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ค าน า 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็น

กลไกที่ส าคัญ  ของการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

  ส าหรับรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล

ส าหรับการรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557  ซึ่งเป็นตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อที่จะให้คณะศึกษาศาสตร์ได้น าผลการประเมินตนเองมา

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศกึษาให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป  
 

  คณะศึกษาศาสตร์  ขอขอบคุณภาควิชา สาขาวิชา ผู้ก ากับและผู้รายงานผลตัวบ่งชี้  ทุก

ท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษา  จนท าให้ได้รายงานการประเมิน

ตนเองฉบับนี้  ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ตอ่ไป   

 

 

 

 

  

   (อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์) 

                                                                            รองคณบดีฝา่ยบริหาร รักษาราชการแทน 

      คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

ระดับคณะ ตามองคป์ระกอบและตัวบ่งชีข้อง สกอ. และ มศว (จ านวน 5 องค์ประกอบ  15 ตัวบ่งชี้) พบว่า 

ในภาพรวม คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน เท่ากับ 4.10  ซึ่งจัดอยู่ในระดับคุณภาพดี                

โดยมี จ านวน 3 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2,3,4) อยู่ในระดับดีมาก  มีจ านวน 1 องค์ประกอบ

(องค์ประกอบที่ 5) อยู่ในระดับดีและมีจ านวน 1  องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1)  อยู่ในระดับพอใช้ 
 

สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนน

ประเมินเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 

 

 

จ านวนตัว

บ่งชี้ 

ที่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 3.14 พอใช้ 6 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก 3 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 5 4.25 ด ี 4 ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

(15 ตัวบ่งชี้) 
4.10 ดี 15  ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 

ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ชื่อหน่วยงาน 

  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   Faculty of Education, Srinakrarinwirot University 

 ที่ตั้ง 

อาคาร 12  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  สุขุมวิท 23                                      

แขวงคลองเตยเหนอื  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

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

 ประวัติความเป็นมา(โดยย่อ) 

 คณะศึกษาศาสตร์ถือก าเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศกึษา  มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า  50 ปี

โดยเริ ่มต ้นจากโรงเร ียนฝึกห ัดคร ูชั ้นส ูงซึ ่งกระทรวงศึกษาธ ิการตั ้งขึ ้น  ณ ถนนประสานมิตร                      

(ซอยสุขุมวิท 23 ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์              

สุมิตร) เป็นอาจารย์ใหญ่เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี  เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ 

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

(ประกาศนียบัตรครูมัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดส าหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น  จึงท าให้ผู้รับ

การศกึษาที่ตอ้งการความก้าวหน้าในชีวติต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอื่นเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร 

 ศาสตราจารย ์ ดร .สาโรช  บ ัวศร ี  ได ้เสนอให ้กระทรวงศ ึกษาธ ิการก ่อตั ้ง ว ิทยาล ัย  

วิชาการศึกษาขึ้นเพื่อให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็น

วิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชา

การศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2497 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาโรช   

บัวศรี  เป็นอธิการวิทยาลัยเป็นคนแรกซึ่งถือเป็นจุดก่อก าเนิดคณะวิชาการศึกษาและต่อมาคือ                

คณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน 

 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมวิทยาการ / การเรียนการสอนสาขา

ต่างๆซึ ่งผู ้ส าเร็จการศึกษาในขณะนั ้น  ในปัจจุบ ันได้กลายมาเป็นผู ้บร ิหาร  น ักว ิชาการ  และ               

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศเป็นจ านวนมาก  ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัย

วิชาการศึกษามีมาโดยมิได้หยุดยั้งสมดังปรัชญาที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  ได้ตั้งไว้ว่า  การศึกษา

http://edu.swu.ac.th/
mailto:edu@swu.ac.th
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คือความเจริญงอกงามซึ่งตรงกับพุทธภาษิตว่า  สิกขา  วิรุฬหิ  สมปตตา  และตรงกับภาษาอังกฤษว่า  

Education is Growth 

  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย                  

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มะ – หา – วิด – ทะ 

– ยา – ไล – สี – นะ – คะ – ริน – ว ิ- โรด) ใช้อักษรย่อว่า มศว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร 

(อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนสุดท้าย) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีเป็นคนแรกเช่นเดียวกับ คณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร       

วิโรฒ ที่ปวงศิษย์แห่งวิทยาลัย  วิชาการศึกษาและผู้ที่เกี ่ยวข้องต่างภาคภูมิใจและตระหนักในใจว่า 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นก าเนิดของคณะศกึษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งถือเป็น

สถาบันอุดมศกึษาแหง่แรก ที่ยกระดับการศกึษาของครูจนถึงระดับปริญญาเอก 
 

 ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร 

 ปรัชญา  (Philosophy)   

  การศกึษา   คอื   ความเจริญงอกงาม   

 ปณิธาน  (Intention)  

 องค์กรช้ันน าทางการศึกษา  ประชาคมทางวิชาการแห่งผู้มีความรู้  ประดุจนักปราชญ์  และ

มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 

 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรช้ันน าแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณธรรม                  

มีบทบาทและเป็นแหล่งอ้างองิทางการศกึษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมด้านการสอน และสมรรถนะทาง

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. พัฒนานวัตกรรมดา้นการวิจัย และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา 

3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพต่อชุมชนและสังคม 

4. สร้างนวัตกรรมคุณภาพบนรากฐานทางการศกึษา 

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ  และธรรมาภบิาล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 

1.    สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศกึษาให้มคีวามเป็นเลิศ 

2. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสหสาขาวิชาที่มีการศึกษาเป็น   

แกนกลาง 
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3. เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพครูและให้บริการวิชาการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากร

ทางการศกึษา ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริม สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนาบนรากฐานทางการศกึษา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5.   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มคีุณภาพ  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 

 วัฒนธรรมองค์กร 

คารวธรรม  สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  และ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

 

โครงสร้างองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดคีณะศึกษาศาสตร ์

ภาควิชาพื้นฐานของ

การศึกษา 

 

ภาควิชาการวัดผลและ 

วจิัยการศึกษา 

ภาควิชาการ

บริหารการศกึษา 

ภาควิชาการแนะแนว

และจิตวทิยาการศึกษา 

จิตว ิ

ภาควิชาการศึกษา

พิเศษ 

ภาควิชาเทคโนโลยี          

ทางการศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน 

ภาควิชา

การศึกษาผู้ใหญ่ 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรยีนสาธิต มศว ปทุมวัน 
สาขาวชิาการประถมศกึษา 

โรงเรยีน สาธิต มศว 

ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

สาขาวชิาการมัธยมศึกษา 

สาขาวชิาการอุดมศกึษา 

โรงเรยีน สาธิต มศว 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ 
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รก.หัวหน้า

ภาควิชา

การศึกษา

พิเศษ 

หัวหน้าสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัย 

หัวหน้าสาขาวชิา

การประถมศึกษา 

หัวหน้าสาขาวชิา 

การมัธยมศึกษา 

หัวหน้าสาขาวชิา

การอุดมศึกษา 

รก,หัวหน้าสาขาวชิา

อุตสาหกรรมศึกษา 

โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตและบริการชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และต่างประเทศ 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตและบริการชุมชน 

หัวหน้าภาควชิา

การบริหาร

การศึกษา 

หัวหน้า

ภาควิชา

การศึกษา

ผูใ้หญ่ 

หัวหน้า

ภาควิชา

เทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

หัวหน้า

ภาควิชา

พืน้ฐานของ

การศึกษา 

หัวหน้าภาควชิา

การวัดผลและ

วจิัยการศึกษา 

หัวหน้าภาควชิา

การแนะแนวและ

จิตวทิยาการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร 

(ฝ่ายประถม) 
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานคณบดี 

ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร 

(ฝ่ายมัธยม) 

ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 

คณบดคีณะศึกษาศาสตร ์
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รายชื่อผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2557 

คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิร ิ สุเสารัจ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    อาจารย์ ดร.นฤมล  ศริะวงษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและต่างประเทศ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพันธ์  ศรีวันยงค์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สเีขียว  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ   อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ   อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล  

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ ์ วัฒนะรัตน์ 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสิตและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สุภาพ 

ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี   นางศรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ 
 

รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศกึษา 2557 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์             รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธศิ์ริ สุเสารัจ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร     อาจารย์ ดร.นฤมล  ศริะวงษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและตา่งประเทศ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและบริการชุมชน  อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 

 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สเีขียว 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ     อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ     อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติและบริการชุมชน  อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สุภาพ 

 หัวหนา้ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่    อาจารย์ ดร.กัมปนาท  บริบูรณ์ 

 รักษาราชการแทนหัวหนา้ภาควิชาการศกึษาพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์ 

 หัวหนา้ภาควิชาบริหารการศึกษา    อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง  

 รักษาราชการแทนหัวหนา้ภาควิชาพื้นฐานของการศกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  รัตนโรจนส์กุล 

 หัวหนา้ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา   อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์ 

 หัวหนา้ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา  จุลรัตน์ 

 หัวหนา้ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  อาจารย์ ดร.รณิดา  เชยชุ่ม 

 รักษาราชการแทนหัวหนา้สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย อาจารย์ ดร.รังรอง  สมมติร 

 หัวหนา้สาขาวชิาการประถมศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังส ี เกษมสุข 
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 หัวหนา้สาขาวชิาการมัธยมศึกษา    อาจารย์ ดร.สนอง  ทองปาน 

 หัวหนา้สาขาวชิาการอุดมศึกษา    อาจารย์ ดร.จตุพล  ยงศร 

 รักษาราชการแทนหัวหนา้สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา อาจารย์โอภาส  สุขหวาน 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายประถม) 

        รองศาสตราจารย์สุขุมาล   เกษมสุข 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม)  

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลติ   สูงใหญ่ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน   อาจารย์อรพินธุ์  คนึงสุขเกษม    

 ผู้อ านวยการส านักคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  นางศรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ 

จ านวนหลักสูตร และรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับปริญญาตรี 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

1 การศกึษาบัณฑติ การศกึษาปฐมวัย 

2 การศกึษาบัณฑติ การประถมศกึษา 

3 การศกึษาบัณฑติ จติวิทยาการแนะแนว* 

4 การศกึษาบัณฑติ เทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา* 

รวม 4 หลักสูตร 4 สาขาวิชา 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

1 การศกึษามหาบัณฑิต การบริหารและการจัดการศกึษา 

2 การศกึษามหาบัณฑิต วิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

3 การศกึษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศกึษา 

4 การศึกษามหาบัณฑติ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

5 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารและการจัดการศกึษา 

6 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศกึษา 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

รวม 8 หลักสูตร 8 สาขาวิชา 
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หมายเหตุ  * หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร

การศกึษา  ยกเว้นการประเมนิคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร เนื่องจากงดรับนิสติ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556 
 

จ านวนนิสิต 

ล าดับ

ที่ 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนนิสิตแยกตามระดับ

การศึกษา 
รวม 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

1 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ 

- สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

 

24 

 

 

  

 - สาขาวิชาการประถมศกึษา 292    

- สาขาวิชาจติวิทยาการแนะแนว 171    

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศกึษา 117    

2 หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

- สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา 

  

129 

  

 - สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการ
จัดการเรยีนรู้ 

 183   

- สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ 

 216   

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  18   

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

- สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ 

   

96 

 

- สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการ
จัดการเรยีนรู้ 

  40  

4 หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา 

   

87 

 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา   8  

รวม 604 546 231 1,381 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ า  

วุฒกิารศึกษา 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

รวม 
อาจารย์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก 49.5 8 6  63.5 

ปริญญาโท 5 2   7 

ปริญญาตรี      

รวม 54.5 10 6  70.50 

 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒ ิ(คน) 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

19 19 8  33 

รวม 33 

 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ  
   (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย/           

แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงนิ

รายได้ 
รวม 

งบบุคลากร 14,272,000 3,468,200 17,740,200 

งบด าเนินการ 1,102,900 16,037,300 17,140,200 

งบลงทุน 36,000 2,897,000 2,933,000 

งบเงินอุดหนุน 6,890,000 10,897,900 17,787,900 

งบรายจ่ายอื่น 0 13,051,300 13,051,300 

งบกลาง 0 100,000 100,000 

รวมทั้งสิ้น 22,300,900 46,451,700 68,752,600 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
 (หน่วย : ห้อง) 

อาคารสถานที่ 

ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ 

หมายเหตุ ห้อง

ผู้บริหาร 

ห้องพัก

อาจารย์ 
ห้องประชุม ห้องเรียน 

ห้อง 

ปฏิบัติการ 

อาคาร 12 4 7 2 26 7  

อาคาร 14 - 5 1 6 2  

รวม 4 12 3 32 9  
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ผลการด าเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปกีารศึกษา 2557 
 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2556 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ

เร่งด่วน 

 

ควรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ ให้ เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างชัดเจน 

จัดท าแผน/โครงการพัฒนาอาจารย์ 

ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

ในฐานะที่คณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะ

เก่ าแก่ที่ มีทรัพยากรและองค์ความรู้

ทางด้ านการศึกษามากกว่าคณะอื่ น             

ค ณ ะ จึ ง น่ า จ ะ ถื อ เ ป็ น จุ ด แ ข็ ง                      

ในการสร้างโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร            

ที่จะส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่ามี

ความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาที่ทันสมัย

และอย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครู             

เพื่อเป็นต้นแบบ แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งใน

สถาบันและนอกสถาบัน นอกจากนี้ คณะ

ค ว ร น า เ ส น อ ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ                          

ในจุดแข็งของตนเอง โดยการก าหนด

วิสัยทัศน์  ให้คณะสามารถก้าวไปถึงความ

เป็นต้นแบบ  ทางการศึกษาในระดับ

นานาชาติอย่างจริงจัง 

ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คณะเป็นต้นแบบ 

ทางการศึกษาในระดับนานาชาติ 

 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

ควรมีการปรับแผนยุทธศาสตร ์4 ปี (พ.ศ. 

