกราคม – กรกฎาคม 
2560 หน้า 255-270 

EDU-60-2.3.4-4 

5 
(0.80) 

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เชิงรุกโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะ
นักศกึษาการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัย 

ณฐกร ดวงพระเกษ,  
ประพันธ์ศริิ สุเสารัจ, 
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, 
ดวงใจ สีเขียว 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์  
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หนา้ 209-224 

EDU-60-2.3.4-5 

6 
(0.80) 

การศกึษาสภาพการนเิทศนักศกึษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ปารณีย์ ขาวเจรญิ,  
ดวงใจ สีเขียว,  
ชมพูนทุ สุขหวาน 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอ์ีส
เทอร์น 2560 ปีที่ 11 หน้า 99-108 

EDU-60-2.3.4-6 

7 
(0.80) 

การศกึษาประสทิธิภาพหลกัสูตรฝกึอบรม
ออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใชเ้ว็บ 2.0  
ในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎกีารเรียนรู้ร่วมกนั
บนออนไลน์เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะไอซีทขีอง
ครู 

เอมมิกา วชิระวินท,์  
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง,  
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร,  
อ.ดร.ดวงใจ สเีขียว 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์  
2560 ปีที่ 18 หน้า 182-197 

EDU-60-2.3.4-7 

8 
(0.80) 

การประเมนิหลักสตูรอนุปรญิญาครู
ศิลปศึกษาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมลาว ของ
วิทยาลัยศิลปศึกษา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพชรสมร ทองมณี,  
สุนีย เหมะประสิทธิ์,  
เกศิน ีครุณาสวัสดิ ์

วารสารวิจัยและพฒันาหลกัสูตร  
ปีที่ 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)  

EDU-60-2.3.4-8 

9 
(0.80) 

การประเมนิโครงการเพิม่ประสทิธิภาพ
สถานศกึษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง,  
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สเุสารจั 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

EDU-60-2.3.4-9 



 

 

74 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับท่ี 
(ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปสีถานท่ี/จังหวัด/ 
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร 

วันเดือนปีท่ีเผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

2560 ปีที่18 ฉบับที่ 2 หน้า 196-211  

10 
(0.80) 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการเรียนรู้เชิงรกุเพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วรพงษ์  แสงประเสรฐิ, ลัดดา
วัลย์ เกษมเนตร, 
อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 2560 ปีที ่18 ฉบับที่ 1 
หน้า 106-124 

EDU-60-2.3.4-10 

11 
(0.80) 

อนาคตภาพของการผลติครูวทิยาศาสตร์ใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2569) 

สุวิชา  วนัสุดล 
อ.ดร.วันเพ็ญ ประทมุทอง,  
อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสขุ,  
อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ปีที่ 
18 ฉบับที่ 2 หน้า 170-186 

EDU-60-2.3.4-11 

12 
(0.80) 

การศกึษาองค์ประกอบและประสทิธิภาพ
ของหนังสอืเรียนดิจทิัลตามแนวคิดผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนกัเรียนในระดับ
ประถมศกึษา 

อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสขุ วารสารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที ่18 
ฉบับที่ 2 เดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม 
2560 หน้า 142 – 158 

EDU-60-2.3.4-12 

13 
(0.80) 

การศกึษากระบวนการผลิตและพัฒนานิสิต
ฝึกหัดครูสู่ครูมอือาชีพ โอกาสและ
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทยกรณีศึกษา : นิสิตฝกึหัดครู
โครงการเพชรในตม 

อ.ดร.อาทิตย์ โพธิศรีทอง,  
ผศ.ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล 

วารสารวิจัยทางการศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2560  
หน้า 29-45 

EDU-60-2.3.4-13 

14 
(0.80) 

กาเมลนั : วงดนตรีประจ าชาตขิอง
อินโดนีเซีย GAMELAN : INDONESIA'S 
NATIONNAL ORCHESTRA 

อ.ดร.อาทิตย์ โพธิศรีทอง วารสารสถาบันวฒันธรรมและศลิปะ  
หน้า 26-35 

EDU-60-2.3.4-14 

15 
(0.80) 

Using Realistic Mathematics 
Education and DAPIC Problem 
Solving Process to Enhance 
Secondary School Students' 
Mathematical Literacy 

อ.ดร.สุณิสา สุมริัตนะ Kasetsart Journal: Social Science 
38(2017) 307-315 

EDU-60-2.3.4-15 

16 
(0.60) 

ผลการจัดการเรียนรูแ้บบ 4MAT ร่วมกับ
เทคนิคทีจทีี (TGT) ที่มีตอ่แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปีที่ 2 

อ.ดร.สุณิสา สุมริัตนะ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หนา้ 103-116 

EDU-60-2.3.4-16 

17 
(0.80) 

การจดัการเรียนรูแ้บบสืบสอบที่เน้น
สถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง 
เรื่อง อนุพันธแ์ละการประยุกตข์องอนุพนัธ์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผล
และการเห็นคุณค่าในวชิาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 

อ.ดร.สุณิสา สุมริัตนะ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หนา้ 231-247 

EDU-60-2.3.4-17 

18 
(0.80) 

การด าเนนิงานสภานกัเรียนเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน: กรณีศกึษา
โรงเรียนปฏิบัติดีเลิศของไทย 

อ.รจุน์ ฦาชา วารสารสทุธิปริทัศน ์
ปีที่ 31 ฉบับที่ 100 หน้า 45-57 

EDU-60-2.3.4-18 



 

 

75 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับท่ี 
(ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปสีถานท่ี/จังหวัด/ 
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร 

วันเดือนปีท่ีเผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

19 
(0.80) 

แนวคิดการนิเทศเพือ่พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 2560 ปีที ่37 
หน้า 203-222 

EDU-60-2.3.4-19 

20 
(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตครู" 

ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล 
 

วารสารวิจัยทางการศกึษา  
2560 ปีที่ 11 หน้า 177-192 

EDU-60-2.3.4-20 

21 
(0.80) 

การพัฒนาแบบวัดคณุลักษณะผู้เรียนรู้
ตลอดชีวติของนกัเรียนระดับประถมศกึษาปี
ที่ 4-6 

จุลศักดิ์ สขุสบาย,  
ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ, 
อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลงักา,  
ผศ.ดร.อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกูล 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 
2560 หน้า 162-174 

EDU-60-2.3.4-21 

22 
(0.80) 

การศกึษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลัยไทย: การวิจัย
แบบผสมผสานวธิีการ 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ วิทยาการวิจัยและวทิยาการปัญญา ปีที่ 
15 ฉบับที่ 1  มกราคม - มถิุนายน 2560 

EDU-60-2.3.4-22 

23 
(0.80) 

การศกึษาการปรับวัฒนธรรมองคก์ารเพือ่
การดารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเลก็ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : 
การวจิัยเชิงปรากฏการณว์ิทยา 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ วารสารบัณฑิตศกึษา มหาวทิยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจกิายน 2560 

EDU-60-2.3.4-23 

24 
(0.80) 

การเสริมสร้างทกัษะกระบวนการคิดทางการ
พยาบาลผู้ใหญ่โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปี
ที่ 33 ฉบับที่ 1 หน้า 104-114 

EDU-60-2.3.4-24 

25 
(0.80) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ ากลุม่
ของครูในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ วารสารพฤตกิรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ปีที่ 9 ฉบับ 2 หน้า 40-55 

EDU-60-2.3.4-25 

26 
(0.80) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบของความฉลาด
ทางจริยธรรมของผู้เรียนระดับปริญญาตรี 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลาง 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ วารสาร สุทธิปริทัศน ์
ปีที่31 ฉบับที่ 98 หน้า 60-72 

EDU-60-2.3.4-26 

27 
(0.80) 

สมรรถนะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 : 
ปรับการเรียนเปลี่ยนสถานะ 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน ์ HRi : Journal of Human Resource 
intelligence 

EDU-60-2.3.4-27 

28 
(0.80) 

โมเดลเชิงสาเหต ุของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
ภูมิคุ้มกนัทีม่ีต่อพฤตกิรรมเสี่ยงตอ่การใช้
สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
หมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
(อพป.) 

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลงักา วารสารวิธีวทิยาการวิจัย  
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 
2560) หน้า 101-118. 

EDU-60-2.3.4-28 

29 
(0.80) 

 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง วารสารวิจัยทางการศกึษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ ปทีี่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม- 
ธันวาคม 2560 หน้า 59-77 

EDU-60-2.3.4-29 

30 
(0.80) 

การประเมนิคุณภาพโมเดลการวัด
องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn university ฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
ศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม- สิงหาคม 2560 หน้า 169-
188 

EDU-60-2.3.4-30 



 

 

76 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับท่ี 
(ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปสีถานท่ี/จังหวัด/ 
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร 

วันเดือนปีท่ีเผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

31 
(0.80) 

ปัจจัยความเสี่ยงบนความท้าทายของการ
บริหารจัดการสถาบันอุดมศกึษาในศตวรรษ
ที่ 21 

อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง วารสารสทุธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 99 
กรกฎาคม - กนัยายน 2560  
หน้า 260-273 

EDU-60-2.3.4-31 

32 
(0.80) 

การศกึษาองค์ประกอบและประสทิธิภาพ
ของหนังสอืเรียนดิจทิัลตามแนวคิดผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพื่อส่งเสรมิทกัษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนกัเรียนในระดับ
ประถมศกึษา 

สิริรัตน์ วัฒนสมศรี,  
ผศ.ดร.นทัธรีัตน ์พีระพนัธุ์,  
อ.ดร.วิลาวัลย์  ด่านสิรสิุข 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร ์
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 142-158  

EDU-60-2.3.4-32 

33 
(0.80) 

รูปแบบการส่งเสรมิอาชีพจากอัตลกัษณ์
ชุมชนพืน้ที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด่านบ้าน
พุน้ ารอ้น กาญจนบุร ี

ภัทรพล  สุวรรณโฉม 
ผศ.ดร.ขวัญหญิง  
ศรีประเสริฐภาพ 
อ.โอภาส สุขหวาน 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560 

EDU-60-2.3.4-33 

34 
(0.80) 

การพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับข้าราชการ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

ผศ.ดร.ขวัญหญิง  
ศรีประเสริฐภาพ 

Veridian E-Journal, Silapakorn 
University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตรแ์ละศิลปะ (กนัยายน-
ธันวาคม 2560) 

EDU-60-2.3.4-34 

35 
(0.80) 

รูปแบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ผศ.ดร.ขวัญหญิง  
ศรีประเสริฐภาพ 

Veridian E-Journal, Silpakorn University 
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 

EDU-60-2.3.4-35 

36 
(0.80) 

การพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการนเิทศ
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 
ปี) คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.ขวัญหญิง  
ศรีประเสริฐภาพ 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560 หน้า 59-70 

EDU-60-2.3.4-36 

37 
(0.80) 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านส าหรับนิสิตวชิาชีพครู 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ วารสารพฒันาการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 2560 ปีที่ 11 ฉบับที่ 
1 หน้า 39-49 

EDU-60-2.3.4-37 

38 
(0.80) 

แนวทางการจดักจิกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีตามแนวคดิอนุกรมวธิาน 
ของบลูม 

อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ Veridian e-Journal ฉบับภาษาไทย  
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
 และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน – ธันวาคม 2560 
หน้า 1015-1065 

EDU-60-2.3.4-38 

39 
(0.80) 

การจดัการสภาพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ของวทิยาลัยอาชีวศกึษาเอกชน  
ในเขตราชเทว ี

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ศิรนิุพงศ์ วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ 18 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2560 หน้า 159-170 

EDU-60-2.3.4-39 

40 
(0.80) 

ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในชวีิตจริง 1 ของนกัเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วทิยาลัยอาชีวศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ศิรนิุพงศ์ วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีที่ 18 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2560 หน้า 83-93 
 

EDU-60-2.3.4-40 



 

 

77 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับท่ี 
(ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปสีถานท่ี/จังหวัด/ 
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร 

วันเดือนปีท่ีเผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

41 
(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในของศูนย์การเรียนในสถาน
ประกอบการ 

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ศิรนิุพงศ์ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หนา้ 73-81 

EDU-60-2.3.4-41 

42 
(0.80) 

รูปแบบการผลติครอูาชีวศกึษาระบบพหุ
ภาคีส าหรับสถาบันการศกึษา 

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ศิรนิุพงศ์ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หนา้ 49-62 

EDU-60-2.3.4-42 

43 
(0.80) 

ปัจจัยส่งเสริมการตัดสนิใจเลอืกศกึษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
พาณิยชกรรม 

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ศิรนิุพงศ์ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หนา้ 22-32 

EDU-60-2.3.4-43 

44 
(0.80) 

ประสบการณ์ความเข้มแข็งทางใจของสตรทีี่
สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ผศ.ดร.ชนิดา มติรานันท ์ วารสารสขุศึกษา  
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2560 หน้า 118-130 

EDU-60-2.3.4-44 

45 
(0.80) 

การประเมนิผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของชุดโครงการวจิัยและพัฒนา
เครือข่ายเชิงพื้นที่เพือ่หนนุเสริมการเรียนรู้
ของเดก็และเยาวชนในเขตภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ชนิดา มติรานันท ์ วารสารวิจัย มสด.สาขามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ปทีี่ 13 เลม่ที่ 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2560 หน้า 173-198 

EDU-60-2.3.4-45 

46 
(0.80) 

การศกึษาความสามารถในการอา่นค าและ
เข้าใจความหมายของค าของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรูด้้านการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากการสอนโดย
ใช้วิธีการสอนอ่านเป็นค าร่วมกับรหัสแท่ง
สองมิติส าหรับการจัดเก็บสารสนเทศ
ภาษาไทยเพื่อช่วยการอ่าน 

อ.ดร.พชัรีวรรณ คุณชืน่ วารสารวิจัยทางการศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ 11 ฉบับที ่1 เดือนสิงหาคม 2559 – 
มกราคม 2560 หน้า 11 - 25 

EDU-60-2.3.4-46 

47 
(0.80) 

การสร้างเครื่องมือเพือ่เสริมสร้างทกัษะทาง
สังคมในโรงเรียน ภายใต้รูปแบบการ
เสริมสร้างทกัษะทางสังคมในโรงเรียนตาม
กระบวนการ Pivotal Response Training 
(PRT) ส าหรับเดก็ออทิสตกิ อายุ 6-12 ป ี

อ.ดร.พชัรีวรรณ คุณชืน่, 
รศ.ดร.ดารณี ศกัดิ์ศริิผล 

วารสารศกึษาศาสตร ์ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560  
หน้า 50-64 

EDU-60-2.3.4-47 

48 
(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการแก้ไขการพดูไม่ชัด 
โดยใช้กระบวนการฝกึ AES2D ส าหรับเดก็
ที่มีความบกพรอ่งทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย 

อ.ดร.บัณฑิตา ลิขสทิธิ ์
รศ.ดร.ดารณี ศกัดิ์ศริิผล 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร ์
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2560 หน้าที่ 17-30 

EDU-60-2.3.4-48 

49 
(0.80) 

การบริหารจัดการชุมชนทีเ่ป็นพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน: กรณีศึกษา
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย 
- ก าแพงเพชร และเมอืงโบราณอูท่อง 

อภิชาดา โฆษิตวานิช 
อ.ดร.สุมลนติย์ เกดิหนุนวงศ ์
คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา 
ปิยะ ศักดิ์เจริญ 

วารสารการเมอืงการปกครอง  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนกนัยายน - 
ธันวาคม 2560 หน้า 83-99 

EDU-60-2.3.4-49 

50 
(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการเสรมิสร้างพลัง
อ านาจชุมชน เพือ่เสริมสร้างจิตส านึกของ
ความเป็นพลเมอืงดีในวถิีชีวิตประชาธิปไตย 

อ.ดร.มิ่งขวญั คงเจรญิ วารสารวิชาการศกึษาศาสตร ์
 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560 

EDU-60-2.3.4-50 



 

 

78 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับท่ี 
(ค่าน้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปสีถานท่ี/จังหวัด/ 
ประเทศท่ีจัด หรือชื่อวารสาร 

วันเดือนปีท่ีเผยแพร ่

รหัสเอกสาร 

51 
(0.80) 

กระบวนการสร้างตัวตนความเป็นครูของ
ผู้สอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต ์

อ.ดร.จิตติมา เจอืไทย วารสารบรรณศาสตร์ มศว คณะมนุษย์
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2560) 

EDU-60-2.3.4-51 

52 
(0.80) 

การศกึษาคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่
วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทย 

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล วารสารพยาบาลต ารวจ 2560 ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน หน้า 13-
33. 

EDU-60-2.3.4-52 

53 
(0.80) 

ความฉลาดทางวฒันธรรมในบริบท
วัฒนธรรมอาเซียนส าหรับนิสิตนกัศึกษา
ระดับปริญญาตร:ี การศกึษาเชิง
ปรากฏการณว์ิทยา 

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล วารสารสถาบันวฒันธรรมและศลิปะ 
2560 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (36) เดือน
มกราคม - มิถนุายน หน้า 57-62 

EDU-60-2.3.4-53 

54 
(0.80) 

การพัฒนา “Studio TECH in TEACH” 
ในการส่งเสริมสมรรถนะดา้นนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา
ส าหรับนิสิตคร ู

ผศ.ดร.นทัธรีัตน ์พีระพนัธุ์ วารสารวิจัยทางการศกึษา ปีที ่12 ฉบับที่ 
1 เดือนสิงหาคม–ธนัวาคม 2560  
หน้า 110-127 

EDU-60-2.3.4-54 

55 
(0.80) 

การศกึษาและพฒันาภมูิคุ้มกนัทางจิตของ
วัยรุ่นไทย 

ผศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง วารสารวิจัยทางการศกึษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิ
โรฒ ปีที ่12 ฉบับที่1 เดือนสิงหาคม – 
ธันวาคม 2560 หน้า 173-192 

EDU-60-2.3.4-55 

56 
(0.80) 

การเปรียบเทียบการสอนแบบสืบสอบ (5E) 
กับการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองที่มีตอ่
ความสามารถในการรู้เท่าทนัสือ่ของนิสิต
ระดับปริญญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.สุมาลี  เชื้อชัย วารสารวิจัยทางการศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปีที ่12 ฉบับที่1 เดือน
สิงหาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 241 -
254 

EDU-60-2.3.4-56 

57 
(0.80) 

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะ
วิชาชีพส าหรับนกัศกึษาสาขางานเทคนิค
ยานยนต์ 

กมล เรียงไธสง,  
กิตติ สถาพรประสาธน,์ 
ชมพูนทุ สุขหวาน,  
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 
หน้า 28-45 

EDU-60-2.3.4-57 

58 
(0.80) 

การพัฒนานูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศกึษาแบบความร่วมมือ  
เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

ภาณัททกา วงษากิตตกิุล, 
รัฐพล ประดับเวทย์, 
ชมพูนทุ สุขหวาน, 
 ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม– 
ธันวาคม 2560 หน้า 126-145 

EDU-60-2.3.4-58 

 

2.3.5 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ดังนี้ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
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-  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) ในปี พ.ศ. 2560 

ล าดับที ่
บทความวิจยั,บทความวิชาการ 

หนังสือหรือต ารา 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ประเภท รหัสเอกสาร 

1. 

(1.00) 

เทคนิคเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรม
ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มวยัรุ่น 

รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี  หนังสือ EDU-60-2.3.5-1 

2 

(1.00) 

ความรักกับความเป็นครู อ.ดร.อสมา คัมภิรานนท ์ หนังสือ  
หน้า 207-220 

EDU-60-2.3.5-2 

3 

(1.00) 

จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผศ.กิตติชัย สุธาสิโนบล หนังสือ EDU-60-2.3.5-3 

4 

(1.00) 

คู่มือสวนบ าบัด ดร.ฑมลา บุญกาญจน ์ หนังสือ EDU-60-2.3.5-4 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริการทางวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร  เบอร์โทรศัพท์   1-5579 
ผู้รายงานผล : นางสาวสิริมา  สุขขี เบอร์โทรศัพท์   1-5579 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยด าเนินการในฝ่ายกิจการนิสิต

และบริการชุมชน ทั้งนี้ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (EDU-60-3.1-1) โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้ 

 1. จัดท านโยบายการบริการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ 
 2. จัดท าแผนการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย ตามนโยบายการบริการวิชาการแก่

สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ 
 3. จัดท าระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม

แผน 
 4. น าแผนการด าเนินงานตามนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ไป

ปฏิบัติ 
 5. ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลตามแผนการด าเนินงานและนโยบาย

การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ 
 6. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ และรับฟังข้อเสนอแนะ

จากกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 



 

 

81 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2560 โดยด าเนินการดังนี้ 

1. การส ารวจความต้องการของสังคม 
คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้พ้ืนที่การบริการวิชาการแก่สังคมที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว การบริการวิชาการแก่สังคม 
ของคณะศึกษาศาสตร์ใช้ผลการส ารวจความต้องการของสังคมในพ้ืนที่ 2 จังหวัดดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการบริการวิชาการ โดยสรุปความต้องการของสังคมท่ีสัมพันธ์กับภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ 
  1.1 ด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีความต้องการในการรับ
การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนการพัฒนาการศึกษา เช่น การอ่าน ผลการทดสอบเทียบกับ
มาตรฐานระดับชาติ ตัวอย่างโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษา เช่น โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน : การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของโรงเรียนเพ่ือการ
รวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระยะที่ 1 โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 
และโครงการพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ฯ  โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง “พลเมืองตื่นรู้”  
  1.2 ครอบครัวและชุมชนยังมีความสุ่มเสี่ยง เช่น ปัญหาสังคม การท้องวัยเรียน การมีส่วน
ร่วมของชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน ท าให้สังคมยังมีความต้องการในการรับการพัฒนาและสร้างภูมิ
ความรู้ในการป้องกันตนเอง และบทบาทของตนเองต่อหน้าที่พลเมือง ตัวอย่างโครงการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของครอบครัวและชุมชน เช่น โครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบชุมชน  โครงการ
การพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการด ารงชีพเพ่ือแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน  และโครงการ มศว สร้างเสริมวิถึ
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (EDU-60-3.1-2) 
 นอกจากการบริการวิชาการแก่สังคมในพ้ืนที่ความรับผิดชอบใน 2 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น คณะ
ศึกษาศาสตร์ยังมีหน้าที่บริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของการอุดมศึกษาตามความต้องการสังคม  
โดยการเสนอแผนงานบริการวิชาการตามงบประมาณแผ่นดิน และการบริการตามความต้องการเฉพาะของ
หน่วยงานต่าง ๆ ตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ และความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน เช่น 
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาพ้ืนฐานในพ้ืนที่หมู่บ้านอาสาพัฒนา
ป้องกันตนเอง โครงการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก โครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูสู่คุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน โครงการการจัดการเรียนรู้การออกแบบชิ้นงานสามมิติ โครงการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านดนตรีในชั้นเรียน และโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ส าหรับครูประจ าการ 
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2. การจัดท าแผนและโครงการ 
จากการส ารวจความต้องการของสังคมที่ได้ส ารวจ และการเสนอโครงการไปยังรัฐบาล และตาม