2556 - 2559) โดยให้มคีวามสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาอุดมศกึษา แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 

 

ปรับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556 

- 2559) ให้มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาอุดมศึกษา แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 

ด้านการผลิต

บณัฑิต 

ควรมีมาตรการก ากับการด าเนินงานของ

แต่ละหลักสูตร ให้ เป็ น ไปตาม เกณฑ์

มาตรฐาน ทั้ งการจัดท า  มคอ .  3 -6  

รวมถึงการทวนสอบรายวิชา และการน า

ผลจาก มคอ.7 มาพัฒนาการด าเนินงานใน

ปีถัดไปอย่างเป็นระบบ 

จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินงาน 

ของแต่ละหลักสูตรให้ เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐาน  
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2556 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

ควรเร่งด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทดแทนอาจารย์ที่เกษียณ และ                   

ลาศึกษาต่อ 

แต่ งตั้ ง อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร

ทดแทนอาจา รย์ ที่ เ ก ษี ยณ  แล ะ               

ลาศึกษาต่อ 

ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี

ด้านการพัฒนาคณาจารย์ที่มีการก าหนด

ตัวชี้วัดให้ชัดเจน โดยครอบคลุมทั้งด้าน

วิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล 

รวมทั้งควรมีการประเมินผลความส าเร็จ

ของแผน และน าผลไปปรับปรุ งการ

ด าเนนิงาน 

จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ปี 

ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ด้านการผลิต

บัณฑิต 

ควรพัฒนาระบบช่วยเหลือและสร้าง

แรงจู ง ใจ ในการพัฒนาต าแหน่ งทาง

วิชาการของคณาจารย์ 

พัฒนาระบบ/โครงการการพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ควรส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากรและนิสติ 

เข้าร่วมการซ้อมหนไีฟและป้องกันอัคคีภัย 

ส่งบุคลากรเข้าร่วมการซ้อมหนไีฟและ

ป้องกันอัคคีภัย 

ด้านการผลิต

บัณฑิต  

(กิจกรรมนิสิต) 

ควรมีการถ่ายทอด KPI และ Goal ไปสู่  

การท ากิจกรรมประจ าปีของคณะ และของ

ภาควิชา 

ถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวบ่งชีใ้น

การประชุมกรรมการประจ าคณะเพื่อ

ถ่ายทอดไปยังสาขาวิชา/ภาควิชา 

ควรก ากับให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม 

KPI และ Goal ของแผนกิจการนิสิตที่ตั้งไว้ 

และประ เมิ น ตามวั ตถุ ป ร ะสงค์ ขอ ง

โครงการ (ปัจจุบันโครงการส่วนมาก

ประ เมินตามธรรมเนี ยมปฏิบั ติ  เ ช่ น 

ผูเ้ข้าร่วม 80% เป็นต้น) 

ประเมินเป้าประสงค์และตัวบ่งชีข้อง

แผนกิจการนสิิตและประเมินการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ด้านการวิจัย 

ติดตามการด าเนินการวิจัยใหเ้ป็นไปตาม 

กรอบเวลาที่ก าหนด 

จัดท าระบบการติดตามการด าเนนิ  

การวิจัย 

คณะควรจัดระบบและกลไกการบริหาร

งานวิจัย และด าเนนิการส่วนที่ขาดให้ครบ

วงจร PDCA 

 

จัดท าระบบและกลไกการบริหาร

งานวิจัย 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2556 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

ด้านการวิจัย 

ยกระดับคุณภาพการตพีิมพ์ผลงานวิจัย 

เชน่ ตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   

จัดโครงการพัฒนาอาจารย์  

ผลงานหนังสอื ต ารา บางช้ินยังไม่ผ่านการ

ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 

หนังสือ ต ารา 

มีมาตรการกระตุ้นใหค้ณาจารย์ที่มี

งานวิจัยตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ 

จัดท ามาตรการกระตุ้นใหค้ณาจารย์

ตีพมิพ์ผลงานเผยแพร่ 

ด้านการบริการ

วิชาการ 

คณะควรส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจ

อาจารย์และบุคลากรในการให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

อย่างตอ่เนื่อง 

การจัดโครงการบริการวิชาการของ

สาขาวิชา/ภาควิชา และคณะ

ศกึษาศาสตร์ 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

ต้องศกึษากระบวนการจัดการความรูใ้ห้

ชัดเจน 

จัดท าโครงการการจัดการความรู้ 

ควรประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงในการ

ที่จะบริหารตอ่ไป 

จัดล าดับความเสี่ยงจากการประเมิน

โอกาสและผลกระทบ 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

(การเงิน) 

ควรมีการวเิคราะหค์่าใช้จา่ย และสภาพ

ทางการเงินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ก่อนที่จะท าเสนอขอเปลี่ยนแปลงหมวด

การใชเ้งิน ตอ่อธิการบดี 

วิเคราะหค์่าใช้จา่ย และสภาพทาง 

การเงนิก่อนที่จะท าเสนอขอ

เปลี่ยนแปลงหมวดการใช้เงิน 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  

ปกีารศึกษา 2557 

ตาราง ส.1 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิดตัว

บ่งชี้ 

หน่วย

นับ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมนิ 

หมาย

เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

สกอ.1.1  O คะแนน 3.01 31.39 10.00 3.14 / 3.14 
 

สกอ.1.2  I ร้อยละ 80.00 63.50 70.50 90.07 / 5.00 
 

สกอ.1.3  I ร้อยละ 20.00 16.00 70.50 22.70 / 1.42 
 

สกอ.1.4 I หนว่ย 0.00 17.19 30.00 57.30 / 0.00 
 

สกอ.1.5  P ข้อ 5 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 (19.56/6) 3.26 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

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

สกอ.2.2 I บาท/คน 100,000.00 
19,789,17

8.00 
70.50 

280,697. 

56 
/ 5.00 

 

สกอ.2.3 O ร้อยละ 40.00 47.60 70.50 67.52 / 5.00 
 

คะแนนเฉลี่ย (15/3) 5.00 
 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวชิาการ 

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

คะแนนเฉลี่ย (5/1) 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 (5/1) 5.00 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1 P ข้อ 5 ข้อ 2,3,4,5,7 5 ข้อ / 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิดตัว

บ่งชี้ 

หน่วย

นับ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมนิ 

หมาย

เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

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 4 ข้อ / 3.00 
 

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

คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) = 13 ตัวบ่งชี้ 4.12 
 

คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+มศว) = 15 ตัวบ่งชี้  4.10 
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สรุปผลการด าเนนิงาน 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1      ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ                                 

                         (อ.ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง)                                 เบอร์โทรศัพท์   1-5282 

ผู้รายงานผล : นางสาวธนัตพร  ชาตสิุภาพ                           เบอร์โทรศัพท์   1-1123 

                        นายนิพัทธ   ผ้ึงไผง่าม                                  เบอร์โทรศัพท์   1-1122 
 

เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 
 

สูตรการค านวณ 

            คะแนนที่ได้  =       ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

                                        จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศกึษาเห็นชอบ  ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชีน้ีใ้ห้ครบถ้วน 
 

ผลการด าเนินการ 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2557 ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ มี ห ลั ก สู ต ร ที่ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ                                 

รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี  2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา               

8 หลักสูตร  ซึ่งทุกหลักสูตรมีการด าเนินการที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนประเมินทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.14 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน 31.14 
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ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

2 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 10 

3 ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละ 3.14 
 

โดยแต่ละหลักสูตรมคีะแนนประเมิน ดังนี้ 

หลักสูตร คะแนน 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) 

2.29 

2. หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศกึษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

3.67 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

1. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารและ 

การจัดการศกึษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

3.18 

2. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและ               

การจัดการเรียนรู ้(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

3.21 

3. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

3.27 

4. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

3.54 

5. หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ 

การจัดการการศกึษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

2.82 

 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและ                  

การจัดการศกึษา(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

3.11 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

3.25 

8. หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

3.06 

คะแนนรวม 31.40 

คะแนนเฉลี่ย 3.14 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.1-1   รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร                  

ปีการศึกษา 2557 

EDU-57-1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ 

สาขาวิชา การศกึษาปฐมวัย  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) 

EDU-57-1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการประถมศกึษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

EDU-57-1.1-4   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน   

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศกึษา                         

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

EDU-57-1.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน    

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการ

เรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

EDU-57-1.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน   

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

EDU-57-1.1-7   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน   

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

EDU-57-1.1-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน   

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศกึษา                         

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

EDU-57-1.1-9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน   

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

EDU-57-1.1-10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจัด

การศกึษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

EDU-57-1.1-11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.01 31.14 3.14  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

3.01 31.14 3.14  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร                              เบอร์โทรศัพท์   1-5506 

                         (อ.ดร. นฤมล  ศิระวงษ์) 

ผู้รายงานผล : นางวรรณวิสา  เกลีย้งเกลา                        เบอร์โทรศัพท์   1-5559    
 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง           

0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 

ขึน้ไป 
 

วิธีการค านวณ 

 แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก X 5 
 80 

 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

1. นับตามปีการศกึษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

2. กรณีที่มอีาจารย์บรรจุใหม่ ให้ค านวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจ า ดังนี้ 

  9 – 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

 6 เดือนขึ้นไป แตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

 น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 
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3. การนับจ านวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ  (มหาวิทยาลัย/คณะ/

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงาน                  

ต้นสังกัด 

4. การนับจ านวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหนว่ยงานที่จัดการเรียนการสอน  

หากเกิน 9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 
 

ผลการด าเนินการ  

ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ             

รวมทั้งสิ้น  70.50 คน  (EDU-57-1.2-1) แยกเป็นระดับการศึกษาปริญญาเอก  63.50 คน                    

ระดับปริญญาโท 7 คน (EDU-57-1.2-2) ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก          

คิดเป็นรอ้ยละ 90.07  เทียบเกณฑ ์มคี่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 70.50 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก คน 63.50 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 90.07 

4 ค่าคะแนนที่ได้ คะแนน 5.00 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-57-1.2-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2557 

EDU-57-1.2-2 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2557 

ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 90.07 5.00  
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 90.07 5.00  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี     :  ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร                              เบอร์โทรศัพท์   1-5506 

                         (อ.ดร.นฤมล  ศิระวงษ์) 

ผู้รายงานผล : นางวรรณวิสา  เกลีย้งเกลา                       เบอร์โทรศัพท์   1-5559    
 

เกณฑ์การประเมิน  

การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง                

0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 

วิธีการค านวณ 

 แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์                            

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เท่ากับ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 

 80 
 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

5. นับตามปีการศกึษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

6. กรณีที่มอีาจารย์บรรจุใหม่ ให้ค านวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจ า ดังนี้ 

  9 – 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

 6 เดือนขึ้นไป แตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

 น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 
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7. การนับจ านวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ  (มหาวิทยาลัย/คณะ/

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงาน              

ต้นสังกัด 

8. การนับจานวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหนว่ยงานที่จัดการเรียนการสอน  

หากเกิน 9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 
 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 70.50 คน                        

(EDU-57-1.3-1) ประกอบด้วยต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน  6 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                       

จ านวน 10 คน  (EDU-57-1.3-2) และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 54.50 คน  ดังนั้น ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวมกัน คิดเป็น

ร้อยละ 22.70  เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทียบเกณฑ ์มีคา่คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.42  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) 

คน 16 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 70.50 

3 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  

ร้อยละ 22.70 

4 คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 80 ขึน้ไป คะแนน 1.42 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-57-1.3-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2557 

EDU-57-1.3-2 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2557 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 22.70 1.42  
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 22.70 1.42  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี:  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี:  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                    

                           (อ.ดร.รุง่ทิวา  แย้มรุ่ง)                                เบอร์โทรศัพท์   1-5282 

ผู้รายงานผล :    ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ                    

                           (อ.ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง)                         เบอร์โทรศัพท์   1-5597 
 

เกณฑ์การประเมิน  

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน 

และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้  

การเทียบบัญญัติไตรยางศด์ังนี้ 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินรอ้ยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  

 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้แตร่้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไมเ่กิน ร้อยละ 20 

ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศต์ามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 

สูตรการค านวณจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 

รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม– ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ

ดังตอ่ไปนี ้

  SCH  = ∑nici 

  เมื่อ ni = จ านวนนิสติที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  

  ci = จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที่ i  

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 

 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี(FTES) = 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ  
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
30 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  

 

 

 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แตน่้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร์มีนิสิตทั้งสิ้น  1,681 คน  ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 

608 คน บัณฑิตศึกษา 1,073 คน  และอาจารย์ประจ าทั้งหมด  69 คน  ดังนั้น จ านวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อปี (FTES) เท่ากับ 47.19 และมีค่าร้อยละความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ า เท่ากับ 57.30 ซึ่งความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสติเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามีค่าร้อยละ 

–18.65 และจากเกณฑ์การประเมินค่าความแตกต่างสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน           

ร้อยละ 10  ก าหนดเป็นคะแนน 5 เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทียบเกณฑ ์มีคา่คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 69 

2 จ านวนนิสิตทั้งสิ้น คน 1,681 

3 จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง สัดส่วน 47.19 

4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

สัดส่วน 30 

5 ร้อยละของค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 57.30 

6 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน

ร้อยละ 10 เป็นคะแนน 5  

ร้อยละ –18.65 

X 100 X 100 X 100 

 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

สัดสว่นจ านวนนสิิตเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

 

คะแนนท่ีได้  =   

 

           (20 – ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จากข้อ 1) 

10 
X 5 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร 

EDU-57-1.4-1 รายงานการวิเคราะหจ์ านวนหนว่ยกิตนสิิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภาคเรียนที่ 2/56-1/57) 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  5 -18.65 0.00  
 

ผลการประเมินจากกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  5 -18.65 0.00  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปรญิญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  (อ.ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง)    เบอร์โทรศัพท์ 1-5597 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  (อ.ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล)     เบอร์โทรศัพท์ 1-5524 

ผู้รายงานผล : นางสาวอาทิชล   จันทร์หอม                                     เบอร์โทรศัพท์ 1-5597 

  นางสาวมณฑกานต์  ฉิมเกิด                                     เบอร์โทรศัพท์ 1-5524 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

  

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
 

1. จัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชีวติแก่นสิิตในคณะ 

ผลการด าเนินการ 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร ์มกีารจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นสิิต ได้แก่  

(1)  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดูแลนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา          

โดยให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร และปัญหาของนิสิตในด้านอื่น  ๆ เช่น ปัญหา

สุขภาพร่างกาย จิตใจ ฯลฯ ทั้งนี้ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลนิสิตทุกช้ันปี ( แต่ละวิชาเอก                     

มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อนิสิต 1 ช้ันปี) (EDU-57-1.5-1-1,2) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าร่วมประชุม

อาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย (EDU-57-

1.5-1-3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลาเข้า

พบแก่นิสิต ตั้ งแต่วันปฐมนิ เทศ  นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ในหลาย ๆ ช่องทาง                             

ทั้งทางโทรศัพท์ ทางอเีมล์ ตลอดจนทาง Social Network เชน่ Facebook 

(2)  คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตและบริการชุมชน (EDU-

57-1.5-1-4)และกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2557 (EDU-57-1.5-1-5)  เพื่อท า

หนา้ที่ให้ค าแนะน าในการจัดโครงการและการด าเนินงานของสโมสรนิสิต  
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(3) คณะศึกษาศาสตร์จัดให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท าหน้าที่ให้บริการนิสิต เกี่ยวกับการ

ลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอน การจัดกิจกรรมของนิสิต การขอรับทุนการศึกษา ได้แก่  เจ้าหน้าที่               

งานบริการการศึกษาและเจ้าหนา้ที่ฝ่ายกิจการนสิิตและบริการชุมชน  (EDU-57-1.5-1-6) 

(4) คณะศึกษาศาสตร์  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  ช้ันปีที่ 1 ประจ าปี

การศึกษา 2557   เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และให้ค าแนะน าแก่นิสิตในการใช้ชีวิตในคณะ

และมหาวิทยาลัย (EDU-57-1.5-1-7) 

          (5) คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : 

เสริมสร้างความเป็นครู กศ.บ. (EDU-57-1.5-1-8) ให้กับนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่ มศว องครักษ์ ประกอบด้วย 

กิจกรรมสายสัมพันธ์ กศ.บ. มศว  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน  กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่ความเป็นครู 

กิจกรรมความภูมิใจของศษิย์และบัณฑติ มศว 

(6) คณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยเป็นที่ปรึกษา ให้กับนิสิต               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อดูแลนิสิตเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน  ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน             

ในวันจันทร์ –ศุกร์ โดยมีการเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจ าการในแต่ละวัน (EDU-

57-1.5-1-9,10) 

(7) คณะศึกษาศาสตร์ จัดช่องทางติดต่อสื่อสารกับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู               

(Facebook Ed 591,592) (EDU-57-1.5-1-11) เพื่อแจ้งข้อมูลสารสนเทศ และติดต่อ ถาม-ตอบปัญหา

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

(8) ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา จัดห้องปฏิบัติการให้ค าปรึกษาให้กับนิสิต 

(EDU-57-1.5-1-12)  เพื่อนิสิตปรึกษาปัญหาต่าง ๆ  โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  

โดยบันทึกข้อมูลดว้ยแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา (EDU-57-1.5-1-13)   

(9) คณะศึกษาศาสตร์ จัดกล่องรับความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ                        

การจัดบริการของคณะในบริ เวณหน้าลิฟท์  หน้าส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ                       

หอ้งพฤฒาจารย์  (EDU-57-1.5-1-14)   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.5-1-1 ตัวอย่างข้อมูลนิสติในระบบ Supreme 2004  

EDU-57-1.5-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา  

EDU-57-1.5-1-3 คู่มอือาจารย์ที่ปรึกษา 

EDU-57-1.5-1-4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกิจการนสิิตและบริการชุมชน ปีการศึกษา 2557 

EDU-57-1.5-1-5 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะศกึษาสาสตร์  ประจ าปี พ.ศ. 2557                   

EDU-57-1.5-1-6 ข้อก าหนดภาระงานของเจา้หนา้ที่งานบริการการศกึษาและเจ้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

และบริการชุมชน 

EDU-57-1.5-1-7 รายงานสรุปโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นสิิตคณะศกึษาศาสตร์  กิจกรรม :

ปฐมนิเทศนิสิต ปริญญาตร ี คณะศึกษาศาสตร ์ช้ันปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557                             

EDU-57-1.5-1-8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู             

กิจกรรม : เสริมสรา้งความเป็นครู กศ.บ.  

EDU-57-1.5-1-9 บันทึกเชญิอาจารย์ให้ค าปรึกษาในคลินกิวิจัย 

EDU-57-1.5-1-10 ป้ายประชาสัมพันธ์คลินกิวิจัย 

EDU-57-1.5-1-11 Facebook Ed 591,592 

EDU-57-1.5-1-12 ภาพห้องปฏิบัติการให้ค าปรึกษาให้กับนิสติ   

EDU-57-1.5-1-13 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 

EDU-57-1.5-1-14 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น 
 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บรกิาร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นสิิต 

ผลการด าเนินการ 

   คณะศึกษาศาสตร์ จัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน ข่าวสารวิชาการ 

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประกวดและ

แข่งขัน การรับสมัครนิสิตท างานพิเศษ ฯลฯ โดยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ (EDU-57-1.5-2-1) ผ่านระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าช้ันปี รวมถึงการส่งข่าวสารผ่านช่องทางสารสนเทศ ได้แก่ การส่งข่าวสารถึง

นิสิตผ่านเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ (EDU-57-1.5-2-2) และ Social Network คือ Facebook ของสโมสร

นิสติคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-57-1.5-2-3) นอกจากนีค้ณะศึกษาศาสตร์  ได้มีช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาส

ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น (EDU-57-

1.5-2-4) และ Social Network คือ Face book ของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และจัดกิจกรรมนอก

หลักสูตร ประกอบด้วย โครงการเตรียมความพรอ้มนสิิต มศว ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้กับ

นิสติ (EDU-57-1.5-2-5) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.5-2-1 ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์ 

EDU-57-1.5-2-2 เว็บไซต์คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-57-1.5-2-3 Facebook  สโมสรนสิิตคณะศกึษาศาสตร์  
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.5-2-4 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น 

EDU-57-1.5-2-5 รายงานสรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมนสิิต มศว ในการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน 
 

 

3.จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นสิิต 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต โดยจัดโครงการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย (1) กิจกรรม : การสัมมนาผูบ้ริหาร อาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง  

(EDU-57-1.5-3-1)  (2) กิจกรรม : การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(EDU-57-1.5-3-2)          

(3) กิจกรรม : การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557 (EDU-57-1.5-3-3)   

(4) กิจกรรม : การปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557 (EDU-57-1.5-3-

4) (5) กิจกรรม : การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557(EDU-57-1.5-3-5)

และ (6)กิจกรรม : การปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557 (EDU-57-

1.5-3-6) โดยแต่ละกิจกรรมมกีารเตรียมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศกึษาแก่นสิิต ดังนี้ 

(1) กิจกรรม : การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557 และ                 

กิจกรรม : การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่  2/2557 ประกอบด้วย                     

การเสวนาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ เรื่อง กลวิธีการจัดการช้ันเรยีน : สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข 

โดยตัวแทนนิสิต 6 คณะ การเสวนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ เรื่อง กลวิธีการจัดการช้ันเรียน                             

จากอาจารย์นเิทศก์  3  ฝา่ย และการจัดนทิรรศการการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์  

(2) กิจกรรม : การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/ 2557 ประกอบด้วย 

กิจกรรมการบรรยายความรู้เรื่อง กลวิธีการจัดการช้ันเรียน โดยอาจารย์สมปอง  ใจดีเฉย และการ

บรรยายความรู้เรื่อง การวิจัยเชิงทดลองโดยอาจารย์อิทธิพัทธ์   สุวทันพรกูล                       

(3)  กิจกรรม : การปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557                 

ประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้ 

-  การบรรยาย  เรื่อง การสร้างจิตส านึกความเป็นครู                                                    

โดย ผศ.ดร.ชลวิทย์   เจียรจติต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์   

                    -  การบรรยาย  เรื่อง ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู                                                          

โดยเลขาธิการคุรุสภา  

-  การบรรยาย  เรื่องขั้นตอนการสอบบรรจุครู  โดยผู้แทนจาก ก.ค.ศ.                   
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กิจกรรมดังกล่าวมุ่งให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้อง

ท าเมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยในการฝึกประสบการณ์นั้น จัดให้มีการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของ

นิสิต และประเมินคุณภาพของแหล่งฝึกประสบการณ์  โดยมีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู   (EDU-57-1.5-3-7) นอกจากนี้คณะได้มี ช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสให้

ข้อเสนอแนะ ซักถามข้อสงสัย หรือประกาศข่าวสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook  Ed 591,592                

การฝึ กประสบการณ์ วิ ช า ชีพครู  (EDU-57-1.5-3-8 )  ที่ ส ามารถ เ ชื่ อม โยงจาก เว็ บ ไซต์ ขอ ง                           

คณะศึกษาศาสตร์ได้ 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้

เบื้องต้น (SS.B.T.C.) (EDU-57-1.5-3-9) และโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานครู                

แนะแนว (EDU-57-1.5-3-10) และจัดโครงการให้ความรู้ทางการเงิน(EDU-57-1.5-3-11) และโครงการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการให้กับนิสิต สาขาวิชาการประถมศึกษา(EDU-57-1.5-3-12)  เพื่อให้นิสิต

มีความรู้พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพครูในการท างานเมื่อส าเร็จการศกึษา 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.5-3-1 กิจกรรม : การสัมมนาผูบ้ริหาร อาจารย์นเิทศก์และครูพี่เลี้ยง   

EDU-57-1.5-3-2 กิจกรรม : การปฐมนเิทศก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

EDU-57-1.5-3-3 กิจกรรม : การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

ภาคเรียนที่ 1/2557 

EDU-57-1.5-3-4 กิจกรรม : การปัจฉิมนิเทศหลังการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู        

ภาคเรียนที่ 1/2557 

EDU-57-1.5-3-5 กิจกรรม : การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู                    

ภาคเรียนที่ 2/2557 

EDU-57-1.5-3-6 กิจกรรม : การปัจฉิมนิเทศหลังการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู                     

ภาคเรียนที่ 2/2557 

EDU-57-1.5-3-7 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์นเิทศก์ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

EDU-57-1.5-3-8 Facebook Ed  591,592 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

EDU-57-1.6-3-9 รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

ขั้นความรูเ้บือ้งต้น (SS.B.T.C.) 

EDU-57-1.6-3-10 รายงานสรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมในการฝกึปฏิบัติงาน 

ครูแนะแนว 

EDU-57-1.6-3-11 รายงานสรุปผลโครงการให้ความรูท้างการเงิน  
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.6-3-12 รายงานสรุปผลโครงการให้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบราชการ 

 

4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บรกิารในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีประเมินคุณภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินการให้บริการ              

โดยจัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ (EDU-57-1.5-4-1) และด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมโดยมีนิสิตตอบแบบ

ประเมินจ านวน 523คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.84 จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 608 คน พบว่า นิสิตมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ที่ค่าเฉลี่ยในภาพรวม คือ 4.25  คิดเป็นร้อยละ 85.47 (EDU-57-

1.5-4-2) และน าเสนอผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ทราบ                  

เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา (EDU-57-1.5-4-3) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.5-4-1 แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านแก่นสิิต 

EDU-57-1.5-4-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทุกด้านแก่นสิิต 

EDU-57-1.5-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558 

 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บรกิารและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ 

    ผลการประเมินสูงขึ้นหรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์  โดยคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ได้น าผลการประเมินคุณภาพ

การให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลกับ

นิสิ ตและศิษย์ เก่ า   โดย เฉพาะในด้ านที่ ยั ง ไม่บรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนด เพื่ อแสดงให้ เห็นถึ ง                     

การพัฒนาการให้บริการที่สนองความต้องการและความคาดหวังของนิสิต  โดยปีการศึกษา 2558                

จะจัดปรับการให้บริการนิสิตในส่วนของเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะท าการปรับปรุงการ

ให้บริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของคณะ และจุดบริการน้ าดื่ม ปรับปรุงห้องเรียนช้ัน 9 เช่น ปรับปรุงพื้น

ห้องเรียนและเครื่องปรับอากาศ ปรับห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ช้ัน 2 และห้องประชุม

ศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ช้ัน 3  เปลี่ยนฝ้าและหลังคา อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ (EDU-

57-1.5-5-1) 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558  

 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า (EDU-57-1.5-6-1) และมีการติดต่อสื่อสารกับ

ศิษย์เก่าผ่านทาง  Facebook ของ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  การประกาศข่าวสารผ่าน                     

face book ชมรมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มศว, บ้านเพชรในตม (EDU-57-1.5-6-2,3,4) ซึ่งข้อมูล/

ข่าวสารที่ให้ ได้แก่ กิจกรรมการประชุมวิชาการ  การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ 

ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวชิาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา    

คณะได้มี ช่องทางการรับ เผยแพร่ ข้ อมูลข่ าวสารที่ เ ป็นประโยชน์ต่ อศิษย์ เก่ า   ได้ แก่                        

ป้ายประชาสัมพันธ์ (EDU-57-1.5-6-5)  ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  (EDU-57-1.5-6-6)  และ 

Facebook  อีกทั้ง ยังมีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ตอ่ศษิย์เก่าผา่น Facebook ของชมรมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มศว และ Facebook สโมสร

นิสติคณะศึกษาศาสตร์  

นอกจากนี้คณะจะจัดโครงการการประชุมพัฒนาสัมพันธ์ครูฯ (คืนสู่เหย้า) ในวันที่ 5-6 กันยายน 

2558  กิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ของศิษย์เก่า และกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ วันที่ 8  สิงหาคม 2558 และมอบรางวัลศิษย์เก่าเพชร

ในตม มศว ดีเด่น 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.5-6-1 ฐานขอ้มูลศษิย์เก่า 

EDU-57-1.5-6-2 Facebook ของสโมสรนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-57-1.5-6-3 Facebook ศษิย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-57-1.5-6-4 Facebook บ้านเพชรในตม 

EDU-57-1.5-6-5 ป้ายประชาสัมพันธ์   

EDU-57-1.5-6-6 ป้ายประชาสัมพันธ์อเิล็กทรอนิกส์   
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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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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6  กิจกรรมนสิิตระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี      :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝา่ยกิจการนสิิตและบริการชุมชน  

                         (อ.ดร.ไพรัช   วงศย์ุทธไกร)                           เบอร์โทรศัพท์   1-5443 

ผู้รายงานผล :  นายฐาณวัฒน์   ธนกรจรัสโรจน์                     เบอร์โทรศัพท์   1-5535 

 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  ข้อ 
 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม  

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิตเพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรม/

โครงการพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะร่วมกับสโมสรนิสิต (EDU-57-1.6-1-1,2,3) เพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านและส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์  

 ปีการศึกษา 2557  ได้จัดกิจกรรมใหก้ับนิสติระดับปริญญาตรีตามแผนฯ โดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต  ด าเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์และ

สโมสรนสิิต ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน 

โดยใช้งบประมาณของคณะศกึษาศาสตร์ในการจัดกิจกรรม  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิตคณะศกึษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

EDU-57-1.6-1-2 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสติ    

EDU-57-1.6-1-3 ค าสั่งคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะศึกษาศาสตร์ 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการ 
เรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) คุณธรรม จริยธรรม   
2) ความรู้ 

3) ทักษะทางปัญญา   

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2557 (EDU-57-

1.6-2-1) ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการนิสติมสี่วนร่วมในฐานะผู้ด าเนินกิจกรรม/โครงการและในฐานะผู้เข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการ อีกทั้งกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมนิสิตฯ ทุกโครงการนั้นนิสิตที่เข้าร่วม

จะได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วย มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ คือ ด้านทักษะการ

จัดการเรยีนรู้ (EDU-57-1.6-2-2,3) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.6-2-1 แผนการจัดกิจกรรมนิสติคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

EDU-57-1.6-2-2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  

EDU-57-1.6-2-3 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจ าปีการศกึษา 2557 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต (EDU-57-1.6-3-1) ในวันที่                

4 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน 70 คน ซึ่งจัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการกลุ่ ม เพื่อสร้างทักษะ                 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
42 

การประกันคุณภาพใหก้ับนิสติและเพื่อสนับสนุนให้นสิิตด าเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้

เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมของนิสิต (EDU-57-1.6-3-2) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.6-3-1 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

EDU-57-1.6-3-2 คู่มอืประกันคุณภาพการศกึษา ส าหรับนิสิต 

EDU-57-1.6-3-3 ผลการประเมินโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศกึษา                  

คณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นิสิต 

 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป  

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์  โดยฝ่ายกิจการนิสิตและงานบริการการศึกษาได้จัดให้ทุกกิจกรรม/โครงการที่

ด าเนินการเรียบร้อย ท าการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม/

โครงการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ (EDU-57-1.6-

4-1,2) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต (EDU-57-1.6-4,3) รวมถึงจัดท า

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการประเมินผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการในปีการศึกษาต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.6-4-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  

EDU-57-1.6-4-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นสิิต  

EDU-57-1.6-4-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต                     

ครั้งที่ 11/2557 

EDU-57-1.6-4-4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต 

ครั้งที่ 6/2558 
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5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์  มอบหมายให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน 

เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตัวชี้วัดในแผนฯ ทั้งใน

เชงิปริมาณและคุณภาพและผู้รับผิดชอบโครงการประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ และ

จัดท าสรุปผลการประเมินดังกล่าว(EDU-57-1.6-5-1) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 

6/2558 (EDU-57-1.6-5-1,2) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.6-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ 

EDU-57-1.6-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558 

 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินการ 

 ฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน ภายใต้การด าเนินงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตและบริการชุมชนและคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิตได้น าข้อเสนอสรุปผลการประเมิน

ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตัวชี้วัดในแผนฯ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและ

ผูร้ับผิดชอบโครงการประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่สะท้อน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาอย่างชัดเจนและสะท้อนทักษะ           การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งให้นิสิต

ของคณะศึกษาศาสตร์ทุกช้ันปี และทุกวิชาเอกเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเมื่อจัดกิจกรรมและโครงการแล้วมี

การสรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและต่างประเทศ          เบอร์โทรศัพท์   1-5509 

                          (ผศ.ดร.ศริิพันธ์  ศรีวันยงค์) 

ผู้รายงานผล : นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจิตร์                  เบอร์โทรศัพท์   1-5509 
 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 

    คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ระบบสารสนเทศที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการบริหารงานวิจัย ร่วมกับ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการใน                 

การด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพซึ่งได้แก่ แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัย แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา 

แบบฟอร์มน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2557 และแบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส าหรับการบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มี

ปฏิทินแผนการด าเนินงานของฝ่าย (EDU-57-2.1-1,2) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย

ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-57-2.1-1-2) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ 1. ก าหนดนโยบาย

และทิศทางการวจิัยของคณะศกึษาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการ

ของประเทศ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร                     

3. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศกึษาศาสตร์  

 นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มีโครงการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ และ

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่ใน แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : 

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน ของคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-57-2.1-1-

3)   โดยมีขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ตามขั้นตอนที่ก าหนด (EDU-