ความร้องขอของหน่วยงานต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนและโครงการในปีการศึกษา 2560 (EDU-
60-3.1-3) 

3. การเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
คณะกรรมการกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ จัดท าแผนการด าเนินการและ

น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือบรรจุเป็นแผนการด าเนินการด้านการบริการวิชาแก่สังคมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (EDU-60-3.1-4) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-3.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

EDU-60-3.1-2 รายงานการส ารวจความต้องการของสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

EDU-60-3.1-3 แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 
EDU-60-3.1-4 รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 

 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 
 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของโครงการบริการ 

วิชาการแก่นิสิต ประชาชน ชุมชน และสังคมตามแผนฯ ทั้ง 14 โครงการ ประกอบด้วย  
 1. โครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบชุมชน  
 2. โครงการ มศว สร้างเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน : การสร้างความเข้มแข็ง

และความยั่งยืนของโรงเรียนเพื่อการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระยะที่ 1 
  4. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง “พลเมืองตื่นรู้” 

 5. โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 
 6. โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการด ารงชีพเพ่ือแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 
 7. โครงการพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ 
 8. โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการร่วมกับโครงการพระราชด าริของโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 
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 9. โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง 

 10. โครงการคลินิกส่งเสริมศัยภาพเด็ก 
 11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของครู สู่คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 12. โครงการการจัดการเรียนรู้การออกแบบชิ้นงานสามมิติ 
 13. โครงการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในชั้นเรียน 
 14. โครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและ

แท็บเล็ต ส าหรับครูประจ าการ 

โดยโครงการบริการวิชาการมีวัตถุประสงค์ในภาพรวมที่เกิดประโยชน์ดังนี้ 
  1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิต เช่น โครงการ มศว 
รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบชุมชน โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง “พลเมืองตื่นรู้” 
โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 
โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการด ารงชีพเพ่ือแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการร่วมกับโครงการพระราชด าริของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว  และโครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการ
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นิสิตได้น าความรู้จากรายวิชาที่เรียนไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่ที่มีความต้องการใช้องค์ความรู้นั้น และเป็นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ กับนิสิต 
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม เช่น 
โครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบชุมชน โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการด ารงชีพเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง โครงการ มศว สร้างเสริมวิถึชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก โครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูสู่คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
โครงการการจัดการเรียนรู้การออกแบบชิ้นงานสามมิติ โครงการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ทางด้านดนตรีในชั้นเรียน โครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ต ส าหรับครูประจ าการ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดบริการเพ่ือให้สังคมและชุมชนน าความรู้ที่ได้จาก
การบริการวิชาการไปใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ การประหยัดค่าใช้จ่าย การมีสังคมและสภาพแวดล้อม  
ที่เป็นสุข และการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู เป็นต้น (EDU-60-3.1-3) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-3.1-5 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของโครงการบริการ 
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3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของโครงการบริการ

วิชาการแก่นิสิต ประชาชน ชุมชน และสังคมตามแผนฯ จ านวนทั้งสิ้น  10 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 9 โครงการ และโครงการทีเ่ก็บค่าบริการ 5 โครงการ ดังนี้ (EDU-60-3.1-3) 

โครงการที่บริการแบบให้เปล่า ประกอบด้วย 
1. โครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบชุมชน 
2. โครงการ มศว สร้างเสริมวิถึชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน : การสร้างความเข้มแข็ง

และความยั่งยืนของโรงเรียนเพื่อการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระยะที่ 1 
4. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง “พลเมืองตื่นรู้” 
5. โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 
6. โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการด ารงชีพเพ่ือแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 
7. โครงกรพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ฯ 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการร่วมกับโครงการพระราชด าริของโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 
9. โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาพ้ืนฐานในพ้ืนที่

หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง 

โครงการเก็บค่าบริการ ประกอบด้วย 
1. การสอนผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ส าหรับครูประจ าการ  

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-3.1-3 แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้ง 14 โครงการ  

โดยด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 10 โครงการ ซึ่งได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ โดยระบุ
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ ความส าเร็จของโครงการ และจัดท ารายงานผลการ
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ด าเนินโครงการและเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (EDU-60-3.1-5 
และ EDU-60-3.1-6) และอีก 4 โครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-3.1-6 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 

EDU-60-3.1-7 รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 

 
5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผน และพัฒนาการให้บริการทางวิชาการสังคม 
 

ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการการกิจการนิสิตและบริการชุมชน มีการทบทวนเพ่ือการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินการเป็นดังนี้ 

1. จัดท าแผนการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมให้ครอบคลุมความต้องการของสังคม
มากขึ้น 

2. การบริการวิชาการแก่สังคมที่เพ่ิมเติมเข้ามาในภายหลังให้มีการบรรจุเข้าแผนการ
ด าเนินการและด าเนินการตามแผนต่อไป 

3. การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิตให้กระจายไปสู่
นิสิตแต่ละชั้นปีให้มากข้ึน โดยก าหนดเป็นแผนการบูรณาการลงสู่รายวิชาในภาพรวมต่อไป 

4. ให้มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีต่อไปตามรายละเอียดการน าผลการประเมิน
ในข้อ 4 มาปรับปรุงแผน และพัฒนาการให้บริการทางวิชาการสังคม (EDU-60-3.1-6 และ EDU-60-3.1-7) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-3.1-7 รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 
EDU-60-3.1-8  รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการนิสิตและบริการชุมชน 

 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในระดับมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบสู่ชุมชน และโครงการ มศว 
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สร้างเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 8 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งสิ้น 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10  (EDU-60-3.1-3 และ EDU-60-3.1-5) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-3.1-3 แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2560 

EDU-60-3.1-5 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 

ผลการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี:  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ เบอร์โทรศัพท์   1-5506 
ผู้รายงานผล : นางศิรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ เบอร์โทรศัพท์   1-5597 
 นางสาวรัชญา  เมฆวัฒน์ เบอร์โทรศัพท์   1-1124 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย

แต่งตั้งจากคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนของภาควิชาและบุคลากรจากส านักงานคณบดี โดยมีการระบุบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน (EDU-60-4.1-1-1) อีกทั้งมีการประชุมเพ่ือทบทวนภารกิจและ
กิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 และจัดตั้งคณะกรรมการย่อยในโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประจ าปี 2560 ซึ่งมีการระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่าง
ชัดเจน (EDU-60-4.1-1-2) ส่วนการด าเนินการในส่วนที่เป็นกิจกรรม เช่น กิจกรรมรักษ์ไทย (EDU-60-4.1-
1.3) ที่มีวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้ คณาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์ ทางคณะศึกษาศาสตร์ ก็ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบใน
การรวบรวม เผยแพร่ภาพของคณาจารย์และบุคลากร รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในคณะเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ในทุก ๆ วันศุกร์ นอกจากนี้ยังก าหนดให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของมหาวิทยาลัย 
เช่น วันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์  
เชิญชวน และเผยแพร่ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในทุก ๆ ครั้ง ทั้งภายนอกและภายใน โดยภายนอกจะใช้ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook “ข่าวคณะศึกษาศาสตร์” และช่องทางภายในคือ ไลน์กลุ่ม “กิจ
ศึกษาศาสตร์” ที่มีสมาชิกในกลุ่ม คือ คณาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะ เพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมและชื่นชมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

EDU-60-4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ประจ าปี 2560 

EDU-60-4.1-1.3 แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รักษ์ไทย 

EDU-60-4.1-1.4 Facebook “ข่าวคณะศึกษาศาสตร์” 
EDU-60-4.1-1.5 ไลน์กลุ่ม “กิจศึกษาศาสตร์” 

 
 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดไว้ ในแผน 

กลยุทธ์ 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559) (EDU-60-4.1-2-1) และแผนกลยุทธ์ 4 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ 2560-2563) ฉบับปรับปรุง (EDU-60-4.1-2-2) รวมถึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในแบบรายงานแผน/ผลการจัดโครงการคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 เช่น โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ซึ่งเป็น
โครงการหลักในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นโครงการที่ส าคัญของคณะ 
ที่ทั้งพฤฒาจารย์ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า ของคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในทุก ๆ ปี การด าเนินการโครงการจะด าเนินการผ่านคณะกรรมการโครงการ
และผ่านความเห็นชอบ รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ สามารถด าเนินการได้ตามแผนและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีผู้เข้าร่วมงานตามเป้าหมายในทุก ๆ ครั้ง   

นอกจากนี้คณะยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรม
ไหว้ครู กศ.บ. (EDU-60-4.1-2-4) กิจกรรมกระดานด าสัมพันธ์ (EDU-60-4.1-2-5) รวมถึงหากกิจกรรมใด
ต้องใช้งบประมาณก็จะจัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-4.1-2-1 แผนกลยุทธ์ 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559) คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-4.1-2-2 แผนกลยุทธ์ 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2560-2563) ฉบับปรับปรุง  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

EDU-60-4.1-2-3 โครงการวันศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี ปีการศึกษา 2560 

EDU-60-4.1-2-4 โครงการไหว้ครู กศ.บ. 
EDU-60-4.1-2-5 โครงการกระดานด าสัมพันธ์ 

 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามโครงการ
ในแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ากับติดตามการด าเนินงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ ให้เป็น
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานผลการด าเนินงาน แต่ละกิจกรรม/โครงการ 
โดยคณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (EDU-60-4.1-3-1) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร  รายการหลักฐาน 
EDU-59-4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  

 
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559 (EDU-60-4.1-4-1) และแผนกลยุทธ์ 4 
ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2560-2563) ฉบับปรับปรุง (EDU-60-4.1-4-2) และมีการประเมินผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดของโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดท าเป็นสรุปรายงานแผน/ผลการจัดโครงการ 
คณะศึกษาศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 (EDU-60-4.1-4-3 และ EDU-60-4.1-4-4) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-4.1-4-1   แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) คณะศึกษาศาสตร์  
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
EDU-60-4.1-4-2   แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง คณะศึกษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

EDU-60-4.1-4-3   รายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560 
EDU-60-4.1-4-4   รายงานแผน/ผล การจัดโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2561 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการปรับค่าเป้าหมายให้สูงขึ้นใน
แต่ละปีมาโดยตลอด รวมทั้งคณะกรรมการประจ าคณะก็ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมของส่วนกลางเพ่ือให้พฤฒาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม/โครงการ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการรณรงค์ให้บุคลากรภายในคณะ
แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ ผ่านกิจกรรม รักษ์ไทย เพ่ือเป็นการสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์ผ้าไทย   
ซึ่งส่งผลให้คณาจารย์รวมถึงบุคลากรได้มีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นได้จาก 
มีจ านวนผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุก ๆ วันศุกร์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังก าหนดให้บุคลากร
ของคณะเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหนึ่งใน KPI ที่ส าคัญในการประเมินบุคลากร 
อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญของมหาวิทยาลัย โดยคณะจะประชาสัมพันธ์
เชิญชวน กระตุ้นเตือน และเผยแพร่ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในทุก ๆ ครั้ง ทั้งภายนอกและภายใน โดย
ภายนอกจะใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook “ข่าวคณะศกึษาศาสตร์” และช่องทางภายในคือ ไลน์กลุ่ม 
“กิจศึกษาศาสตร์”ซึ่งพบว่าจ านวนคณาจารย์และบุคลากรให้ความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนมากขึ้น  

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-4.1-5-1 ภาพวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

EDU-60-4.1-5-2 ภาพคณาจารย์ บุคลากร แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ ในกิจกรรมรักษ์ไทย 
EDU-60-4.1-5-3 ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของคณาจารย์และ

บุคลากร 
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6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมและบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและ

ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณะ และที่ด าเนินการโดยนิสิต โดยการ
จัดแสดงผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยภายนอกจะใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
Facebook “ข่าวคณะศึกษาศาสตร์” เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ และช่องทางภายในคือ ไลน์กลุ่ม “กิจ
ศึกษาศาสตร์” ที่มีสมาชิกในกลุ่ม คือ คณาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะท าให้ทั้งบุคลากรในคณะ และ 
บุคลากรภายนอก เช่น ศิษย์เก่า พฤฒาจารย์ ประชาชนในมหาวิทยาลัย หรือประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานเกี่ยวกับภารกิจนี้ของคณะศึกษาศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้สนับสนุน งบประมาณ และด าเนินการให้นิสิตครู มศว เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม คือ การเข้าร่วมโครงการกระดานด าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่าง 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของ 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในโครงการไดจ้ัดให้มี
การแสดงขบวนศิลปวัฒนธรรม สแตนเชียร์  และผู้น าเชียร์ โดยในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งการแสดงขบวนศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นผลงานทางศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยที่นิสิตครู มศว ได้ร่วมกันคิดและร่วมกันท า โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดูแลตลอด
ระยะเวลาการด าเนินการ จนสามารถน าไปเผยแพร่ไปสู่นิสิตครูในสถาบันอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-4.1-6-1 เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์   

EDU-60-4.1-6-2 Facebook ข่าวคณะศึกษาศาสตร์   

EDU-60-4.1-6-3 ไลน์กลุ่ม “กิจศึกษาศาสตร์” 
EDU-60-4.1-6-4 ภาพการแสดงขบวนศิลปวัฒนธรรม โครงการกระดานด าสัมพันธ์  

 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

ผลการด าเนินการ   
---คณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้ด าเนินการในส่วนนี้--- 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารทางวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ/ ปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรตัน์  พีระพันธุ์ เบอร์ภายใน 1-5580 
 อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ  คงเจริญ เบอร์ภายใน 1-5574 
ผู้รายงานผล: นางสาวรัชญา  เมฆวัฒน์  เบอร์ภายใน 1-1124 
 
ผลการด าเนินการ 

1. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท า/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (EDU-
60-5.1-1-1) จากแผนกลยุทธ์ 4 ปีฯ  (EDU-60-5.1-1-2) ตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของคณะฯ คือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุ2งศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปีฯ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ (EDU-60-5.1-1-3) และบันทึกข้อความแจ้งเวียน (EDU-60-5.1-1-4) 
 2. คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแผนและก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 (ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
4/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561) (EDU-60-5.1-1-5) และไตรมาสที ่4 ในเดือนกันยายน 2561 
 
 



 

 

94 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

 3. ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT ของคณะฯ ใหม่ โดยน าข้อเสนอแนะจาก 
ผลการประเมินปีผ่านมา และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 
(พ.ศ. 2560 - 2563) ฉบับปรับปรุง โดยเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนวิสัยทัศน์ของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารใน
คณะศึกษาศาสตร์ ผ่านการประชาพิจารณ์ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 
6/2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (EDU-60-5.1-1-6) 
  4. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พ.ศ. 2560 – 2563 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้ง
ที่ 6/2561 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (EDU-60-5.1-1-7) 
 5. คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประเมินสรุปรายงานผลของแต่ละโครงการ/กิจกรรม จากนั้นฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะด าเนินการรวบรวม ประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
และน าเสนอผลการประเมินการด าเนินงานตามบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาแบบรายงานแผน/ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ทุกไตรมาสและให้ข้อเสนอแนะ (EDU-60-5.1-1-8) 
 6. คณะศึกษาศาสตร์ น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบปี
ถัดไปโดยด าเนินการในการประชุมกรรมการประจ าคณะที่มีการติดตามแผนปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ท ารายละเอียดกิจกรรมที่จะด าเนินการ ท า
แผนและแผนการเงิน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-5.1-1-1 แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
EDU-60-5.1-1-2 แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง (ปีงบประมาณ 2560) 
EDU-60-5.1-1-3 หน้าเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-60-5.1-1-4 ส าเนาบันทึกข้อความแจ้งเวียน  

EDU-60-5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
  



 

 

95 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-5.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561  

วันที่ 27 มิถุนายน 2561  

EDU-60-5.1-1-7 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2560 - 2563 

EDU-60-5.1-1-8 รายงานแผน/ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง เบอร์โทรศัพท์   1-5564 
ผู้รายงานผล : นางสาวอาทิชล  จันทร์หอม เบอร์โทรศัพท์   1-5597 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร จ านวน 16 หลักสูตร 

ดังนี้ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 

- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 13 หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
- หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
- หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ผลอยู่ระหว่างการด าเนินงาน เนื่องจากรอข้อมูลกลางจากทางมหาวิทยาลัย 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.1-2-1 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรตัน์  พีระพันธุ์  เบอร์ภายใน 1-5580 
 อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  โปณะทอง  เบอร์ภายใน 1-5268 
ผู้รายงานผล :  นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน  เบอร์ภายใน 1-1123 

ผลการด าเนินการ 
 1. คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 44/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานในคณะ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  - ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความล้มเหลว 
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของคณะให้ครอบคลุมตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และครอบคลุมบริบทในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน 4 ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
ทรัพยากร และด้านความปลอดภัย  
  - ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
  - จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ/ส านักงานคณบดีและ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  - ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  - รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
  - น าผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีต่อไป และงานอ่ืน ๆ ด้านการบริหารความ
เสี่ยงตามท่ีได้รับมอบหมาย (EDU-60-5.1-3-1) 
 นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ยังได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามคู่มือความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556 (EDU-59-5.1-3-2) และแนวทาง : การจัดระบบการ
ควบคุมคุณภาพภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (EDU-59-5.1-3-3) 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
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2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ
ทบทวนผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่า
ความเสี่ยงด้านใดที่ยังต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความล้มเหลว ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของคณะให้ครอบคลุมตามพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการก าหนด 
กลยุทธ์องค์กรซึ่งมีผลกระทบท าให้กลยุทธ์องค์กรที่วางไว้ไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย และความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของคณะ ซึ่งคณะกรรมการได้มีการระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เพ่ือป้องกันมิให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ที่จะท าให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อการด าเนินงาน
ของคณะ แบ่งออกเป็น 3 ด้านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงได้ 4 ประเด็น ดังนี้ (1) หลักสูตรถูกปิด (2) จ านวน
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีจ านวนน้อย (3) ขาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ และ (4) ความปลอดภัยด้านภาวะฉุกเฉินและด้านอัคคีภัยของบุคลากรและนิสิต  
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ด าเนินการประเมินโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น โดยพิจารณาจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะ
เกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน และประเมินจากความรุนแรงถ้ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยมีการ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง พร้อมระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง (EDU-60-5.1-3-4)  
         4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง ก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาการด าเนินงาน 
และงบประมาณ โดยวางหลักการวิเคราะห์จากความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) มาจากระดับของ
โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คูณกับระดับของผลกระทบ ( Impact) ตามคู่มือความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ดังนี้   
  ตั้งแต่ 1 – 3 คะแนน อยู่ในระดับความเสี่ยง ต่ า 
  ตั้งแต่ 4 – 8 คะแนน อยู่ในระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
  ตั้งแต่ 9 – 16 คะแนน อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง 
  ตั้งแต่ 20 – 25 คะแนน อยู่ในระดับความเสี่ยง สูงมาก 
 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการ 
ความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น (EDU-60-5.1-3-5)  
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         5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด าเนินการก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงของคณะตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) (EDU-
60-5.1-3-6) และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
ทุก 3 เดือน  
          6.  จากการรายงานผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน คณะกรรมการประจ าคณะให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแผนการด าเนินงาน อาทิ ความเสี่ยงประเด็น  : จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
โดยเสนอให้ประธานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตมอบหมายให้นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์จะด าเนินการจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 
(EDU-60-5.1-3-8)  
 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะด าเนินการติดตามและสรุปผลการ
ด าเนินงาน รอบ 12 เดือน เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
ในเดือนกันยายนต่อไปตามที่ได้วางแผนไว้ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-5.1-3-1 ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์  ที่ 44/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

EDU-60-5.1-3-2 คู่มือความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

EDU-60-5.1-3-3 แนวทาง: การจัดระบบการควบคุมคุณภาพภายในและประเมินผล 

การควบคุมภายใน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

EDU-60-5.1-3-4 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (RM 1) 

EDU-60-5.1-3-5 แผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (RM 2) 

EDU-60-5.1-3-6 แบบติดตามความความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (RM 3) 

EDU-60-5.1-3-7 รายงานการประชุม 
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 

ผู้รับผิดชอบ  : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ เบอร์โทรศัพท์   1-5599 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์  เบอร์โทรศัพท์   1-5506 
 นางสาวลัดดา  ดีอินทร์  เบอร์โทรศัพท์   1-5534 