57-2.1-1-4) ดังนี้  

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
46 

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจยัเงนิรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.ประกาศการขอรับทุนวจิัยเงินรายได้ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้รับทุน ประกาศประกาศการขอรับทุนวจิัย

เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 

2. ผู้ขอรับทุนสง่ข้อเสนอโครงการวจิัย 

 

ผู้รับทุน แบบฟอร์ม ว-1ด หรอื ว-1ช มายัง

งานวจิัยและตา่งประเทศ 

3. ฝา่ยวจิัยและตา่งประเทศ ตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไขทุนฯ 

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายวิจัย เกณฑ์การพิจารณารายละเอยีดของ

งบประมาณที่ใชจ้่ายในการ

ด าเนนิงานโครงการวิจัย ของ          

คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557 

4. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวจิัย

และงบประมาณในภาพรวม (ผ่านการพจิารณา/

เห็นชอบ) หรอื (ไมผ่่านการพจิารณา/มขี้อสงสัย)  

ซึ่งถ้าไมผ่่านการพจิารณาสามารถยื่นเสนอโครงการ

ในการประกาศรอบตอ่ไป 

คณะกรรมการพัฒนา

งานวจิัยประจ า 

คณะศึกษาศาสตร์ 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอรับทุน 

5. ผู้รับทุนปรับแก้ข้อเสนอโครงการวจิัยตาม

ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอรับทุน 

6. ฝ่ายวิจัยและต่างประเทศ แจ้งผู้ขอรับทุน และ

ด าเนนิการขออนุมัตกิารด าเนนิงานโครงการ 

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายวิจัยและ

ผู้รับทุน 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการขอรับ

ทุนอุดหนุนงานวจิัย 

7. ผู้รับทุนให้ข้อมูลเพื่อจัดท าสัญญาต่อไป เจ้าหนา้ที่ฝ่ายวิจัย แบบฟอร์มสัญญาทุนอุดหนุน

งานวจิัย 

8. ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนวจิัย และส่งรายงาน

ความก้าวเหนอืทุก 6 เดอืน หรอืขอขยายเวลาการ

ด าเนนิงาน 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มการด าเนนิการโครงการ

ขอรับทุน 

9. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ผู้รับทุน แบบฟอร์มการด าเนนิการโครงการ

ขอรับทุน 

10. ส่งรายงานผลงานตีพิมพ ์และ/หรือรายงานการ

น าเสนอผลงานวจิัย ให้คณะศกึษาศาสตร์ทราบและ

เก็บขอ้มูลตอ่ไป 

ผู้รับทุน แบบฟอร์มการด าเนนิการโครงการ

ขอรับทุน 

 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์มีระบบตรวจสอบการตดิตามโครงการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร  หลังได้รับ

อนุมัติทุนจากคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนการ

วิจัย และเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และ การเผยแพร่งานวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัย

ทราบขัน้ตอนและกระบวนการหลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดท ารายงานการวจิัย   โดยก าหนดขั้นตอนการ

เบิกทุนการวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวจิัยตามระบบ (EDU-57-2.1-1-5)   
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
47 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-2.1-1-1 แผนการด าเนนิงานของงานวจิัยและต่างประเทศ 

EDU-57-2.1-1-2 มีค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศกึษาศาสตร์    

EDU-57-2.1-1-3 ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-57-2.1-1-4 แบบฟอร์มติดตามงานวิจยัของคณาจารย์และบุคลากร 

 

2. สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนนิการ 

- คณะศึกษาศาสตรม์ีหอ้งให้ค าปรกึษาและสนับสนนุดา้นการวิจัย (EDU-57-2.1-2-1)  

           -   ห้องสมดุหรือแหล่งคน้คว้าข้อมลูสนับสนนุการวิจัย (EDU-57-2.1-2-2)  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-2.1-2-1 ห้องให้ค าปรกึษาและสนับสนนุด้านการวิจัย คณะศึกษาศาสตร ์

EDU-57-2.1-2-2 เวบ็ไซต์ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนนิการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะ  เพื่อเป็นทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาในระดับสายงาน ในปีการศึกษา 2557  เป็นจ านวนเงิน 4,136,400 บาท 

ดังนี ้         

   - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (EDU-5-2.1-3-1)     เป็นจ านวน 2,045,700 บาท  

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (EDU-57-2.1-3-2)   เปน็จ านวน 2,090,700 บาท  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-2.1-3-1 แผนการใชง้บประมาณรายจา่ยจากเงนิรายได ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

EDU-57-2.1-3-2 แผนการใชง้บประมาณรายจา่ยจากเงนิรายได ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
48 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 

วิชาการหรอืการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลการด าเนนิการ 

ปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557และปีงบประมาณ พ.ศ.2558)  มีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

(EDU-57-2.1-4-1,2) 

นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการน าเสนอผลงานวิจัยในที่

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง

บรรณาธิการจัดทารายงาน   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-2.1-4-1 โครงการส่งเสรมิ/พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่การวจิัย                               

(วารสารวจิัยทางการศึกษา) 

EDU-57-2.1-4-2 โครงการพัฒนาวารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวิจยัมีการสรา้งขวญัและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารยแ์ละ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดเีด่น 

ผลการด าเนนิการ 

  คณะศึกษาศาสตรม์ีด าเนินการ  โดยมีการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

โดยผ่านโครงการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษางานวิจัย (EDU-57-2.1-5-1) และโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ 

(นานาชาติ) (EDU-57-2.1-5-2) และยังมีระบบที่ก ากับกลไกเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณาจารย์

และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ในการท าวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการท า

วิจัย การสรา้งฐานความรู้ที่มีคุณค่า ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้ 

  1. คณะศึกษาศาสตรม์ีการประชาสัมพนัธ์ไปยังภาควิชา/สาขาวิชา  

  2. หัวหนา้ภาควิชา/สาขาวิชาพิจารณาผลงานของคณาจารย์ด้านการวิจัย/งานสรา้งสรรค ์ดีเด่น 

 น าเสนอตอ่คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 

  3. คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ พิจารณาผลงานของคณาจารย์ด้านงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์       

ดีเด่น 

  4. ประกาศยกย่องและประกาศเกยีรคิุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคด์ีเด่น 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-2.1-5-1 โครงการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรกึษางานวิจยั 

EDU-57-2.1-5-2 โครงการศึกษาศาสตรว์ิชาการ(นานาชาติ) 

 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชว่ยในการคุ้มครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท่ี์น าไปใช้ประโยชน์และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลการด าเนนิการ 

 คณะศึกษาศาสตร์    ได้มีแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้ รับผิดชอบ                  

ในการสนับสนุนการท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่คณาจารย์ นักวิจัย  

(EDU-57-2.1-6-1) และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์ นักวิจัย               

โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (EDU-57-2.1-6-2) และยังมีระบบที่ก ากับกลไก            

การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยภายในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดส าหรับนักวจิัยและคณะฯ ซึ่งมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี ้ 

 1. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย มีการวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอจด

ลิขสิทธิส์ิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้ฐานข้อมูลจาก

ทางสถาบันยุทธศาสตร์ 

 2. คณะศึกษาศาสตร์ มีการรวบรวมผลงานที่แล้วเสร็จมาพิจารณาขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือ             

อนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ส่งทางสถาบันยุทธศาสตรเ์พื่อด าเนินการ 

 3. เจา้หน้าที่งานวิจัย ประสานงานกับทางสถาบันยุทธศาสตรเ์พื่อติดตามข้อมูล 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-2.1-6-1 ประกาศหลักเกณฑ์การรักษาสิทธิประโยชน ์

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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X 5 

ตัวบ่งชี้สกอ. 2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี       :  ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝา่ยวิจัยและต่างประเทศ          เบอร์โทรศัพท์   1-5509 

                         (ผศ.ดร. ศิรพิันธ์  ศรีวันยงค์) 

ผู้รายงานผล :  นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจติร์                  เบอร์โทรศัพท์   1-5509 

 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                   

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

      จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

               คะแนนที่ได้    =        จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

                                         จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก เป็นเงิน 

จ านวน บาท  แบ่งเป็นเงินสนับสนุนภายใน จ านวน 8,112,000 บาท และเงินสนับสนุนภายนอก จ านวน 

11,677,178 บาท รวมทั้งสิ้น 19,789,178 บาท โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 

2557 รวมทั้งสิ้น 70.50 คน  มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 280,697.56 บาท จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน เมื่อน าผลการด าเนินงานมาเทียบเกณฑ์ มีค่าคะแนนที่ได้ 

เท่ากับ 5 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศกึษาต่อ) คน 70.50 

2 จ านวนอาจารย์ที่ลาศกึษาต่อ คน - 

3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

มหาวิทยาลัย 

บาท 8,112,000 

4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

บาท 11,677,178 

5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด บาท 19,789,178 

6 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

บาท 280,697.56 

7 คะแนนที่ได้ คะแนน 5 

 

หมายเหตุ: 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยใหน้ับตามปีการศกึษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผูล้า

ศกึษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงนิที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศกึษาไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ

กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้รว่มวิจัยของแต่ละคณะ 
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4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนาม

ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากร

สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 

รายการหลักฐาน 

ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

1 อ.ดร.พรพิมล  

ประสงค์พร 

การศึกษาสภาพการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษของครู

ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า สั ง กั ด

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น

พื้นฐานตามกรอบอ้างอิงของ

ภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 

50,000  
EDU-57- 

2.2-1 

2 อ.ดร.แจ่มจันทร์   

ศรอีรุณรัศมี 

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน

มอืถือด้วยการใชโ้ครงงานเป็นฐาน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี 

50,000  
EDU-57-2.2-

2 

3 อ.ดร.สมบูรณ์ 

บูรศริิรักษ์ 

การศกึษาองค์ประกอบภาวะผูน้ า

ทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษาที่สามารถพยากรณ์

ความส าเร็จในการบริหารจัด

การศกึษานอกโรงเรยีนโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

50,000  
EDU-57-2.2-

3 

4 อ.ดร.กนกพร   

ฉันทนารุ่งภักดิ์ 

การศกึษาผลของการใชแ้ฟ้ม

สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ผา่นสื่อ

สังคมส าหรับนิสิตปริญญาตรี 

45,000  
EDU-57-2.2-

4 

5 อ.ดร.ธีระภาพ  

เพชรมาลัยกุล 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริม

คุณลักษณะผูเ้รียนในศตวรรษที่ : 

21 แบบแผนวิจัยผสานวิธี 

 

100,000  
EDU-57-2.2-

5 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

6 อ.ดร.จตุพล  ยงศร การพัฒนารูปแบบการบริการทาง

วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น               

การยกระดั บการพัฒนาการ

เรียนรู้ของจังหวัด 

150,000  
EDU-57-2.2-

6 

7 รศ.ดร.เสาวลักษณ์  

รัตนวิชช์ 

ผลการทดลองโปรแกรมฝึกอบรม

ครูสอนภาษาอังกฤษวิชาชีพด้วย

ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น แ บ บ                        

มุ่งประสบการณ์ภาษาที่ใช้กลวิธี

แลกเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สอนของ

ผูเ้รียน  

200,000  
EDU-57-2.2-

7 

8 อ.ดร.จารุวรรณ   

พลอยดวงรัตน์ 

กลยุทธการบริหารหลักสูตร

การศกึษาบัณฑติ เพื่อผลิตครูใน

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

STEM 

150,000  
EDU-57-2.2-

8 

9 ผศ.ดร.พวงรัตน์    

เกษรแพทย์ 

กลยุทธการบริหารโครงการ

อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ของโรงเรียน

มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร 

150,000  
EDU-57-2.2-

9 

10 อ.ดร.ดวงใจ                

สีเขียว 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ

ครูส าหรับเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาตามกรอบ

แนวคิดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 2 

150,000  
EDU-57-2.2-

10 

11 อ.ดร.กนกพร   

ฉันทนารุ่งภักดิ์ 

การพัฒนาระบบการฝกึอบรม

แบบบูรณาการแท๊บแล็ตเพื่อการ

เรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ส าหรับนิสิตครุศาสตร์/

ศกึษาศาสตร์ 

 

125,000  
EDU-57-2.2-

11 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

12 อ.ดร.วิไลลักษณ์  

ลังกา 

การศกึษาสภาพปัญหา นโยบาย 

และแนวทางความรว่มมอืเพื่อการ

ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูสู่

ประชาคมอาเซียน 

560,000  
EDU-57-2.2-

12 

13 อ.ดร.รุ่งทิวา  

แย้มรุ่ง 

การวิเคราะหส์ภาพปัญหา ปัจจัย

ที่สง่เสริมและปัจจัยที่เป็น

อุปสรรคต่อความส าเร็จในการ

ผลติและพัฒนาครูของประเทศ

ไทย 

2,200,000  
EDU-57-2.2-

13 

14 อ.ดร.วิไลลักษณ์  

ลังกา 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบนโยบาย

การผลิตและพัฒนาครูของ

ประเทศไทยในช่วงการปฏิรูป

การศกึษา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

และการสังเคราะห์องค์ความรู้

ด้านนโยบายการผลติและพัฒนา

ครูของกลุ่มประเทศอาเซียน 

1,430,000  
EDU-57-2.2-

14 

15 ผศ.ดร.ศริิพันธ์              

ศรวีันยงค์ 

การศกึษาแนวทางการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันการผลติ

ครูของกลุ่มประเทศอาเซียนใน

การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู  

810,000  
EDU-57-2.2-

15 

16 อ.ดร.นัทธีรัตน์  

พีระพันธุ์   

การพัฒนาศูนย์สง่เสริมการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษาใน

ศตวรรษที่ 21 

425,900  
EDU-57-2.2-

16 

17 อ.ดร.นัทธีรัตน์  

พีระพันธุ์   

การพัฒนารูปแบบของ “STUDIO 

TECH IN TEACH” เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศกึษาส าหรับนิสิตครูใน

ศตวรรษที่ 21 

287,050  
EDU-57-2.2-

17 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

18 อ.ดร.รัฐพล   

ประดับเวทย์ 

การพัฒนารูปแบบของ “STUDIO 

TEACH FOR TECH” เพื่อส่งเสริม

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของนิสิตใน

ศตวรรษที่ 21 

287,050  
EDU-57-2.2-

18 

19 อ.ดร.ภานุวัฒน์    

ศริินุพงศ์ 

การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะงานอุตสาหกรรมการ

ผลติตามมาตรฐานสากล ส าหรับ

ครูระดับอาชีวศกึษา (สาขาวิชา

ช่างอุตสาหกรรม) เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรยีนรู้ 

122,000  
EDU-57-2.2-

19 

20 อ.ดร.อรอุมา   

เจริญสุข 

ข้อเสนอเชงินโยบายเพื่อการ

พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

ของนสิิตหลักสูตรการศกึษา

บัณฑติ 5 ปี สูค่วามเป็นครู              

มอือาชีพในศตวรรษที่ 21 

150,000  
EDU-57-2.2-

20 

21 อ.ดร.ศุภวรรณ  

สัจจพบิูล 

การพัฒนารูปแบบการนเิทศการ

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู               

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ของนิสติครู 

100,000  
EDU-57-2.2-

21 

22 อ.ดร.พนิดา  

มารุ่งเรือง 

การประเมนิความต้องการจ าเป็น

เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสิตครู

ตามกรอบ อาร์-ทีแพค 

100,000  
EDU-57-2.2-

22 

23 อ.ดร.ไพรัช   

วงศย์ุทธไกร 

การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม  

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
130,000  

EDU-57-.2-

23 

24 อ.ดร.นฤมล  

ศริะวงษ์  

การศกึษาทักษะการรู้สารสนเทศ

ส าหรับนิสิตครู มหาวิทยาลัย             

ศรนีครินทรวิโรฒ 

90,000  
EDU-57-2.2-

24 

25 อ.ดร.รัฐพล  

ประดับเวทย์ 

ผลการจัดการเรียนการสอนด้วย 

Flip Classroom 

50,000  EDU-57-2.2-

25 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

26 อ.ดร.นัทธีรัตน์   

พีระพันธุ์ 

อ.ดร.นฤมล  

ศริะวงษ์ 

การน าเสนอแนวทางการใช้

เครือขา่ยสังคมออนไลน์                  

ที่พึงประสงค์ ส าหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

70,000  EDU-57-2.2-

26 

27 รศ.ดร.ดารณี 

ศักดิ์ศริิผล 

การพัฒนาแบบคัดกรอง

พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

80,000  EDU-57-2.2-

27 

28 อ.จารุวรรณ  

พลอยดวงรัตน์ 

การพัฒนานวัตกรรมฝกึอบรม

และชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพครูการบินพาณิชย์ 

 

415,000 EDU-57-2.2-

28 

29 อ.ดร. รัฐพล  

ประดับเวทย์ 

โครงการส ารวจความตอ้งการใน

อนาคตและความพึงพอใจ

ผูใ้ช้บริการทั้งภายในและภายนอก

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบการสื่อสารของ 

การไฟฟ้านครหลวง ปี 2557 

 1,874,500 EDU-57-2.2-

29 

30 อ.ดร.ขวัญหญิง  

ศรปีระเสริฐภาพ 

การพัฒนาชุมชนออนไลน์

เครือขา่ยครูไทยหัวใจไอซีที 

 600,000 EDU-57-2.2-

30 

31 อ.ดร.มณฑิรา                  

จารุเพ็ง 

อ.ดร.นฤมล             

พระใหญ่ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของ

ชุมชนเพื่อดูแลและป้องกันโรค

ซึมเศร้าและโรควิตกกังวลใน

ผูสู้งอายุ 

 1,500,000 EDU-57-2.2-

31 

32 อ.ดร.วิไลลักษณ์  

ลังกา 

การวิเคราะห์สภาพการณป์ัจจุบัน

และอนาคตภาพของปัจจยัเสีย่งและ

ปัจจัยภูมิคุ้มกันทีม่ีต่อพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการใช้สารเสพตดิของเด็ก

และเยาวชนในพืน้ที่หมู่บา้นอาสา

พัฒนาและปอ้งกันตนเอง(อพป.) 