ผลการด าเนินการ 
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของคณะที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ (EDU-60-5.1-4-1) อีกทั้งมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน (EDU-60-5.1-4-2) และมีเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน
อย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็น
อย่างดี 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายใน
คณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดแบ่งส่วนการบริหารจัดการ (EDU-60-5.1-4-3) ซึ่งมีคณบดี และรอง
คณบดีก ากับดูแล บริหารจัดการงาน โดยค านึงถึงต้นทุน ความรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า อาทิ จัดบริการ
วิชาการและจัดประชุมสัมมนา อบรมภายในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้คณะมีคณะกรรมการ
ด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (EDU-60-5.1-4-4)  
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะศึกษาศาสตร์มีการให้บริการด้านต่าง ๆ ตาม
พันธกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความหลากหลายได้
เป็นอย่างดี อาทิ การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางด้านการประกอบวิชาชีพและสังคมของผู้ใช้บัณฑิตและของนิสิตอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างความเชื่อมั่น 
และความไว้วางใจต่อประชาชนและผู้รับบริการ พิจารณาได้จากจ านวนนิสิตที่สมัครสอบเข้าเรียนระดับ
ปริญญาตรี (EDU-60-5.1-4-5) ที่มีจ านวนผู้เรียนตามแผน นอกจากนี้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริการของคณะโดยนิสิต การประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต และการประเมินจากการให้ บริการ
วิชาการแก่ชุมชน  
 4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คณะศึกษาศาสตร์ได้ตระหนักถึงภาระความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนองต่อความคาดหวังของนิสิต 
ชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จใน
พันธกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
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ก าหนดและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ อีกที่มีคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม รวมถึงการจัด
โครงการบริการชุมชนที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม (EDU-60-5.1-4-6)  
 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะศึกษาศาสตร์มีการรายงานการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สถานภาพทางการเงิน และผลการด าเนินงานของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประจ า (EDU-60-5.1-4-7) นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้บุคลากรนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ผ่าน
ข่าวสาร ทางป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของคณะ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งที่
ประชุมต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บริหารได้ด าเนินการทั้ง
ภายในและภายนอกคณะให้กับบุคลากรในคณะได้รับทราบ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คณะศึกษาศาสตร์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โครงการ
เพชรในตม โครงการทุนเอราวัณ โครงการงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิต (EDU-60-5.1-4-8) นอกจากนี้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีการจัดประชุมอย่างเป็นประจ าทุกเดือน มีการสัมมนากลุ่มต่าง ๆ  
การจัดประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ หรือ KPI เพ่ือระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะร่วมกัน รวมทั้งมี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน   
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการกระจาย
อ านาจไปยังคณะกรรมการบริหารให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงาน
ต่าง ๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน หลายฝ่าย โดยก าหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและปฏิบัติงานที่ชัดเจนในทุกระดับ โดยใช้หลักประชาธิปไตย เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 
(EDU-60-5.1-4-3) 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะศึกษาศาสตร์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานทุกด้าน ด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งยังมีการออกหลักเกณฑ์และ
ประกาศของคณะ เพ่ือถือปฏิบัติร่วมกัน โดยมีเผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ และประชาสัมพันธ์ประกาศ
ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของคณะ เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน (EDU-60-5.1-4-9) หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบายของคณะ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะทุกคนอย่างเท่าเทียม  
ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วม
ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของคณะ เป็นต้น 
(EDU-60-5.1-4-10)  
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 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลง
ร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของคณะ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของ
คณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม สัมมนาต่าง ๆ เช่น การสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
(EDU-60-5.1-4-11) ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้งจากบุคลากรภายในคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุม
เพ่ือพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-60-5.1-4-1 - แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง 

EDU-60-5.1-4-2 แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

EDU-60-5.1-4-3 โครงสร้างองค์กร 

EDU-60-5.1-4-4 - ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประหยัดพลังงาน 

EDU-60-5.1-4-5 - สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 
- สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาโท (ในเวลาราชการ) ประจ าปีการศึกษา 2560 
- สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาโท (นอกเวลาราชการ)  ประจ าปีการศึกษา 
2560 

EDU-60-5.1-4-6 - สรุปโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกัน 
- สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส  
เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน ประจ าปีงบประมาณ 2560  กิจกรรม :  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครู ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก 

EDU-60-5.1-4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-60-5.1-4-8 - โครงการเพชรในตม  
- โครงการทุนเอราวัณ  
- โครงการงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  

EDU-60-5.1-4-9 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

EDU-60-5.1-4-10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-60-5.1-4-11 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ 
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ เบอร์โทรศัพท์   1-5505 
ผู้รายงานผล :    นางสาวกมลาภรณ์  สิทธิจันทร์  เบอร์โทรศัพท์   1-5639 

ผลการด าเนินการ 
1. คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ (EDU-60-5.1-5-1) โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือท าการก าหนด
นโยบาย วางแผน และด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของคณะ และก าหนดการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (EDU-60-5.1-5-2) 

2. คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (EDU-60-5.1-5-3) 
โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์และส ารวจความต้องการ เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
การพิจารณาควบคุมปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานของคณะ และได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และน าผลจากการประชุมสรุปเป็นประเด็นที่จะเลือกเป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ในปี
การศึกษา 2560 น าเสนอในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ และน ามา
ด าเนินการปรับปรุงโครงการ 

 3. คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 (EDU-60-
5.1-5-4) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยก าหนดเป็น 2 ประเด็น ที่ส าคัญคือ 

 ประเด็นที่ 1 การบริหารโครงการบริการวิชาการ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินการโครงการบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด (EDU-60-
5.1-5-5) 

 ประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ เพ่ือให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ และได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (EDU-60-
5.1-5-6) 
 4. คณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและได้ด าเนินการจัดเก็บ 
บันทึก และเผยแพร่ประเด็นความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้ง 2 ประเด็น เพ่ือเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรภายในคณะและผู้สนใจได้เรียนรู้เพ่ิมเติม ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-60-5.1-5-7) 
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5. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตามขอบเขต 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนด (EDU-59-5.1-5-8) 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์  

EDU-60-5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์  

EDU-60-5.1-5-3 แผนการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

EDU-60-5.1-5-4 โครงการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 

EDU-60-5.1-5-5 เอกสารประกอบการจัดการความรู้  

ประเด็นที ่1: การบริหารโครงการบริการวิชาการ 

EDU-60.1-5-5-6 เอกสารประกอบการจัดการความรู้  

ประเด็นที ่2: การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ 

EDU-60-5.1-5-7 หลักฐานการเผยแพร่สรุปผลการจัดการความรู้ ทั้ง 2 ประเด็น 

EDU-60-5.1-5-8 - สรุปผลโครงการด าเนินงานการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560 
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6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ เบอร์โทรศัพท์   1-5506 
ผู้รายงานผล : นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ เบอร์โทรศัพท์   1-5597 
 นางวรรณวิสา  เกลี้ยงเกลา เบอร์โทรศัพท์   1-5559   

ผลการด าเนินการ 
1. คณะศึกษาศาสตร์ มีการวิเคราะห์กรอบอัตราระยะ 5 ปี (EDU-60-5.1-6-1) เพ่ือการด าเนินการ

ตามแผนบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะ รวมทั้งมีการส ารวจความต้องการของ
คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ ประเด็นที่ของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนต้องการได้รับพัฒนา ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพวิชาชีพ และการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (EDU-60-5.1-6-2 (1)-(2), EDU-60-5.2-6-3) อีกทั้งฝ่ายวิชาการได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ (แผน 5 ปี) และแผนปฏิบัติงาน (แผนรายปี) ของฝ่ายวิชาการเพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหาร
และพัฒนางานด้านวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรซึ่งได้ก าหนดไว้ในพันธกิจของฝ่ายวิชาการในการ
ส่งเสริมระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ จัดหาแหล่งความรู้และภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่
ยั่งยืนและผลักดันให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ และสนับสนุนการท างานทางวิชาการ ทั้งการเขียน
บทความทางวิชาการ ต ารา/หนังสือ และการท าวิจัยเพ่ือให้มีผลงานพร้อมที่จะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยท าการส ารวจคณาจารย์ทั้งคณะว่าต้องการจะขอผลงานทางวิชาการเมื่อใด และต้องการความช่วยเหลือ
ในด้านใดบ้าง จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแผนงาน โครงการ ของคณะ รวมถึงจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ  

2. คณะศึกษาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (EDU-60-5.1-6-4) และจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (ฉบับร่าง) จากนั้นน าแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว
ปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ (EDU-60-5.1-6-5) โดยในปีการศึกษา 2560 คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้วางแผนและตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชา โดยการมุ่งสู่การสนุบสนุนให้
คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ดังนั้น แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจะมุ่งเน้นไปสู่การท า
ผลงานวิชาการ อาทิ เช่น โครงการสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ก็จะด าเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท าผลงานวิชาการ รวมถึงจัดสรรงบประมาณต่อหัวเป็นทุนพัฒนาบุคลากร รายละ ไม่เกิน 35,000 บาท 
(EDU-60-5.1-6-6) ให้กับคณาจารย์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ ฝึกอบรมวิชาชีพ
และฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศให้กับอาจารย์ทุกคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยสามารถ
แสดงความต้องการและเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรได้ ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการก็จะเป็นการพัฒนาวิชาชีพตามที่ตนเองต้องการและได้ระบุไว้ใน
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แบบส ารวจความต้องการ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยเสนอโครงการผ่านความเห็นชอบ  
รองคณบดีที่เก่ียวข้องและคณบดี ตามล าดับเป็นต้น 

3. คณะศึกษาศาสตร์ มีการน าโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ (EDU-60-5.1-6-7) เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการประจ า
คณะเห็นชอบและให้รองคณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบและติดตามการด าเนินการตามแผน  

4. คณะศึกษาศาสตร์ มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ตามแผน และติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งมีการ
สรุปผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
(EDU-60-5.1-6-8) ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะให้ปรับการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยให้มีบุคลากรในคณะมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และก าหนดเป้าหมายมุ่งพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการให้ขอผลงานทางวิชาการและด าเนินการตามแผนอย่างจริงจัง อย่างเต็มที่เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของแผน 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.1-6-1 กรอบอัตราก าลังรายปี และกรอบอัตราก าลังระยะ 5 ปี  
ของคณะศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 

EDU-60-5.1-6-2 (1) แบบส ารวจความต้องการของคณาจารย์ 

EDU-60-5.1-6-2 (2) แบบส ารวจความต้องการของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
EDU-60-5.1-6-3 ผลการส ารวจความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ 

EDU-60-5.1-6-4 คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

EDU-60-5.1-6-5 - แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

EDU-60-5.1-6-6 ประกาศทุนพัฒนาบุคลากร 

EDU-60-5.1-6-7 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  
- โครงการสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

EDU-60-5.1-6-8 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรตัน์  พีระพันธุ์  เบอร์ภายใน   1-5580 
ผู้รายงานผล : นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน  เบอร์ภายใน   1-1123 

ผลการด าเนินการ 
1. คณะศึกษาศาสตร์ได้ให้ความส าคัญการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 
ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บ และรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2651 (EDU-60-
5.1-7-1) เพ่ือก ากับดูแล ด าเนินงานรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และจัดระบบข้อมูลเพ่ือการประเมินคุณภาพใน
ระดับคณะตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการทบทวนผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 และเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการประจ าปีของคณะ และด าเนินการตามแผนฯ  
ที่ก าหนดขึ้น (EDU-60-5.1-7-2) 

2) คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (EDU-60-5.1-7-3) 

3) คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ประสานงานให้บุคลากรภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ในระดับคณะ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (AUN-QA) 
(EDU-60-5.1-7-4) 

4) คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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 - กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะแก่คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ในการประชุมสัมมนาบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2561  

 - กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยให้บุคลากรสายสนับสนุนรวมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบงาน และร่วมกัน
เขียนระบบ/กระบวนการท างานของตนเอง ให้สอดคล้องตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
น าเสนอให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะได้รับทราบ (EDU-60-5.1-7-5) 
 3. คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา (EDU-60-5.1-7-6) และด าเนินการจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลข้อที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) (EDU-60-5.1-7-7) และน าผลการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ีก าหนดในระบบ CHE QA Online 

4. คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพไปใช้ในการปรับปรุง
การท างานเพ่ือช่วยให้การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ โดยคณะ 
ภาควิชา สาขาวิชา และหลักสูตร พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพและจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล
ตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง (EDU-60-5.1-7-8) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.1-7-1 ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บ และ

รายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

EDU-60-5.1-7-2 แผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี

การศึกษา 2560 

EDU-60-5.1-7-3 รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ  

EDU-60-5.1-7-4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา และ

รายชื่อผู้เข้าร่วม 

EDU-60-5.1-7-5 กิจกรรมประชุมสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2561 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.1-7-6 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

EDU-60-5.1-7-7 กิจกรรมประชาพิจารณ์ ระดับคณะ  

EDU-60-5.1-7-8 สรุปผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามแผนด าเนินงาน  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5.00  

 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5.00  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรตัน์  พีระพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์   1-5580 
ผู้รายงานผล :  นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน  เบอร์โทรศัพท์   1-1123 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกในการก ากับการ

ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร (EDU-60-5.2-1-1) และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (EDU-60-5.2-1-2) เพ่ือให้การก ากับดูแล การพัฒนา
คุณภาพ และการรายงานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.2-1-1 ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 

EDU-60-5.2-1-2 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 

 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 ดังนี้ 
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  1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 ตามค าสั่งที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (EDU-60-5.2-1-1) เพ่ือวางระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร โดยน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพหลักสูตรปีที่
ผ่านมาในปีการศึกษา 2559 มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ
หลักสูตร และก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนมีการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (EDU-59-5.2-1-2) และการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
  2) ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ประสานงานให้คณาจารย์แต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN-QA) ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการจัดขึ้น (EDU-60-5.2-1-3) 
  3) ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรประจ าภาควิชาเข้าร่วมอบรม กิจกรรม  : การกรอก
ผลงานทางวิชาการผ่านระบบ HURIS เพ่ือให้บุคลากรประจ าภาควิชาได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือแก่
คณาจารย์เมื่อเกิดปัญหาในด้านการกรอกผลงานทางวิชาการผ่านระบบดังกล่าวเพ่ือเป็นฐานข้อมูลและ
อ านวยความสะดวกให้การตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น 
(EDU-60-5.2-1-4) 
  3) ด าเนินการประสานงาน ติดตาม และอ านวยความสะดวกให้กับหลักสูตรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4) ด าเนินการจัดกิจกรรมวิพากษ์และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลข้อที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมการด าเนินงานของหลักสูตร 
(EDU-60-5.2-1-5) 
   

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.2-2-1 ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 

EDU-60-5.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.2-2-3 กิจกรรมอบรม AUN-QA ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
EDU-60-5.2-2-4 กิจกรรม : การกรอกผลงานทางวิชาการผ่านระบบ HURIS 

EDU-60-5.2-2-5 กิจกรรมวิพากษ์และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้งในด้านการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนานิสิต และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพื่อให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ (EDU-60-5.2-3-1)  

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-5.2-3-1 ตารางแสดงการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จัดสรรส าหรับหลักสูตร 
 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร รอบ 6 เดือน เมื่อเดือนมกราคม 2561 และได้ด าเนินการประเมินคุณการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA จ านวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น 
ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ได้แก่ 
  1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)  
  2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)  
  3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
  5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
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  6. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ได้แก่ 
   1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  
   2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
   3. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
   4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   5. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   6. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 
   7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 
   8. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา  
   9. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา  
   10.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5ปี) 
  โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 (อย่างไม่เป็นทางการ) ได้มี
การสรุปผลการประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-5.2-4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินการ 

 เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรอย่างเป็นทางการยังไม่ถูก
ส่งกลับมาที่ประธานหลักสูตร แต่ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า แต่ละหลักสูตรที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 1 ได้ด าเนินการปรับและพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางของ outcome-based education ได้อย่างชัดเจนทุกหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-5.2-5-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ผลการด าเนินการ 
 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA จ านวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร โดย
หลักสูตรรุ่นที่ 1 ที่ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 มีจ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 
  1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)  
  2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)  
  3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
  5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
  6. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน (EDU-59-5.2-6-1)  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-5.2-5-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวฒัน์  ศิรินุพงศ์  เบอร์โทรศัพท์   1-5288  
ผู้รายงานผล :   นายวันชัย  ลิขิตศิริทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์   1-5518 
   นางสาวปาริฉัตร  นอกตาจั่น  เบอร์โทรศัพท์   1-5597 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1.  มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความ
สูญเสีย (Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์มีการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management 

System) ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โครงการ: การลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม: การบริหารการใช้กระดาษ (A4) ของส านักงานคณบดี ซึ่งผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถลด
ปริมาณการใช้กระดาษลงได้ประมาณร้อยละ 10 ต่อมาปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความรู้และความเข้าใจด้วยการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ  คณะ
ศึกษาศาสตร์ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวลดการใช้กระดาษได้เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 8 โดยเป็นไปตามนโยบาย
คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุส านักงาน และในปีการศึกษา 2559 ได้มีการด าเนินการ
กิจกรรมการประหยัดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการแบบลีน ประจ าปีการศึกษา 2559 โดย
ได้ด าเนินกิจกรรมการลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุส านักงานและส่วนต่าง ๆ ภายในคณะ การทดแทนการใช้
กระดาษเพ่ือการเชิญประชุม การประชุม และรายงานการประชุม ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ
ส านักงานลดได้  

โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบ
ลีน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง (EDU-60-SWU-5.1-1-1) เพ่ือวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work 
Process) ที่มีความสูญเสีย โดยพิจารณาหัวข้อการสูญเสียในการท างาน 7 ประการ ตามหลักการของการ
บริหารจัดการแบบลีน ดังนี้ 
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1. Defect Rework เป็นการสูญเสียจากการท างานซ้ าเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. Overproduction เป็นการสูญเสียจากการผลิตหรือ ให้บริการมากเกินความจ าเป็น 
3. Waiting เป็นการสูญเสียในการรอคอย หรือรองาน 
4. Transportation เป็นการสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนย้ายงานจากจุดหนึ่งไปสู่อีก 

จุดหนึ่งด้วยความไม่จ าเป็น 
5. Inventory เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเก็บงานไว้ท า 
6. Motion เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน 
7. Excessive Processing เป็นความสูญเสียเนื่องจากมีขั้นตอน การด าเนินงานที่มากเกิน

จ าเป็น 
ซึ่งผลจากการประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการเสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา

กระบวนการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยตั้งเป้าหมาย คือ การลดระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน คือ สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลังจาก
วันที่โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-SWU-5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน ปีการศึกษา 2560 

 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์มีการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management 

System) ในการปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นไปอย่างล่าช้า และมี
การปรับแก้ไขแต่ละโครงการจ านวนหลาย ๆ ครั้ง หรือในบางโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมานไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้ทางมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องด าเนินการหักเงินทดรองราชการจาก
เงินเดือนของผู้รับผิดชอบตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้ส่งผลกระทบกับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
รวมถึงกระทบถึงขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานและที่ส าคัญ คือ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบ
การปฏิบัติงานที่ควรต้องด าเนินการปรับปรุงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
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กระบวนการด าเนินการโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
กระบวนการ รายละเอียดการท างาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ออกโครงการฯ 1.1 ตรวจสอบแผนงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

2. ตรวจสอบโครงการฯ/
อนุมัติระดับภาควชิา/ 

2.1 ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง 
เหมาะสม โครงการฯ 

หัวหน้าภาควิชา/ศูนย/์ผอ. สนง. 

ศูนย์/สนง. 2.2 อนุมัตโิครงการฯ ระดบัภาควชิา/ศนูย/์สนง.ฯ หัวหน้าภาควิชา/ศูนย/์ผอ. สนง. 
3. เสนอเข้าระบบงานสาร
บรรณ 

3.1 ออกเลขหนังสือ/จัดส่งผู้เก่ียวข้อง จนท. ภาควิชา/ศนูย/์สนง. 
คณบด ี

4. ตรวจสอบความถูกต้อง/
เหมาะสม 

4.1 ความสอดคล้องถูกต้องกับงานแผน/
งบประมาณ/นโยบาย/อื่นๆ 

หน. งานแผนฯ/และ
งบประมาณ 

 4.2 ความสอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน
ด้านวชิาการ (ถา้เก่ียวข้อง) 

หน. งานวชิาการ 

 4.3 ความถูกต้องของงาน/ระเบยีบการคลัง
และพัสด ุ

หน.งานคลงัและพสัดุ 

5. ตรวจสอบโครงการฯ 5.1 ตรวจสอบโครงการฯ ระดับคณะฯ   ผอ. สนง. 
ระดับคณะฯ/เสนอ 5.3 ตรวจสอบโครงการฯ ระดับรองคณบดีฯ   รองคณบดี 

คณบดีอนุมัต ิ 5.4 เสนอเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ คณบด ี

 
กระบวนการด าเนินการขอยืมเงินทดรองราชการ 

กระบวนการ รายละเอียดการท างาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ขอยืมเงินทดรองราชการ 1.1 ด าเนินการเอกสารเพื่อขอยืมเงินทดรอง

ราชการ 
- เอกสารขอยืมเงินทดรองราชการ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- โครงการฯ ฉบับอนุมัติแล้ว 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

2. ตรวจสอบ/อนุมตัิระดับ
ภาควิชา/ศูนย์/สนง. 

2.1 ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง 
เหมาะสม 

หัวหน้าภาควิชา/ศูนย/์ผอ. สนง. 
 

3. เสนอเข้าระบบงานสาร
บรรณ 

3.1 ออกเลขหนังสือ/จัดส่งผู้เก่ียวข้อง จนท. ภาควิชา/ศนูย/์สนง. 
คณบด ี

4. ตรวจสอบงบประมาณ/
เงินรายได/้อื่น 

4.1 ความถูกต้องของงาน/ระเบยีบการคลัง
และพัสด ุ

หน.งานคลงัและพสัดุ 
 

5. ตรวจสอบระดบั 
คณะฯ/เสนอคณบด ี
อนุมัติ 

5.1 ตรวจสอบโครงการฯ ระดับคณะฯ   ผอ. สนง. 
5.2 ตรวจสอบโครงการฯ ระดับรองคณบดีฯ   รองคณบดี 

5.3 เสนอเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ คณบด ี
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กระบวนการการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กระบวนการ รายละเอียดการท างาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. จัดท าเอกสารเพื่อขออนุมัติการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
- โครงการ (ฉบับจริง) ที่ได้รับการอนุมัติ 
- ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ (ชือ่/ที่อยู่/เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีผู้รับเงนิ รายการ ราคา 
จ านวนเงิน ฯลฯ) 
-ใบส าคัญรับเงนิ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนผู้รับเงนิ 
- รายกายชื่อการเข้าพัก 
- รูปรถ/ยานพาหนะรับจ้าง 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

2. ตรวจสอบ/อนุมตัิระดับ
ภาควิชา/ศูนย์/สนง. 