 601,800 EDU-57-2.2-

32 

33 

 

อ.รณดิา  เชยชุ่ม ประเมนิผลการขยายแนวคิดการ

จัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา

สมองใหแ้ก่บุคลากรสาธารณสุข

 495,000 EDU-57-2.2-

33 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

และบุคลากรทางการศึกษาใน

เครือข่ายส านักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้                    

(องคก์ารมหาชน) 

34 อ.ดร.อทิธิพัทธ์           

สุวทันพรกูล             

อ.ดร.วไิลลักษณ ์

ลังกา                            

อ.ดร.รณดิา เชยชุ่ม                  

อ.ดร.อรอุมา             

เจริญสุข 

การพนันแฝงในงานวัด : 

กระบวนการเปลี่ยนสภาพของ

กิจกรรมงานวัดและผลกระทบมี

ต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของ

เยาวชนไทย 

 

 495,000 EDU-57-2.2-

34 

35 อ.ดร.กนกพร  

ฉันทนารุ่งภักดิ์ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม

บุคลากรเพื่อจัดการความรู้และ

การใชป้ระโยชน์จากงานวิจัย 

 80,000 EDU-57-2.2-

35 

36 อ.ดร.พนิดา                  

มารุ่งเรือง 

 

การจัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย

และยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา : 

จากการประมวลและสังเคราะห์

ความรูง้านวิจัย 

 1,598,000 EDU-57-2.2-

36 

37 อ.ดร.มิ่งขวัญ                    

คงเจรญิ 

อ.ดร.กัปนาท  

บริบูรณ์ 

อ.ดร.สุมลนติย์  

เกิดหนุนวงศ์ 

อ.ดร.ชไมพร                  

ดิสถาพร 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 

 660,000 EDU-57-2.2-

37 

38 ผศ.ดร.สกล                  

วรเจริญศรี 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อ

พลังงานไฟฟ้าจาก กฟน. หรอื           

ผูจ้ าหน่ายรายอื่นของลูกค้าใน

นิคมอุตสาหกรรม 

 950,000 EDU-57-2.2-

38 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

39 ผศ.ดร.สกล                  

วรเจริญศรี 

การประเมนิภาพลักษณ์ของการ

ไฟฟ้านครหลวง ประจ าปี 2557 

 1,687,878 EDU-57-2.2-

39 

 8,112,000 11,677,178  

รวมทั้งสิน้ 19,789,178 
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X 100 

ตัวบ่งชี้สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี     :      ปปีฏิทิน 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและต่างประเทศ              เบอร์โทรศัพท์   1-5509 

                         (ผศ.ดร. ศิรพิันธ์  ศรีวันยงค์) 

ผู้รายงานผล : นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจิตร์                     เบอร์โทรศัพท์   1-5509 

 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค 1 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ตามสูตร 

              ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                              จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงนา้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงนา้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

X 5 
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ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่นับรวมที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 

70.50 คน มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 99 ชิ้น ซึ่งผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 50.40 คิดเป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรอืเผยแพร่ตามเกณฑม์ี  ค่าร้อยละ 71.49 ซึ่งเท่ากับ 8.93 คะแนน เทียบคะแนนได้ 5.00 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทีนับรวมที่ลาศึกษาต่อ คน 70.50 

2 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัย 

ร้อยละ 50.40 

3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 71.49 

4 คะแนนที่ได้ คะแนน 5.00 

 

ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการ 

ล าดับ

ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

จ านว

น

ชิ้นงาน 

ผลรวม

ถ่วง

น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 70.50  

2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์  (ชิน้งาน)   

 - บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 43 8.60 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 4 1.60 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 0.40 4 1.60 
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ล าดับ

ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

จ านว

น

ชิ้นงาน 

ผลรวม

ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับ

แตว่ันที่ออกประกาศ  

 -   บทความวจิัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 15 9.00 

 -   บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ

แจ้งให ้กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให ้กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นที่ออกประกาศ 

(ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 24 19.20 

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   

 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์ 1.00   



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
62 

ล าดับ

ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

จ านว

น

ชิ้นงาน 

ผลรวม

ถ่วง

น้ าหนัก 

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

 -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้

ด าเนนิการ 

1.00 4 4.00 

 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับ

การจดทะเบียน  

1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง

วิชาการแลว้  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

1.00   

 -   งานแปลที่ได้รบัการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

1.00   

 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 3 3.00 

 -   หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 1 1.00 

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 46.40 
 

 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-57-2.3-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2557 

EDU-57-2.3-2 รายงานสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
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2.3.1 รายชื่อที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการที่มีฉบับ

สมบูรณ์การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) ในปี พ.ศ.

2557 

ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

1 

(0.20) 

การจัดการศกึษาปฐมวัยใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา: 

เป้าหมายการจัดการศกึษา  

รศ.ดร.สิริมา  

ภญิโญอนันต

พงษ์ 

การประชุมวิชาการการวจิัย 

ทางการศึกษาระดับชาติ                

คร้ังที่ 3  เรื่อง "พลังการเรียนรู้

กา้วสู่สากล"  วันที่ 12 

กันยายน 2557  หน้า 1-7                    

EDU-57-2.3-

1-1 

2 

(0.20) 

ความสามารถทางดา้นการพูด

ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเล่าเรื่องจากค า

พังเพยประกอบภาพ 

รศ.ดร.สิริมา  

ภญิโญอนันต

พงษ์ 

นายศักดิ์ชัย 

มหาอุตร 

การประชุมวิชาการการวจิัย 

ทางการศึกษาระดับชาติ       

คร้ังที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้

กา้วสู่สากล"  วันที่ 12 

กันยายน  2557 หน้า 196-

203                            

EDU-57-2.3-

1-2 

3 

(0.20) 

ผลการเล่านิทานอาเซียนแบบ

ไม่จบเรื่องที่มตี่อพัฒนาการ

ด้านการพูดของเด็กปฐมวัย 

 

รศ.ดร.สิริมา  

ภญิโญอนันต

พงษ์ 

น.ส.วรทิพย์ 

ปลืม้สกุลไทย 

 

การประชุมวิชาการการวจิัย

ทางการศึกษาระดับชาติ     

คร้ังที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้

กา้วสู่สากล"  วันที่ 12 

กันยายน  2557 หน้า 244-

252                      

EDU-57-2.3-

1-3 

4 

(0.20) 

ผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ที่มตี่อพฤติกรรม

พืน้ฐานความสามัคคีในเด็ก

ปฐมวัย 

 

รศ.ดร.สิริมา  

ภญิโญอนันต

พงษ์ 

น.ส.ศริิรักษ์ 

คงคารักษ์ 

การประชุมวิชาการการวจิัย 

ทางการศึกษาระดับชาติ       

คร้ังที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้

กา้วสู่สากล"  วันที่ 12 

กันยายน  2557 หน้า 260-

268                            

EDU-57-2.3-

1-4 

5 การใชก้ิจกรรมการเล่นพืน้บ้าน

อาเซียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรม

ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

รศ.ดร.สิริมา  

ภญิโญอนันต

พงษ์ 

การประชุมวิชาการการวจิัย 

ทางการศึกษาระดับชาติ       

คร้ังที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้

EDU-57-2.3-

1-5 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

(0.20) น.ส.สุชาดา 

วัฒนใย 

กา้วสู่สากล"  วันที่ 12 

กันยายน  2557 หน้า 260-

268 

6 

(0.20) 

ความสามารถด้านการฟัง

ค าศัพท์ภาษาจนีของเด็ก

ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การเล่านิทานเล่นเกมประกอบ 

รศ.ดร.สิริมา 

ภญิโญอนันต

พงษ์ 

น.ส.ศุภัชญา 

กุนทีกาญจน์ 

 

การประชุมวิชาการการวจิัย 

ทางการศึกษาระดับชาติ       

คร้ังที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้

กา้วสู่สากล"  วันที่ 12 

กันยายน  2557 หน้า 282-

289                            

EDU-57-2.3-

1-6 

7 

(0.20) 

การคิดวิจารณญาณของเด็ก

ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์แบบกลุ่ม 

 

รศ.ดร.สิริมา 

ภญิโญอนันต

พงษ์ 

น.ส.ดวงชีวัน 

พะสุมาตร 

การประชุมวิชาการการวจิัย 

ทางการศึกษาระดับชาติ       

คร้ังที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้

กา้วสู่สากล"  วันที่ 12 

กันยายน  2557                       

หน้า 292-297 

EDU-57-2.3-

1-7 

8 

(0.20) 

ทักษะทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

ศลิปสร้างสรรค์แบบกลุ่ม 

รศ.ดร.สิริมา 

ภญิโญอนันต

พงษ์ 

น.ส.วรรณิชา  

แสงโรจนร์ุ่ง 

การประชุมวิชาการการวจิัย 

ทางการศึกษาระดับชาติ       

คร้ังที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้

กา้วสู่สากล"  วันที่ 12 

กันยายน  2557                          

หน้า 321-329 

EDU-57-2.3-

1-8 

9 

(0.20) 

ผลการจัดการเรียนรูบ้นเว็บแบบ

ผสมผสาน โดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต

คติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

อ.ดร.

ศุภวรรณ  

สัจจพบิูล 

พระสุวทิย์  

ฝา่ยสงค์ 

 

การประชุมวิชาการการวิจัย 

ทางการศึกษาระดับชาติครั้ง

ที่ 3 เรื่อง "พลังการเรียนรู้

ก้าวสูส่ากล" วันที่ 12 

กันยายน 2557 หนา้ 133-

140 

 

EDU-57-2.3-

1-9 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

10 

(0.20) 

รูปแบบการสอนพยัญชนะใน

แบบเรียนภาษาไทยส าหรับเด็ก

เริ่มเรยีนอ่านเขียนเบือ้งตน้

ตั้งแตส่มัยรัชกาลที่ 5 จนถึง

ปัจจุบัน 

อ.ดร.รุ่งอรุณ  

โรจน์รัตนา

ด ารง ไชยศรี 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

SMARTS คร้ังที่ 4 “อัตลักษณ์

แห่งเอเชยี” คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร  จังหวดั

นครปฐม (7 พฤษภาคม 2557) 

หนา้ 462-477 

EDU-57-2.3-

1-10 

11 

(0.20) 

การสอนวรรณยุกต์ใน

แบบเรียนภาษาไทยส าหรับเด็ก

เริ่มเรยีนอ่านเขียนเบือ้งตน้ 

อ.ดร.รุ่งอรุณ  

โรจน์รัตนา

ด ารง ไชยศรี 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ภาษาและ

วัฒนธรรม 2557 

“วัฒนธรรมสมัยนิยม”

สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

จังหวัดนครปฐม                     

(28 กรกฎาคม 2557) 

หนา้ 15-29 

EDU-57-2.3-

1-11 

12 

(0.20) 

ผลการใช้ชุดการเรียน

คณิตศาสตรแ์บบเรียนเป็นคู่

เรื่องทศนยิมและเศษส่วนที่มี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการ

สื่อสารทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 

อ.ดร.สุณิสา 

สุมิรัตนะ 

รศ.ดร.

สมชาย 

ชูชาติ 

น.ส.ผกาย

มาศ 

เหมชูเกียรติ์ 

การประชุมวิชาการ

บัณฑติศกึษา 

ระดับชาติและนานาชาติครั้ง

ที ่4 เรื่อง “การศกึษาเชิง

สร้างสรรค์” วันที่ 22 – 23 

พฤษภาคม 2557 

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร 

หนา้ 1332-1342 

EDU-57-2.3-

1-12 

13 

(0.20) 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การเชิงวิธกีารที่เน้น

กระบวนการกลุม่ที่มตีอ่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

อ.ดร.สุณิสา 

สุมิรัตนะ 

รศ. สมชาย 

ชูชาติ 

การประชุมวิชาการ

บัณฑติศกึษา 

ระดับชาติและนานาชาติ 

ครั้งที ่4 เรื่อง “การศกึษาเชิง

EDU-57-2.3-

1-13 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
66 

ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

คณิตศาสตร์ความสามารถใน

การสื่อสารทางคณิตศาสตร์

และพฤติกรรมการท างานกลุม่

เรื่องล าดับและอนุกรมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายพรภัทร 

สินด ี

 

สร้างสรรค์” วันที ่22 – 23 

พฤษภาคม 2557 

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร 

หนา้ 1368-1381 

14 

(0.20) 

การศกึษาประสิทธิภาพของ

จุลินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชใ้น

การบ าบัดน้ าเสียในคูคลองของ

มหาวิทยาลัย                ศรี

นครินทรวิโรฒองครักษ์ 

อ.ดร.สนอง   

ทองปาน 

การประชุมวิชาการการวิจัย

ทางการศึกษาระดับชาติครั้ง

ที่ 3   เรื่อง "พลังการเรียนรู้

ก้าวสูส่ากล" 

วันที่ 12 กันยายน 2557 

หนา้ 80-88 

EDU-57-2.3-

1-14 

15 

(0.20) 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWLH PLUS ที่มตี่อ

ความสามารถในการอ่านจับ

ใจความและการเขียนสรุป

ความของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 

อ.ดร.