2.1 ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง หัวหน้าภาควิชา/ศูนย/์ผอ. สนง. 

3. เสนอเข้าระบบงานสาร
บรรณ 

3.1 ออกเลขหนังสือ/จัดส่งผู้เก่ียวข้อง จนท. ภาควิชา/ศนูย/์สนง. 
คณบด ี

4. ตรวจสอบงบประมาณ/
เงินรายได/้อื่น 

4.1 ความถูกต้องของงาน/ระเบยีบการคลัง
และพัสด ุ

หน.งานคลงัและพสัด ุ

5. ตรวจสอบระดบัคณะฯ/
เสนอคณบดีอนุมัต ิ

5.1 ตรวจสอบโครงการฯ ระดับคณะฯ   ผอ. สนง./รองคณบดี ฝ่าย
บริหาร 

5.2 เสนอเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ คณบด ี
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-SWU-5.1-2-1 กระบวนการด าเนินการโครงการฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว 

 
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะ
ใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

ผลการด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management 

System) ในการปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีวางแผนการด าเนินงาน
ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
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1. ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ด าเนินการประชุมระดมสมองเพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินโครงการและการ

เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดท าเป็นมาตรฐานการท างานและเอกสารประกอบ 
3. ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงาน คือ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย

งบประมาณ โดยมีค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามระเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หลังจากวันที่โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-SWU-5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบลีน 

 
4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management System) 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการด าเนินการกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 
เพ่ือให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สะท้อนการปฏิบัติงานของตนเอง และได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว ตลอดจนแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ประกาศเริ่มใช้ขั้นตอนการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกันในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ยังได้มีการจัดโครงการการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะได้รับทราบและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือน ามาพัฒนาแนว
ปฏิบัติดังกล่าวให้มีความครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และน าไปสู่การยึดถือแนวปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งคณะ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-SWU-5.1-4-1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 

EDU-60-SWU-5.1-4-2 โครงการการจัดการความรู้ 
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5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ าคณะ
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ  
คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
โครงการส าหรับพัฒนาหลักสูตร เอก-คู่ กิจกรรมที่ 3 “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร กิจกรรม : การศึกษาดูงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ บ้านสวนแสงตะวัน” 
(ตัวอย่างโครงการที่มีการติดตามผล ซึ่งโครงการอื่น ๆ ก็ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเช่นกัน) 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการท าเรื่องขออนุมัติโครงการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และส่งไปยัง
งานนโยบายและแผนเพ่ือท าการตรวจสอบแผนโครงการดังกล่าว และส่งต่อไปยังงานการเงินตรวจสอบ
งบประมาณการเบิกจ่าย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจากการตรวจสอบแผนการท างาน พบว่า การ
ปฏิบัติงานของการเงินได้เป็นไปตามแผน ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 7 วันท าการ 
 2. งานการเงินเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจากการ
ตรวจสอบ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 3. เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชารับเรื่องคืนจากงานการเงินเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการ 
 4. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการประจ าภาควิชารวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายการจัดท า
โครงการ ส่งสารบัญรับเรื่อง ภายใน 1 วัน และส่งเอกสารไปยังงานการเงิน ซึ่งพบว่าการปฏิบัติงานของ
สารบัญเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 5. การเงินรับเรื่องจากงานสารบัญ และได้ท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายการ
จัดโครงการ ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิก พบว่า เอกสารมีการส่งคืนแก้ไข เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2561  
 6. เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาส่งเรื่องคืนแก้ไขให้งานการเงินตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติ
เบิกจ่าย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ซึ่งพบว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาเป็นไปตามแผน
ทีก่ าหนดไว้ (ไม่เกิน 3 วันท าการ) 
 7. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินโครงการ ในวันที่  
14 มิถุนายน 2561 ซึ่งพบว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ (ไม่เกิน 18 
วันท าการ) และเสนอคณบดีอนุมัติ/จัดท าใบส าคัญจ่ายเงินโครงการ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561  
 จากนั้นได้มีการสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (EDU-60-SWU-5.2-5-1) 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-SWU-5.2-5-1 รายงานแผน/ผล กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
EDU-60-SWU-5.2-5-2 โครงการที่ด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ  
 จากการประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานดังกล่าวตามขั้นตอนการด าเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนสอดคล้องตามตัวชี้วัด และบรรลุค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ คือ สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลังจาก
วันที่โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น (EDU-60-SWU-5.2-6-1) โดยจากการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการ
บริหารงานแบบลีนได้มีการน าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการลดขั้นตอนในการท างานที่มีความซ้ าซ้อนลงเพ่ือลด
การสูญเสีย จากนั้นได้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แกบุ่คลากร
ภายในคณะได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน (EDU-60-SWU-5.2-6-2) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-SWU-5.2-6-1 สรุปผลการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
EDU-60-SWU-5.2-6-2 การเผยแพรแ่นวปฏิบัติที่ดีการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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ตัวบ่งช้ี มศว 5.2  การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์โอภาส  สุขหวาน  เบอร์ภายใน 1-5287 
 อาจารย์ปวัฒวงศ์  บ ารุงขันท์ เบอร์ภายใน 1-5287 
ผู้รายงานผล : นางสาวณัฐริกา  ก้อนเงิน เบอร์ภายใน 1-1123 
 นางสาวปาริฉัตร  นอกตาจั่น  เบอร์ภายใน 1-5597 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงานเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในคณะ ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม
ของคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 (EDU-60-SWU-5.2-1) 
และได้ก าหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการในการด าเนินการด้านมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน การออกนโยบาย (EDU-60-SWU-5.2-2) การด าเนินการ (EDU-60-SWU-5.2-3 EDU-60-SWU-
5.2-4)  โดยการด าเนินการด้านมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมีขั้นตอนในการด าเนินการ 
8 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการด าเนินงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสภาพการเบื้องต้น       

 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน     
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน   
 ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดแผน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย     
 ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการตามแผนงาน      
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 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   
 ขัน้ตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-SWU-5.2-1 คณะกรรมการด าเนินงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
EDU-60-SWU-5.2-2 นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 
EDU-60-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

EDU-60-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน 

 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้จัดท าแผนการด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดแผนการด าเนินการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ดังนี้ 
แผนงาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

แผนงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการประหยัดพลังงาน 
1. กิจกรรมวิเคราะห์ค่าพลังงาน
ภายในอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า
และค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า 

ค่าพลังงานไฟฟ้าและ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5 

อาจารย์โอภาส สุขหวาน 

    1.1 กิจกรรมปิดไฟเพ่ือประหยัด
พลังงาน 
  - ปิดไฟเวลา 12.00 – 13.00 น.  
  - ปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 18.00 น.  
    ยกเว้น ส านักงานคณบดี 
   - ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ปิดไฟทุกครั้ง
หลังใช้งาน 
 

อาจารย์ปวัฒวงศ์ บ ารุงขันท ์
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แผนงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

    1.2 กิจกรรมรณรงค์การเดินขึ้น-
ลง อาคารแทนการใช้ลิฟต์ 
    - ติดสติกเกอร์ที่ขั้นบันไดเพื่อรณรงค์การ
เดินขึ้นอาคาร 
    - จัดท าโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการเดินขึ้นบันได 

อาจารย์โอภาส สุขหวาน 

2. กิจกรรม Big cleaning day  
(2 พ.ค. 61) 
    - กิจกรรมท าความสะอาด และ
บ ารุงรักษาหลอดไฟ 
    - กิจกรรมประกวดโปสเตอร์ 

- ค่าความสว่างของ
หลอดไฟ 
 
- การมีส่วนร่วมของ
นิสิต 

- ค่าความสว่างของ
หลอดไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
- จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 50 คนขึ้น
ไป  

ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสโินบล 
อาจารย์ปวัฒวงศ์ บ ารุงขันท ์

มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้
พลาสติก 
    - ติดต้ังตู้น้ าดื่มเพื่อให้นิสิตและบุคลากร
ร่วมกันลดการใช้พลาสตกิ 

จ านวนตู้น้ าดื่ม
ภายในอาคาร 

จ านวนตู้น้ าดื่มภายใน
อาคารจ านวน 1 ตู้/ช้ัน 

อาจารย์โอภาส สุขหวาน 

4. กิจกรรมด้านบ ารุงรักษาเคร่ืองท า
ความเย็น/เคร่ืองปรับอากาศ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า
ก่อน-หลัง 
บ ารุงรักษา 

ค่าไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 
(ค่าใช้จ่ายที่เสียต่อเดือน) 

อาจารย์ภุชงค์ จันทร์จริะ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

EDU-60-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน 

  
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 

ผลการด าเนินการ 
คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไก  

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังนี้   
 1. ให้มีการประกาศค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานฯ นี้ ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะ

ศึกษาศาสตร์ได้รับทราบโดยท าเป็นเอกสารส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานแจ้งให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบทั่วกัน 
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 2. ก าหนดให้มีการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินการจัดการพลังงานของ  
คณะศึกษาศาสตร์เบื้องต้น 

 3. ให้มีการประกาศนโยบายด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 และประกาศให้รับทราบโดยให้ท าเป็นเอกสารส่งไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ และให้หน่วยงานแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบทั่วกัน  

 4. ให้มีการประเมินด้านสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด าเนินกิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม และประเมินศักยภาพและข้อมูลการใช้พลังงาน 

 5. มีการบรรจุแผนงาน การด าเนินการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนงานระดับคณะ  
และแจ้งให้หน่วยงานรับทราบและร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  

 6. คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานมีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง
คณะกรรมการและหน่วยงาน เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินการไปด้วยดี 

 7. มีการรายงานผลการด าเนินการ โดยในขั้นแรกนี้ให้มีการบันทึกภาพก่อนด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินการ และการวัดผลการด าเนินการในส่วนอ่ืน ๆ เช่น 
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-60-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

EDU-60-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน 

 
4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน ดังนี้ 

1. แผนงาน  กิจกรรมวิเคราะห์ค่าพลังงานภายในอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด    ค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 
ค่าเป้าหมาย  ค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5 
ผลการด าเนินงาน   

 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมวิเคราะห์ค่าพลังงานภายในอาคารคณะศึกษาศาสตร์
ดังนี้  
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มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

ปี 2559 7,021 8,499 11,559 11,722 10,026 7,836 7,926 9,551 11,375 9,343 11,051 6,770

ปี 2560 7,273 9,640 11,807 12,359 10,900 7,782 9,948 10,440 11,420 8,721 9,792 6,377

ปี 2561 3,954 8,469 9,328 9,439 10,283

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

การใช้พลงังานไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร ์(Kwh/(SCHx10-3)

มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

ปี 2559 24,980 27,391 37,256 37,780 32,313 25,257 25,547 31,004 36,923 30,328 35,870 21,975

ปี 2560 23,607 27,369 33,520 35,088 30,946 22,092 28,241 37,397 40,906 31,237 35,074 22,841