ศุภวรรณ 

สัจจพบิูล 

นายธัญเทพ  

กองสุข 

 

การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 

ระดับบัณฑติศกึษาแหง่ชาติ

ครั้งที ่32 บัณฑติวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ  

วันที่ 3-5 พฤศจกิายน 2557 

หนา้ 262-273 

EDU-57-2.3-

1-15 

16 

(0.20) 

วิจัยปฏิบัติการ : การพัฒนา

ทักษะทางสังคมและจิต

สาธารณะของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 หอ้งเรียน

อัจฉริยะดว้ยการเรียนแบบ

ร่วมมือ 

รศ.ดร.สุนีย์ 

เหมะ

ประสิทธิ์ 

อ.ดร.สุณิสา 

สุมิรัตนะ 

น.ส.เรณู                 

เบ้าวรรณ  

 

การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ระดับบัณฑติศกึษาแหง่ชาติ

ครั้งที ่32 บัณฑติวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย  

ศรนีครินทรวิโรฒ  

วันที่ 3-5 พฤศจกิายน 2557  

หนา้253-261 

EDU-57-2.3-

1-16 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

17 

(0.20) 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิ จั ย เ ป็ น ฐ า น ด้ ว ย รู ป แ บ บ 

IDSPEE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถ

ใ นก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ รื่ อ ง ธ า ตุ แ ล ะ

สารประกอบในอุตสาหกรรม

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

รศ.ดร.สุนีย์ 

เหมะ

ประสิทธิ์ 

นางอลสิา 

ราชวัตร 

 

การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ระดับบัณฑติศกึษาแหง่ชาติ

ครั้งที ่32 บัณฑติวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ 

วันที่ 3-5 พฤศจกิายน 2557 

หนา้ 231-240 

EDU-57-2.3-

1-17 

18 

(0.20) 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการ

คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนการสอนแบบ

สบืสวนกับการสอนแบบใช้แผน

ที่ความคิด 

อ.ดร.               

วันเพ็ญ  

ประทุมทอง 

นายสุรศักดิ์  

รอดทิม 

 

การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับ

บัณฑติศกึษาแหง่ชาติ 

ครั้งที่ 33 11-12 ธันวาคม 

2557  ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

หนา้ 419-428 

EDU-57-2.3-

1-18 

19 

(0.20) 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการ

คิดสร้างสรรค์ในวิชา

ประวัตศิาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการ

สอนแบบสบืสวนสอบสวนกับวธิี

สอน 

แบบสตอรี่ไลน์ 

อ.ดร.วันเพ็ญ  

ประทุมทอง 

น.ส.สุภาพร  

เกติยะ 

 

การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงาน วจิัยและสิ่งประดษิฐ์

ระดับบัณฑติ ศกึษาแห่งชาติ

ครั้งที ่32 บัณฑติวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ 

วันที่ 3-5 พฤศจกิายน 2557 

หนา้ 547-555 

EDU-57-2.3-

1-19 

20 

(0.20) 

การวิเคราะห์ 

เชงิเปรียบเทียบและ 

การประเมนิความต้องการ

จ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพ

อ.ดร.อิทธิ

พัทธ์ 

 สุวทันพรกูล 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง 

“พลังการเรียนรูก้้าวสูส่ากล” 

วันที่ 12 กันยายน 2557  

EDU-57-2.3-

1-20 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรยีน 

ของบุคลากรทางการศึกษางาน

มหกรรมทางการศกึษาเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 6 

คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หนา้ 89-96 

21 

(0.20) 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิง

ส ารวจคุรลักษณะจติวิญญาณ

ความเป็นครูของนิสติหลักสูตร

การศกึษาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.อรอุมา  

เจริญสุข 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “มศว วิจัย”  

ครั้งที่ 8 วันที่ 26-27 

พฤศจกิายน 2557 

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ 

หนา้ 368-378 

EDU-57-2.3-

1-21 

22 

(0.20) 

การศกึษาความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิค

การจัดกิจกรรมการเรยีนการ

สอนรายวิชาการวัดประเมิน

ทางการศึกษาส าหรับนิสิต

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.อิทธิ

พัทธ์ 

 สุวทันพรกูล 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง 

“พลังการเรียนรูก้้าวสูส่ากล” 

วันที่ 12 กันยายน 2557 

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ 

หนา้ 73-79 

EDU-57-2.3-

1-22 

23 

(0.20) 

ปัจจัยในการด ารงอยู่ 

ของผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส.: 

การศกึษา 

เชงิปรากฏการณ์วทิยา 

อ.ดร.อิทธิ

พัทธ์  

สุวทันพรกูล 

ธนพล แซ่คู 

วรวุฒิ  

สุขสถิตย์ 

กิตติศักดิ์  

วันงาม 

 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง 

“พลังการเรียนรูก้้าวสูส่ากล” 

วันที่ 12 กันยายน 2557 

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ 

หนา้ 367-374 

EDU-57-2.3-

1-23 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

24 

(0.20) 

การสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย เรื่อง การท านาด า

และนาหว่านเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีที่ 3 

อ.ดร.อิทธิ

พัทธ์  

สุวทันพรกูล 

นันทนา บุตร

ดาเคน 

 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 3                  

เรื่อง “พลังการเรยีนรู้ก้าวสู่

สากล” วันที่ 12 กันยายน 

2557                 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 

วิโรฒ   หนา้ 330-336 

EDU-57-2.3-

1-24 

25 

(0.20) 

การศกึษาเชิงเปรียบเทียบ

พฤติกรรมตามอัตลักษณ์การมี

ทักษะการสื่อสารของนสิิต

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.อิทธิ

พัทธ์  

สุวทันพรกูล 

ธนภูมิ  

สุนาถวนิชย์

กุล 

 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “มศว วิจัย”  

ครั้งที่ 8 วันที่ 26-27 

พฤศจกิายน 2557 

มหาวิทยาลัย                         

ศรนีครินทรวิโรฒ 

หนา้ 909-916 

EDU-57-2.3-

1-25 

26 

(0.20) 

การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม

ตามวิถีประชาธิปไตย ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษา

ตอนปลาย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริม

การศกึษาเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.วิไล

ลักษณ์ ลังกา 

อ.ดร.สุวพร  

เซ็มเฮง 

นันทนา  

ประสาทพร 

 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  

ครั้งที่ 5 “ยกระดับ

มหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่

มหาวิทยาลัยโลก” วันที่ 24-

25 เมษายน 2557  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา หนา้ 283-293 

EDU-57-2.3-

1-26 

27 

(0.20) 

ผลการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน เรื่อง ปฏิกิรยิาเคมี ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 

การแก้ปัญหา 

อ.ดร.อทิธิ

พัทธ์  

สุวทันพรกูล 

อ.ดร.อรอุมา  

เจริญสุข 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ        

ครั้งที่6 “ก้าวสูก่ารวิจัยระดับ

โลก” วันที่ 28-29 เมษายน 

EDU-57-2.3-

27 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

อย่างสร้างสรรค์ 

ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 6 

น.ส.เฟื่องลัด

ดา จติจักร 

 

2557  ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

หนา้ 356-366 

28 

(0.20) 

การพัฒนาโมเดลคุณลักษณะ

จติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมเขต 2 

อ.ดร.อรอุมา 

 เจริญสุข 

อ.ดร.วิไล

ลักษณ์ ลังกา 

น.ส.สุรัติยา  

ค าศรี 

 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  

ครั้งที ่6 “ก้าวสู่การวิจัย

ระดับโลก” วันที่ 28-29 

เมษายน 2557                        

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สวนสุนันทา                         

หนา้ 506-517 

EDU-57-2.3-

1-28 

29 

(0.20) 

ผลการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูต้ามแนวคิดคอน

สตรัคติวิสตท์ี่มตี่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและความคิด

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี

ที่ 6 

อ.ดร.อทิธิ

พัทธ์  

สุวทันพรกูล 

อ.ดร.อรอุมา 

เจริญสุข 

น.ส.ละมัย  

แก้วสวรรค์ 

 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาต ิ 

ครั้งที่6                                

“ก้าวสูก่ารวิจัยระดับโลก”                                 

วันที่ 28-29 เมษายน 2557 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   

สวนสุนันทา หนา้ 376-385 

EDU-57-2.3-

1-29 

30 

(0.20) 

ความคิดเห็นของนักศึกษา

แพทย์ช้ันปีที่ 6 ต่อการฝกึ

ปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตรชุ์มชน 

อ.ดร.จตุพล  

ยงศร 

น.ส.อรอนงค์  

บินสม

ประสงค์ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 

ประจ าปี 2557 วันที่ 16 ธ.ค. 

2557  

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

หนา้ 341-351 

 

 

EDU-57-2.3-

1-30 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

31 

(0.20) 

ความพึงพอใจของนักศึกษา

แพทย์ที่มตี่อ 

การให้บริการของงานบริการ

การศกึษา 

อ.ดร.จตุพล  

ยงศร 

น.ส.วิรงรอง  

สิตไทย 

 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 

ประจ าปี 2557 วันที่ 16 ธ.ค. 

2557  

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

หนา้ 615-624 

EDU-57-2.3-

1-31 

32 

(0.20) 

การจัดการศกึษาตามรอยพระ

ยุคคลบาท 

โดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐานการ

เรียนรู้สาหรับนิสิตปริญญาตรี 

อ.ดร.กิตติชัย 

สุธาสิโนบล 

การประชุมวิชาการ:  

การวิจัยทางการศึกษา

ระดับชาต ิครั้งที่ 3 เรื่อง 

“พลังการเรียนรู้ก้าวสูส่ากล” 

ณ มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ                 

วันที่ 12 กันยายน 2557 

หนา้ 42-51 

EDU-57-2.3-

1-32 

33 

(0.20) 

การพัฒนาแนวทาง 

การจัดการเรียนรู้ 

ที่เสริมสร้างความสุข 

ในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

อ.ดร.วิลา

วัลย ์ 

ดา่นสิริสุข 

การประชุมวิชาการ:  

การวิจัยทางการศึกษา

ระดับชาต ิครั้งที่ 3 เรื่อง 

“พลังการเรียนรู้ก้าวสูส่ากล”

ณ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 12 กันยายน 2557 

หนา้ 97-103 

EDU-57-2.3-

1-33 

34 

(0.20) 

ผลของการให้ค าปรึกษากลุม่ที่มี

ตอ่ความยดืหยุ่นตัวดา้นการ

เรียนของนักศึกษาพยาบาล 

THE EFFECT OF GROUP 

อ.ดร.มณฑริา   

จารุเพ็ง 

อ.ดร.วิไล

ลักษณ์ ลังกา 

งานประชุมวิชาการน าเสนอ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส         

EDU-57-2.3-

1-34 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

COUNSELING ON RESILIENCE 

IN STUDY OF NURSE 

STUDENTS 

 

น.ส.ดวงฤทัย 

นาสา 

 

40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย. 2557 

ณ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

หนา้ 523-534 

35 

(0.20) 

ผลของการให้ค าปรึกษาแบบ

กลุม่ตามทฤษฎี 

อัตถิภาวนิยมที่มีตอ่ความหมาย

ในชีวิต 

ของวัยรุ่น 

The Effect of Existential Group 

Counseling on meaning in Life 

of Adolescences 

อ.ดร.มณฑริา   

จารุเพ็ง 

อ.ดร.วิไล

ลักษณ์ ลังกา 

น.ส.ธัญณิชา  

เปไธสง 

 

การประชุมวิชาการน าเสนอ

ผลงาน วิจัยและสิ่งประดษิฐ์

ระดับบัณฑติ ศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส  

40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย. 2557 

ณ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

หนา้ 510-522 

EDU-57-2.3-

1-35 

36 

(0.20) 

ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่ม

เพื่อเสริมสรา้ง 

อัตลักษณ์แหง่ตนของวัยรุ่น

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 

The Effect of Group 

Counseling for Enhancing 

Self-Identity of Karen 

Adolescents 

อ.ดร.พัชรา

ภรณ ์ 

ศรสีวัสดิ์ 

อ.ดร.วิไล

ลักษณ์ ลังกา 

น.ส.อัศนยี์ 

ณ คีรี 

 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ 

 ครั้งที่6 “ก้าวสู่การวิจัย

ระดับโลก” 

วันที่ 28-29 เมษายน 2557                                   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

หนา้ 634-645 

EDU-57-2.3-

1-36 

37 

(0.20) 

การพัฒนาอัตมโนทัศน์ของ

นักเรียนวัยรุ่น 

ด้วยการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  

The Development of Self-

Concept of Adolescent 

อ.ดร.ครรชิต   

แสนอุบล 

อ.ดร. วิไล

ลักษณ์  ลังกา 

 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  

ครั้งที่6 “ก้าวสูก่ารวิจัย 

ระดับโลก” 

EDU-57-2.3-

1-37 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก

) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปีสถานที่จัด 

(จังหวัดหรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

Students by Group counseling นายณรงค์เดช  

สกุลด ารง

เกียรติ 

 

วันที่ 28-29 เมษายน 2557 

ณ มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏสวนสุนันทา 

หนา้ 194-203 

38 

(0.20) 

ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่ม

แบบผสมผสาน 

เพื่อเสริมสรา้งการปรับตัวทาง

สังคมของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 

ไม่พึงประสงค์ 

 

อ.ดร.ครรชิต   

แสนอุบล 

อ.ดร. วิไล

ลักษณ์  ลังกา 

น.ส.ขวัญชนก  

นันทะชาติ 

 

 

การประชุมวิชาการและ

น าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  

ครั้งที่6 “ก้าวสูก่ารวิจัย 

ระดับโลก” 

วันที่ 28-29 เมษายน 2557 

ณ มหาวิทยาลัย             

ราชภัฏสวนสุนันทา 

หนา้ 81-92 

EDU-57-2.3-

1-38 

 

2.3.2 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือวารสารทางการ (ค่าน า

หนัก 0.40) ในปี พ.ศ.2557 

ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์               

(Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 

(0.40) 

Place-Based 

Science Education for Five 

Elementary Schools in Rural 

Thailand 

อ.ดร.รจนา  

คลี่ฉายา 

Hawaii International 

Conference on Education, 

January 5-8, 2014, USA 

 

EDU-57-2.3.2-

1 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์               

(Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

2 

(0.40) 

The Comparative Studies of 

Cross-Disciplinary Approach to 

the Case Study of the 10 

Provinces of Thailand with the 

Enhancement of Learning 

Development.  

อ.ดร. จตุพล  

ยงศร 

The Asian Congress on the 

Millennium Development 

Goals (MDGs2014) August 6-

8, 2014 Hiroshima, Japan. 

p18 – 25. (Proceeding) 

EDU-57-2.3.2-

2 

3 

(0.40) 

Using e-Portfolio on Social 

Media 

อ.ดร.กนกพร  

ฉันทนารุ่งภักดิ์ 

Procedia – Social and 

Behavioral Sciences 186 

(2015) p1275-1281. 

EDU-57-2.3.2-

3 

4 

(0.40) 

การคัดแยกเด็กที่อยู่ในภาวะ

เสี่ยงต่อการมีปัญหาทาง 

การเรียนรูข้องโรงเรียนอนุบาล

องครักษ์  (ผดุงองครักษ์ประชา)  

จังหวัดนครนายก 

รศ.ดร.ดารณี               

ศักดิ์ศริิผล 

วารสารจิตวทิยา มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต  ปีที่ : 4 ฉบับที่ : 

2  เลขหน้า : 47-56 ปีพ.ศ. : 

2557 

 

EDU-57-2.3.2-

4 

5 

(0.40) 

การให้ค าปรึกษาครอบครัว

ช่วยเหลือมารดาวัยรุ่น 

อ.ดร.มณฑิรา   

จารุเพ็ง 

วารสารจิตวทิยา มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต           ปีที่ 4 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2557  

EDU-57-2.3.2-

5 
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2.3.3 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60)            

ในปี พ.ศ.2557 

ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 

(0.60) 

การพัฒนารูปแบบการ

บริหารการตอบสนองต่อ

การช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ปัญหาทางการเรียนใน

ระดับปฐมวัยและในระดับ

ประถมศึกษา  

อ.ดร. 

ประพิมพ์พงศ์ 

วัฒนะรัตน์ 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม 

2557-มิถุนายน 2557 

หนา้ 102-117 

 

EDU-57-2.3.3-

1 

2 

(0.60) 

การพัฒนารูปแบบการเสริม

พลังครูด้านการจัดการเรียน

การสอนส าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  

ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้าน

การอ่าน 

อ.ดร.ดวงใจ  

สีเขียว 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 

มกราคม 2557-มิถุนายน 

2557 

หนา้ 118-125 

 

EDU-57-2.3.3-

2 

3 

(0.60) 

ผลการจัดการเรียนการ

สอนตามทฤษฎีสหบทที่มี

ตอ่ความสามารถ ในการ

เขียนร้อยกรองเชิงสรา้ง 

สรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศกึษาปีที่ 6 

อ.ดร.ศุภวรรณ  

สัจจพบิูล 

นายประจักษ์  

น้อยเหนื่อย 

 

วารสารการศกึษาและการ

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย

บูรพา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 

(พฤษภาคม-ตุลาคม 2557) 

หนา้ 1-17 

EDU-57-2.3.3-

3 

4 

(0.60) 

การสอนสระในแบบเรียน

ภาษาไทยส าหรับเด็กเริ่ม

เรียนอ่านเขียนเบือ้งต้น

ตั้งแตร่ัชกาลที่ 5 จนถึง

ปัจจุบัน 

อ.ดร.รุ่งอรุณ  

โรจน์รัตนาด ารง 

ไชยศรี 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22  ฉบับ

ที่ 39(พฤษภาคม – สิงหาคม 

2557) 

หนา้ 123-145 

EDU-57-2.3.3-

4 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

5 

(0.60) 

การศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างระดับช้ัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และบรรยากาศการเรียนรู้

กับแบบการเรียนรูข้อง

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตามทฤษฎีของคอล์บ 

อ.ดร.วันเพ็ญ  

ประทุมทอง 

วารสารศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 3  

กรกฎาคม-กันยายน 2557 

หนา้ 132-143 

EDU-57-2.3.3-

5 

6 

(0.60) 

การเสริมสร้างสมรรถนะ

ของครูในการจัดการเรยีน

การสอนภาษาอังกฤษ  

ตามแนวคิดการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ 

เนือ้หาและภาษา (CLIL) 

อ.ดร.พรพิมล 

ประสงค์พร 

วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 

กรกฎาคม-กันยายน 2557 

หนา้ 81-98 

EDU-57-2.3.3-

6 

7 

(0.60) 

 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา 

ปีที่ 3: การวิเคราะห์

เส้นทางแบบกลุ่มพหุ 

อ.ดร.วิไลลักษณ์ 

ลังกา 

อ.ดร.อรอุมา  

เจริญสุข 

น.ส.มนัสวี ธนะปัด 

วารสารวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา ปีที่ 12  

ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 

2557 (TCI กลุ่ม 2) 

หนา้ 88-98 

EDU-57-2.3.3-

7 

8 

(0.60) 

 

การสรา้งแบบวัด

คุณลักษณะใฝ่เรยีนรู้ของ

ผูเ้รียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 

ตามการรับรู้ของครู โดย

ประยุกต์ใชท้ฤษฎีการสรุป

อ้างองิของผลการวัด 

อ.ดร.รณดิา  

เชยชุม่ 

อ.ดร.ดวงใจ  

สีเขียว 

นายไชยา  

อินทะเสน 

 

วารสารวิชาการบัณฑิต

วิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 10 ฉบับ

ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557              

หนา้ 219-228 

EDU-57-2.3.3-

8 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

9 

(0.60) 

การศกึษาสภาพการบริหาร

จัดการเพื่อการเป็นองค์การ

แหง่การเรียนรู้ของวิทยาลัย          

เซาธ์อีสท์บางกอก  

อ.ดร.จารุวรรณ                 

สกุลคู 

อ.ดร.อรรณพ   

โพธิสุข 

อ.ดร.จตุพล ยงศร 

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 2557 

หนา้ 338-352 

EDU-57-2.3.3-

9 

10 

(0.60) 

ปัญหาเด็กและเยาวชน 

โจทย์ท้าทายคุณภาพ

การศกึษาไทย  

อ.ดร.จตุพล ยงศร วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์             

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ  ปีที่ 15            

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 

2557 หน้า 24-35 

EDU-57-2.3.3-

10 

11 

(0.60) 

ทัศนะของนิสติต่อ

สภาพแวดล้อมทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ  

อ.ดร.จารุวรรณ             

สกุลคู 

น.ส.นันท์นภัส  

จฉริยบุตร 

วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์             

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ  ปีที่ 15            

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 

2557 หน้า 36-51 

EDU-57-2.3.3-

11 

12 

(0.60) 

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า

ของครูโรงเรียน

มาตรฐานสากล  

อ.ดร.จารุวรรณ                  

พลอยดวงรัตน์ 

อ.ดร.ราชันย์  

บุญธิมา 

กัลยารัตน ์           

เมธีวรีวงศ์ 

วารสารบริหารการศึกษา มศว 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 20 มกราคม-

มิถุนายน  2557 

หนา้ 1-13 

EDU-57-2.3.3-

12 

13 

(0.60) 

การบริหารจัดการโรงเรียน

มาตรฐานสากลสู่         

ความเป็นเลิศ  

อ.ดร.จารุวรรณ 

พลอยดวงรัตน์ 

กัลยารัตน์         

เมธีวรีวงศ์ 

วารสารบริหารการศึกษา มศว 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 20 มกราคม-

มิถุนายน  2557 

หนา้ 176-181 

EDU-57-2.3.3-

13 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

14 

(0.60) 

คุณลักษณะของนสิิต 

ตามอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อ.ดร.จารุวรรณ          

สกุลคู 

อ.ดร.จตุพล ยงศร

น.ส.เพ็ชร์รัตน ์ 

โชครุ่ง 

วารสารศึกษาศาสตร์ 

ม.บูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 

หนา้55-68 

EDU-57-2.3.3-

14 

 

2.3.4 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือ

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI กลุ่มที่ 1                      

(ค่าน้ าหนัก 0.80) ในปี พ.ศ.2557 

ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 

(0.80) 

การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น

ฐาน :แนวทางการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์

ความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ และ

คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

อ.ดร.สุณิสา 

สุมิรัตนะ 

รศ.ดร.สมชาย 

ชูชาติ 

นายศราวุธ  

จอมน า 

วารสารวิจัยทางการศกึษา 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 3  2557 

 

EDU-57-2.3.4-1 

2 

(0.80) 

การยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ภายใต้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุนีย์ 

เหมะประสิทธิ์ 

วารสารศรีนคริทรวิโรฒวิจัย

และพัฒนา (สาขา

มนุษยศาสตร์และ

EDU-57-2.3.4-2 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

ระดับอุดมศึกษาส าหรับ

นิสิตครูโดยการเรียนรู้

แบบค้นพบ 

สังคมศาสตร์)  

ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 

มกราคม – มิถุนายน 2557  

3 

(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริม

มโนทัศนแ์ละเจตคตวิิชา

ฟิสิกส์ของนักเรียนชัน้

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

รศ.ดร.สุนีย ์

เหมะประสิทธิ์ 

ดร.ประมวล  

ศิริผันแกว้ 

รศ.ดร.พงษแ์ก้ว  

อุดมสมุทรหริัญ  

นายเกริก  

ศักดิ์สุภาพ  

วารสารศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปีที ่25 ฉบับที่ 1   

มกราคม-เมษายน  2557  

หนา้ 37-49 

 

EDU-57-2.3.4-3 

4 

(0.80) 

การพัฒนาหลักสูตร

สิ่งแวดล้อมศกึษาแบบ

บูรณาการที่เน้นแหลง่

เรียนรู้นอกหอ้งเรียนใน

จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริม

การรูส้ิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ตอนปลาย 

รศ.ดร.สนุีย ์

เหมะประสิทธิ ์

รศ.ดร.ปรินทร ์ 

ชัยวิสุทธางกูร  

ดร.วนิดา   

ธนประโยชน์ศักดิ ์

ดร.กมลวรรณ  

กันยาประสิทธิ ์

นายสมควร ไข่แกว้   

วารสารศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปีที ่25 ฉบับที่ 1   

มกราคม-เมษายน  2557  

หนา้ 50-63 

 

 

EDU-57-2.3.4-4 

5 

(0.80) 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

สมรรถนะจ าเป็นส าหรับการ

ท างานวิจัยสถาบันของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการใสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดรัฐบาลในเขตกทม 

รศ.ดร.องอาจ 

นัยพัฒน์ 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์,              

ปีที่20   ฉบับที่ 2   กรกฎาคม

2557  หน้า  110-123. 

 

 

EDU-57-2.3.4-5 

6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความพึงพอใจในการ

อ.ดร.รณดิา                  

เชยชุม่ 

วารสารบัณฑติศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

EDU-57-2.3.4-6 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

(0.80) 

 

เรียนเรื่องการวัดประเมิน

ทางการศึกษา ส าหรับนสิติ

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ที่ได้รับการเรียนการ

สอนโดยใช้ชุดกจิกรรม 

อลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557):  

หนา้ 189-199. 

 

7 

(0.80) 

 

รูปแบบการบริหารจัดการ

เพื่อการเป็นองค์การแหง่

การเรียนรูข้อง

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์

บางกอก  

อ.ดร.จารุวรรณ           

สกุลคู 

อ.ดร.อรรณพ      

โพธิสุข 

อ.ดร.จตุพล ยงศร 

น.ส.รวมพร               

ทองรัศมี 

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา

ชุมชน (มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 2557 

ปีที่ 7  มกราคม – มิถุนายน 

ฉบับที่ 1 

หนา้ 89-106 

 

EDU-57-2.3.4-7 

8 

(0.80) 

 

การประเมนิหลักสูตร

นักเรียนนายร้อยต ารวจ 

พ.ศ. 2549 (ปรับปรุง พ.ศ. 

2551) โรงเรียนนายรอ้ย

ต ารวจ  

อ.ดร.อรรณพ         

โพธิสุข 

รศ.ดร.อัจฉรา            

วัฒนาณรงค์ 

อ.ดร.จตุพล ยงศร

นายจักรกฤษณ์         

โปณะทอง 

BU Academic Review 2557 

ปีที่ 13  ฉบับที่ 2  

กรกฏาคม-ธันวาคม 2557 

หนา้ 81-94 

EDU-57-2.3.4-8 

9 

(0.80) 

 

ความผูกพันของนักศึกษา

ต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์  

อ.ดร.จารุวรรณ 

สกุลคู 

อ.ดร.อรรณพ   

โพธิสุข 

นายนักรบ                   

หมี้แสน 

วารสารสุทธิปริทัศน์  

ปีที่ 28 ฉบับที่ 88 

ตุลาคม –ธันวาคม 2557 

หนา้ 255-270 

EDU-57-2.3.4-9 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=138219
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=138219
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=138219
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=138219
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=138219
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จารุวรรณ%20สกุลคู&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จารุวรรณ%20สกุลคู&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อรรณพ%20โพธิสุข&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อรรณพ%20โพธิสุข&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จตุพล%20ยงศร&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=รวมพร%20ทองรัศมี&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=รวมพร%20ทองรัศมี&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140290
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140290
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140290
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140290
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140290
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จักรกฤษณ์%20โปณะทอง&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จักรกฤษณ์%20โปณะทอง&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140354
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140354
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140354
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จารุวรรณ%20สกุลคู&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จารุวรรณ%20สกุลคู&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อรรณพ%20โพธิสุข&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อรรณพ%20โพธิสุข&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=นักรบ%20หมี้แสน&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=นักรบ%20หมี้แสน&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
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81 

ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

10 

(0.80) 

 

แรงจูงใจในการเข้าศกึษา

ต่อคณะอุตสาหกรรมสิ่ง

ทอและออกแบบแฟช่ัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  

อ.ดร.อรรณพ   

โพธิสุข 

น.ส.ชนิษฎา               

เพิ่มการเจรญิ 

วารสารวิจัยทางการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  

กุมภาพันธ์ –กรกฎาคม 2557 

หนา้  197-211 

EDU-57-2.3.4-

10 

11 

(0.80) 

 

การบริหารความสุขใน

สถานศกึษา  

อ.ดร.อภิธีร ์             

ทรงบัณฑติย์ 

อ.ดร.ราชันย์                

บุญธมิา               

นายอธคิุณ              

สนิธนาปัญญา 

วารสารสุทธิปริทัศน์  

ปีที่ 28 ฉบับที่ 88 

ตุลาคม –ธันวาคม 2557 

หนา้ 15-32 

EDU-57-2.3.4-

11 

12 

(0.80) 

ระดับความรู้เรื่องการซ่อม

บ ารุงของนักศึกษาช่าง

อุตสาหกรรม  

อ.ดร.ภานุวัฒน์             

ศริินุพงศ์ 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 

หนา้ 88-96 

EDU-57-2.3.4-

12 

13 

(0.80) 

การประเมินความต้องการ

จ าเป็นของปัจจัยที่มีผลต่อ

การใช้ประโยชน์วิจัยของ

นสิติบัณฑติศึกษาทาง

การศึกษาของ มศว  

อ.ดร.ธีระภาพ             

เพชรมาลัยกุล 

วารสารวิจัยทางการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

ปีที่ 8 ฉบับ 2 ตุลาคม 2556-

มกราคม 2557 

หนา้ 86-103 

EDU-57-2.3.4-

13 

14 

(0.80) 

การพัฒนาสื่อวดีีทัศน์

ต้นแบบการเรียนภาษา

บาลี วิชา บาลไีวยากรณ์ 

เรื่อง อาขยาต เพื่อ

ส่งเสริมการเรยีนรูด้้วย

ตนเองของพระสงฆ์  

อ.ดร.กัมปนาท 

บริบูรณ์ 

ผศ.ดร.ฤทธิชัย 

อ่อนม่ิง 

พระมหาสมาน                 

ศศสิุวรรณพงศ์ 

วารสารวิจัยทางการศกึษา   

คณะศึกษาศาสตร์ มศว               

ปีที่  8 ฉบับที่  3    

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2557 

หนา้ 172 -181 

EDU-57-2.3.4-

14 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144576
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144576
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144576
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144576
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144576
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อรรณพ%20โพธิสุข&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อรรณพ%20โพธิสุข&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ชนิษฎา%20เพิ่มการเจริญ&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ชนิษฎา%20เพิ่มการเจริญ&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140326
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140326
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อภิธีร์%20ทรงบัณฑิตย์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อภิธีร์%20ทรงบัณฑิตย์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ราชันย์%20บุญธิมา&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ราชันย์%20บุญธิมา&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อธิคุณ%20สินธนาปัญญา&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=อธิคุณ%20สินธนาปัญญา&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=142178
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=142178
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=142178
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ภานุวัฒน์%20ศิรินุพงศ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ภานุวัฒน์%20ศิรินุพงศ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144026
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144026
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144026
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144026
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144026
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ธีระภาพ%20เพชรมาลัยกุล&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ธีระภาพ%20เพชรมาลัยกุล&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144564
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144564
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144564
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144564
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144564
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144564
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=กัมปนาท%20บริบูรณ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=กัมปนาท%20บริบูรณ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ฤทธิชัย%20อ่อนมิ่ง&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=ฤทธิชัย%20อ่อนมิ่ง&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=พระมหาสมาน%20ศศิสุวรรณพงศ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=พระมหาสมาน%20ศศิสุวรรณพงศ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

15 

(0.80) 

 

แรงจูงใจในการเข้าศกึษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ของนักศึกษาศูนย์ฝึก

อาชีพกรุงเทพมหานคร  

อ.ดร.สุมลนิตย์               

เกิดหนุนวงศ์ 

อ.ดร.วัฒนีย์               

โรจน์สัมฤทธิ์ 

น.ส.จนิตนา               

ไทธานี 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

การจัดการและเทคโนโลยี 

อีสเทิรน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 

มกราคม-มิถุนายน 2557 

หนา้ 12-19 

EDU-57-2.3.4-

15 

16 

(0.80) 

 