ปี 2561 14,164 30,208 33,272 33,669 36,678

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

 45,000

การใช้พลงังานไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร ์(Kwh)

 การก าหนดเป็นนโยบายระดับคณะ  

 ส ารวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละชั้นของอาคาร  

 ค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5  
ผลกิจกรรมวิเคราะห์ค่าพลังงานภายในอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร ์  
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มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

ปี 2559 127,992 135,272 176,508 185,612 149,420 117,355 110,293 144,339 167,060 136,044 160,203 103,958

ปี 2560 109,181 125,817 146,614 156,491 141,878 107,433 67,153 168,118 187,325 147,047 159,643 109,996

ปี 2561 68,285 142,958 156,266 157,791 166,284

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

 160,000

 180,000

 200,000

ค่าไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร ์(บาท)

มกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม

ปี 2559 35,973 41,971 54,765 57,590 46,361 36,412 34,221 44,467 51,466 41,911 49,354 32,026

ปี 2560 33,636 44,318 51,643 55,122 49,975 37,842 23,654 46,934 52,296 41,052 44,568 30,708

ปี 2561 19,063 40,078 43,809 44,236 46,617

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

ค่าไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร ์(บาท/(SCHx10-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ค่าไฟฟ้าคณะศึกษาศาสตร ์

 
  



 

 

129 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. แผนงาน  กิจกรรม Big cleaning day   
ตัวช้ีวัด    ค่าความสว่างของหลอดไฟและการมีส่วนร่วมของนิสิต 
ค่าเป้าหมาย  ค่าความสว่างของหลอดไฟเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และจ านวนนิสิตที่เข้าร่วม  

กิจกรรมมากกว่า 50 คนขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน   
ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์  มีการด าเนินการด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดังนี้  

 การก าหนดเป็นกิจกรรมระดับคณะ  

 กิจกรรมท าความสะอาด และบ ารุงรักษาหลอดไฟ 

 กิจกรรมประกวดโปสเตอร์ 
ผลการด าเนินการกิจกรรม Big cleaning day จัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมท ากิจกรรมในงาน จ านวน 100 คน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่
เวลา 09:00 -16:30 น. ซึ่งแบ่งออกเป็นกิจกรรมท าความสะอาดอาคาร อาทิเช่น ท าความสะอาดกระจก
ห้องเรียน ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ีเรียน เก็บขยะ ท าความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และบ ารุงรักษา
หลอดไฟในห้องเรียนกับบริเวณหลอดไฟภายในอาคาร รวมถึงภายในงานยังมีการส่งเสริมกิจกรรมประกวด
โปสเตอร์ และมอบเกียรติบัตรส าหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดโปสเตอร์ รายละเอียดดัง
ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 2 กิจกรรม Big cleaning day และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน 
 

 กิจกรรมท าความสะอาดห้องเรียน และบ ารุงรักษาหลอดไฟ มีดังนี ้

 ท าความสะอาดห้องเรียน ชั้น 9 จ านวน 5 ห้อง 

 ท าความสะอาดห้องเรียน ชั้น 7 ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 

 ท าความสะอาดห้องเรียน ชั้น 6 จ านวน 2 ห้อง 

 ท าความสะอาดห้องเรียน ชั้น 5 จ านวน 2 ห้อง 

 ท าความสะอาดห้องเรียน ชั้น 3 จ านวน 1 ห้อง 
 

ตารางการท าความสะอาดหลอดไฟในห้องเรียน และความสะอาดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ 

ชั้น ห้องเรียน 

ก่อนท า
ความสะอาด 

วัดค่าได้ 
/lux 

หลังท า 
ความสะอาด 

วัดค่าได้ 
/lux 

ค่าความสว่าง
มาตรฐาน
ห้องเรียนที่
เหมาะสม 

(lux) 

ก่อนล้างหน้ากาก
เคร่ืองปรับอากาศ 

(m/s) 

หลังล้างหน้ากาก
เคร่ืองปรับอากาศ 

(m/s) 

9 

906 196 286 

300 

2.24 3.68 

907 227 312 2.18 3.60 
908 244 308 2.32 3.58 
909 218 294 1.98 4.08 
901 234 316 2.11 3.44 

7 705 459 - 300 3.51 5.37 
6 606 233 305 300 2.14 3.25 
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ชั้น ห้องเรียน 

ก่อนท า
ความสะอาด 

วัดค่าได้ 
/lux 

หลังท า 
ความสะอาด 

วัดค่าได้ 
/lux 

ค่าความสว่าง
มาตรฐาน
ห้องเรียนที่
เหมาะสม 

(lux) 

ก่อนล้างหน้ากาก
เคร่ืองปรับอากาศ 

(m/s) 

หลังล้างหน้ากาก
เคร่ืองปรับอากาศ 

(m/s) 

607 281 314 2.31 3.11 

5 
505 206 288 

300 
2.97 3.81 

507 279 311 2.48 2.95 
3 309 231 296 300 3.32 4.61 

 
3. แผนงาน  กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก 
ตัวช้ีวัด    จ านวนตู้น้ าดื่มภายในอาคาร 
ค่าเป้าหมาย  จ านวนตู้น้ าดื่มภายในอาคารจ านวน 1 ตู้/ชั้น 
ผลการด าเนินงาน   
ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์  มีการด าเนินการด้านการลดการใช้พลาสติกดังนี้  

 การก าหนดเป็นนโยบายระดับคณะ  

 ติดตั้งตู้น้ าดื่มเพ่ือให้นิสิตและบุคลากรร่วมกันลดการใช้พลาสติก 
**ยังอยู่ในช่วงการด าเนินการ 

 
4. แผนงาน  กิจกรรมด้านบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็น/เครื่องปรับอากาศ 
ตัวช้ีวัด    ค่าพลังงานไฟฟ้าก่อน-หลัง บ ารุงรักษา 
ค่าเป้าหมาย  ค่าไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 (ค่าใช้จ่ายที่เสียต่อเดือน) 
ผลการด าเนินงาน   
ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์  มีการด าเนินการด้านการลดการใช้พลาสติกดังนี้  

 การก าหนดเป็นนโยบายระดับคณะ  

 ก าหนดห้องท่ีสามารถเข้าท าความสะอาดได้ 
**ยังอยู่ในช่วงการด าเนินการ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

EDU-60-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน 
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5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
หรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 

ผลการด าเนินการ 
คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้มีการตรวจติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินการ การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขผลการด าเนินงาน และได้น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินการในปี
ถัดไป 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
EDU-60-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

EDU-60-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
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ส่วนที่ 3 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พบว่า ในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยตาม 
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (14 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.80 ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก และคะแนน
เฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (12 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.77 ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก โดยคณะ 
มีความทุ่มเทตั้งใจในการผลิตบัณฑิต คณาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีท าให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียน และสร้าง
ความภาคภูมิใจ ความผูกพันแก่ผู้เรียน 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
เร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- มีกระบวนการในการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็น

รูปธรรม และคณะฯ ควรเพิ่มเติมระบบก ากับ ติดตามเพ่ือให้แผนมีความผิดพลาดน้อยที่สุด 
- พัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ระบบ wifi 

เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
- เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์เป็นรากฐานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและสร้าง

ความเข้มแข็งแก่คณะศึกษาศาสตร์ทางด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการพัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสอน และพัฒนาการฝึกสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต 

- มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนและบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย 
อย่างแท้จริง และกระจายการบริหารจัดการที่สะท้อนบริบท อัตลักษณ์ ปรัชญา และพันธกิจหลักของคณะ 
หรือศาสตร์พื้นฐานของคณะภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของหลักสูตรในแต่ละคณะ 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
คณะมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีความ
เข้มแข็งทางด้านวิชาการและการด ารงชีพในสังคมแก่
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ท าให้
บัณฑิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแก่
คณะศึกษาศาสตร์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตเพื่อคงประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ก ากับ ติดตาม แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

เพื่อให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และ
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- ควรสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ก ากับ ติดตามให้อาจารย์มีการเผยแพร่งานวิชาการ

ในวารสารระดับนานาชาติ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีโครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ตรงตามศักยภาพขององค์กร และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 

- ด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิท่ียั่งยืน 

- จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาโครงการบริการวิชาการ 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 



 

 

135 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
บุคลากรให้ความร่วมมือในโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยการแต่งกายผ้าไทย 

- ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมากขึ้น 

- ค้นหาแนวทางหรือโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท่ีจะเป็นเอกลักษณ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์  

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- คณะก ากับดูแลการท างานของทุกด้านตาม

จุดมุ่งหมาย ตัวอย่างกิจกรรมท่ีจัดได้ดีมาก เช่น 
การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน โดยจัดกิจกรรมถึง 4 กิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมมีการตรวจติดตาม และประเมินผล
การด าเนินการ และคณะได้ก าหนดเป็นนโยบาย
ในการด าเนินการในปีต่อไป 

- ด าเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
คณะได้อย่างเป็นระบบ และผู้บริหาร บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน ตลอดจนทุ่มเท
ให้กับการบริหารงานของคณะ โดยไม่เห็นแก่
ความเหน็ดเหน่ือย 

- 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน - 
2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี - 

3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี - 
4 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท - 

5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท - 
6 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก - 
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก - 
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร - 
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 80 
10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 73 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 80 
 อาจารย์ประจ าคณะที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 52 
12 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
 อาจารย์ประจ าคณะที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 7 
16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 

17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 
18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 

 อาจารย์ประจ าคณะที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 45 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 23 
20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 
21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 

22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 28 
สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 80 
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24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 80 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1) - 

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) - 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 80 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

- 

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 1,014.39 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1) - 

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) - 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 1,014.39 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

- 

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี 335.40 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1) - 

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) - 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 335.40 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

- 

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 1,349.79 

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1) - 
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) - 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

- 
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 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 1,349.79 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

- 

28 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 16.87 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1) - 

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) - 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 16.87 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

- 

29 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 30 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1) - 

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) - 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 30 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

- 

30 ร้อยละของการค านวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ 

-43.76 

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1) - 
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) - 

 - วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) - 

 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) -43.76 
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 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
 

- 

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1) - 

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) - 
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 5.00 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

- 

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 4.38 
33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นิสิต 
4.34 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 4.39 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 
35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ 80 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 2,113,600.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,113,600.00 
37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 2,113,600.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,113,600.00 
38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 9,882,369.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9,882,369.00 

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 9,882,369.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9,882,369.00 

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 11,995,969.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11,995,969.00 

43 
 

ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ า 

149,949.61 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 149,949.61 
44 
 

คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 80 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 16 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 

48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(0.20) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

49 
 
 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่
มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้ง
ให้ ก.พ.อ. (0.40) 

13 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 

50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

51 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
(0.60) 

16 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

54 
 
 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) (0.80) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

60 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00) 
- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (1.00) 
- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
60 จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
62 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

64 จ านวนต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
65 จ านวนหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

66 จ านวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
67 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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68 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

69 จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย (0.40) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
74 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80) - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
75 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00) - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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76 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 70.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70.00 
78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 87.50 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87.50 

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 8 
81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 80 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน) - 
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน) - 
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน) - 
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน) - 
สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน - 

 
 
 
 
 
 



 

 

146 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