รูปแบบการจัดการศกึษา

นอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยในประเทศ

ไทย  

อ.ดร.สุมลนติย์           

เกิดหนุนวงศ์ 

วารสารวิจัยทางการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว               

ปีที่  8 ฉบับที่  3    

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2557 

หนา้ 30-44 

EDU-57-2.3.4-

16 

17 

(0.80) 

การจัดการเรียนการสอน

เพื่อการดูแลผูป้่วยระยะ

สุดท้ายส าหรับนักศกึษา

พยาบาล วิทยาลัยเซนต์

หลุยส์ 

อ.ดร.จารุวรรณ  

สกุลคู 

อ.ดร.อรรณพ         

โพธิสุข 

อ.ดร.จตุพล ยงศร 

นางกุลพิชฌาย์                  

เวชรัตตพ์ิมล 

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 

27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-

ธันวาคม 2557 

หนา้ 119-133 

EDU-57-2.3.4-

17 

18 

(0.80) 

ทัศนะของนักศึกษาที่มตี่อ

การจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาจนีของวทิยาลัย

การแพทย์ทางเลือก              

ม.ราชภัฏจันทรเกษม 

อ.ดร.จตุพล ยงศร 

อ.ดร.จารุวรรณ  

สกุลคู 

น.ส.ชูผงิ เป้ย 

 

วารสารวิจัยทางการศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร์  มศว                         

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 

2557-มกราคม 2558 

หนา้ 44-55 

EDU-57-2.3.4-

18 

19 

(0.80) 

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ

สมรรถนะจ าเป็นส าหรับการ

ท างานวิจัยสถาบันของ

รศ.ดร.องอาจ 

นัยพัฒน์ 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 

ปีที่ 20  ฉบับที่ 2   

กรกฎาคม 2557 

EDU-57-2.3.4-

19 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=134724
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=134724
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=134724
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=134724
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=สุมลนิตย์%20เกิดหนุนวงศ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=สุมลนิตย์%20เกิดหนุนวงศ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=วัฒนีย์%20โรจน์สัมฤทธิ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=วัฒนีย์%20โรจน์สัมฤทธิ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จินตนา%20ไทธานี&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=จินตนา%20ไทธานี&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144474
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144474
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144474
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=144474
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=สุมลนิตย์%20เกิดหนุนวงศ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=สุมลนิตย์%20เกิดหนุนวงศ์&SearchType=ชื่อผู้แต่ง&yr=ทุกปี
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

 บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการในสถาบันอุดมศกึษา

สังกัดรัฐบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

20 

(0.80) 

 

การพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลสารสนเทศด้าน

การวิจัยบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตภาควิชา

เทคโนโลยีทางการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

อ.ดร.ขวัญหญิง 

ศรปีระเสริฐภาพ 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 

มกราคม-มิถุนายน 2557 

หนา้ 13-26 

EDU-57-2.3.4-

20 

21 

(0.80) 

 

การศกึษาเหตุผลเชิง

จรยิธรรมดา้นความมีวนิัย

ผา่นนิทานการ์ตูนแอนิ

เมชั่น ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 

ผศ.ดร.ฤทธิชัย       

อ่อนม่ิง             

อ.ดร.ขวัญหญิง  

ศรปีระเสริฐภาพ 

น.ส.พัชรศริิ  

ทัศนศรี          

วารสารวิจัยทางการศกึษา                

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

  ปีที่ : 8  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า 

: 169-176   

ปีพ.ศ. : 2557 

 

EDU-57-2.3.4-

21 

22 

(0.80) 

 

การพัฒนารูปแบบ

พิพิธภัณฑเ์ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์          

เสมือนจริง 

อ.ดร.ขวัญหญิง              

ศรปีระเสริฐภาพ           

อ.ดร.วิไลลักษณ์ 

ลังกา              

น.ส.อิทธิญา            

อาจรักษา           

วารสารวิจัยทางการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว             

ปีที่ : 8  ฉบับที่ : 2                         

เลขหน้า : 275-284 

  ปีพ.ศ. : 2557 

EDU-57-2.3.4-

22 

23 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ

การประชาสัมพันธ์

อ.ดร.นฤมล         

ศริะวงษ์             

วารสารวิจัยทางการศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มศว               

EDU-57-2.3.4-
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์  (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

(0.80) 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีทาง

การศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร ์มศว 

น.ส.ณัตพร             

วรคุณพิเศษ 

ปีที่ : 8  ฉบับที่ : 2                  

เลขหน้า : 48-58  ปีพ.ศ. : 

2557 

23 

24 

(0.80) 

การพัฒนาอุปกรณ์ลดการ

สั่นไหวของกล้องสาหรับ

การผลิตรายการโทรทัศน์

เพื่อการศกึษา 

อ.ดร.รัฐพล 

ประดับเวทย์       

นายฐนกร               

บุญเนียง           

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษาคณะศึกษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ปีที่ 8 ฉบับที2่ กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2557 

EDU-57-2.3.4-

24 

25 

(0.80) 

การวิเคราะหส์ภาพ ปัจจัย

ที่สง่เสริมและปัจจัยที่เป็น

อุปสรรคของการน า

นโยบายการศกึษาด้าน

การผลิตครูไปสู่การปฏิบัติ

ของประเทศไทย สิงคโปร์ 

และมาเลเซีย 

อ.ดร.วิไลลักษณ์ 

ลังกา 

วารสารวิชาการทางการศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 9               

ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2557-

มกราคม 2558 

EDU-57-2.3.4-

25 

26 

(0.80) 

 Investigating Thai 

Teacher 

Teachers Attitudes  

Towards Students with 

Autism 

อ.ดร.กนกพร 

วิบูลพัฒนะวงษ์ 

วารสารวิชาการทางการศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร์                       

ปีที่ 9   ฉบับที่ 1 สิงหาคม                   

2557-มกราคม 2558 

EDU-57-2.3.4-

26 
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2.3.5 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่  ดังนี้ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

-  ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 

-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ 

-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

-  ต าราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

-  ต าราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) ในปี พ.ศ.2557 
 

ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์                              

(Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1. 

(1.00) 

ครอบครัวศึกษาและการให้

ค าปรึกษากลุ่ม 

อ.ดร.มณฑิรา   

จารุเพ็ง 

หนังสือ EDU-57-

2.3.5-1 

2. 

(1.00) 

จติวิทยาส าหรับครู อ.ประจ าภาค

วชิาการแนะแนว

และจิตวทิยา

การศึกษา 

ต ารา EDU-57-

2.3.5-2 

3. 

(1.00) 

การส ารวจความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการต่อการด าเนินงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศกึษา 

อ.ดร.อทิธิพัทธ์  

สุวทันพรกูล 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอื

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนนิการ 

EDU-57-

2.3.5-3 

4 

(1.00) 

การสังเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 

ระยะครึ่งวงจร               

ด้านการอาชีวศกึษา 

อ.ดร.อทิธิพัทธ์             

สุวทันพรกูล 

อ.ดร.รณดิา   

เชยชุม่ 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอื

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ 

ด าเนนิการ 

EDU-57-

2.3.5-4 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์                              

(Full Paper) ที่ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

หรอืชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

5. 

(1.00) 

การศกึษารูปแบบการปฏิบัติ

ตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู: บทเรียนจากการ

สังเคราะหอ์งค์ความรู้และพหุ

กรณีศกึษา 

อ.ดร.อทิธิพัทธ์  

สุวทันพรกูล 

 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอื

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนนิการ 

EDU-57-

2.3.5-5 

6 

(1.00) 

การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ทางการศกึษา ปัจจัยท่ีสง่เสริม

และท่ีเป็นอุปสรรคในการน า

นโยบายไปสูก่ารปฏบัิตใินรอบ

สามทศวรรษ ของกลุ่มประเทศ

เอเชยีตะวันออก: เกาหลีใต้ 

ไตห้วัน และญี่ปุ่น 

อ.ดร.กัมปนาท  

บริบูรณ์ 

อ.ดร.พัชราภรณ์  

ศรสีวัสดิ์ 

อ.ดร.วิไลลักษณ์ 

ลังกา 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอื

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนนิการ 

EDU-57-

2.3.5-6 

7 

(1.00) 

การส ารวจความต้องการใน

อนาคตและความพึงพอใจของ

ผู้ใชบ้ริการท้ังภายในและภายนอก 

ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และระบบสื่อสาร การไฟฟา้นคร

หลวง  ประจ าป ี2557 

อ.ดร.รัฐพล  

ประดับเวทย์ 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอื

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนนิ 

EDU-57-

2.3.5-7 

8 

(1.00) 

การจัดการศกึษาส าหรับเด็ก

ที่มคีวามตอ้งการพิเศษ 

อ.ประจ า

ภาควิชา

การศกึษาพิเศษ 

ต ารา EDU-57-

2.3.5-8 

9 

(1.00) 

การจัดการเรียนรูน้อกระบบ

และตามอัธยาศัย 

อ.ประจ า

ภาควิชา

การศกึษาผูใ้หญ่ 

ต ารา EDU-57-

2.3.5-9 
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องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารทางวชิาการ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 การบรกิารทางวชิาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 

การคิดรอบปี: ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติและบริการชุมชน             เบอร์โทรศัพท์  1-5443 

                         (อ.ดร.ไพรัช   วงศย์ุทธไกร)                                 

ผู้รายงานผล : นายฐาณวัฒน์    ธนกรจรัสโรจน์                          เบอร์โทรศัพท์  1-5535 

 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :  ข้อ 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะ  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์จัดท าแผนการบริการวชิาการประจ าปี 2557 ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมโดยศกึษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนและก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการซึ่งมีโครงการที่บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า                   

ทุกโครงการ (จ านวน 6 โครงการ) และได้เสนอแผนการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะครัง้ที่ 7/2557 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-3.1-1-1  แผนการบริการวิชาการ ประจ าปี 2557 

EDU-57-3.1-1-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 7/2557   
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2. โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรอืสังคม 
 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของโครงการบริการ

วิชาการแก่นิสิต ประชาชน ชุมชนและสังคมตามแผนฯ ทั้ง 6 โครงการ เพื่อให้เกิดผลทั้งทางตรงและ

ทางออ้มกับการพัฒนานิสติชุมชนและสังคม (EDU_57_3.1_2_1) 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-3.1-2-1 แผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการของโครงการบริการ 

 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบรกิารแบบให้เปล่า 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการวิชาการแก่สังคม  จ านวน 6 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการ

ศึกษาศาสตร์เพื่อบริการชุมชนและสังคม (2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหา

สังคมอย่างยั่งยืน (3) โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ (4) โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทย

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ (5) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (6) 

โครงการบริการวิชาการและการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่าทุกโครงการ  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU_57_3.1_3_1  สรุปโครงการบริการวิชาการ  ประจ าปี 2557 

 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และการใช้

ประโยชน์ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการพัฒนานิสิต ชุมชนของแผนการบริการวิชาการประจ าปี 

2557 (EDU-57-3.1-4-1) รวมทั้งประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการทั้ง                        

6 โครงการ (EDU-57-3.1-4-2-7) และน าเสนอผลการประเมินดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ ครั้งที่ 6/2558 (EDU-57-3.1-4-8) 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-3.1-4-1 รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการด้านบริการ

วิชาการ 

EDU-57-3.1-4-2 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาศาสตร์เพื่อบริการชุมชนและสังคม  

EDU-57-3.1-4-3 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อ

แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 

EDU-57-3.1-4-4 รายงานสรุปผลโครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 

EDU-57-3.1-4-5 รายงานสรุปผลโครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนสิัยรัก 

การอา่นฯ 

EDU-57-3.1-4-6 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศกึษาเพื่อการยกระดับ

คุณภาพผูเ้รียน 

EDU-57-3.1-4-7 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการและการวิจัย 

EDU-57-3.1-4-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558 

 

 

5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผน และพัฒนาการให้บรกิารทางวชิาการสังคม 

ผลการด าเนินการ 

 คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  มีมิติที่ ประ ชุมในการประชุมครั้ งที่  6/2558                       

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 

2558 (ปีงบประมาณ 2559)  ให้จัดโครงการด าเนินการมาเป็นปีที่ 2-3 ต่อไป ด้วยผลการจัดโครงการที่

ผ่านมาประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของโครงการ และเพื่อเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน  โดยปรับขยายกลุ่มเป้าหมาย หรือขยายพื้นที่ ในการให้บริการวิชาการ และให้คณาจารย์คณะ

ศึกษาศาสตร์มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการมากขึ้น และเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ                            

สู่      สาธารณะชน (EDU-57-3.1-5-1) อีกทั้งคณะกรรมการโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการ

ด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนและ โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ มีมติให้จัด

โครงการ “การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน”  และโครงการ                     

“การพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ” ต่อไปอีกในปีการศึกษา 2558 ( ปีงบประมาณ 2559) (EDU-57-

3.1-5-2) เพื่อเกิดความต่อเนื่องและยั่งยนืในการพัฒนาชุมชน (EDU-57-3.1-5-3-4) 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
90 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2558 

EDU-57-3.1-5-2   รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพ 

เพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนและ โครงการการพัฒนา

โรงเรียนในพระราชด าริ 

 

EDU-57-3.1-5-3  โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคม

อย่างยั่งยืนประจ าปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) 

 

6.คณะมีส่วนร่วมในการบรกิารวชิาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์  มีอาจารย์เข้าร่วมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยผ่านโครงการ

บริการวิชาการที่คณะรับผดิชอบ ประกอบด้วย 6 โครงการ คอื (1) โครงการศกึษาศาสตร์เพื่อบริการชุมชน

และสังคม (2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน (3) โครงการ

การพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ (4) โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ (5) 

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศกึษาเพื่อการยกระดับคุณภาพผูเ้รียน (6) โครงการบริการวิชาการและการ

วิจัย ซึ่งคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ จ านวน 19 คน จากจ านวนอาจารย์

ประจ าคณะทั้งสิ้น 70.50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.95 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-3.1-6-1 สรุปรายชื่อคณาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 ข้อ 5.00  
 

ผลการประเมินคณะกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 ข้อ 5.00  
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การคิดรอบปี    ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :   รองคณบดีฝา่ยบริหาร                                     เบอร์โทรศัพท์ 1-5506 

                           (อ.ดร.นฤมล   ศิระวงษ์) 

ผู้รายงานผล :   นางศรินรัตน ์  นาคะวรเศรษฐ์                            เบอร์โทรศัพท์ 1-5507 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับคณะแยกตามโครงการ  โดยแต่งตั้งจากตัวแทนของภาควิชาและส านักงานคณบดี เช่น โครงการวัน

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี โดยระบุบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน  (EDU-57-4.1-

1-1)  ซึ่งมีการติดตามการด าเนินงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-57-4.1-1-2,3)  

ส่วนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับภาค/สาขาวิชา จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะในแต่ละโครงการ และติดตามการด าเนินงานเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิการโครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 

บัวศร ี ประจ าปี 2557 

EDU-57-4.1-1-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ครัง้ที่ 2/2558                  

EDU-57-4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ครัง้ที่ 5/2558                  
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2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จใน

การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ทั้งในโครงการที่เป็นส่วนกลางของคณะและในระดับภาค/

สาขาวิชา และจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรม/โครงการ ซึ่งบุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการแต่ละกิจกรรม (EDU-57-4.1-2-1) อีกทั้งมีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมและน า

ผลการจัดกิจกรรมไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ด าเนินการ (EDU-57-4.1-2-(2-9))  ดังนี้    

1) โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 

2) โครงการเกษียณอายุราชการ  

3) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 

4) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ภาควิชาพืน้ฐานของการศกึษา) 

5) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย) 

6) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา) 

7) โครงการวิถีธรรมวิถีไทย (สาขาวิชาการอุดมศกึษา) 

8) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สาขาวิชาการมัธยมศึกษา) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-4.1-2-1 แผนด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                              

EDU-57-4.1-2-2 โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 

EDU-57-4.1-2-3 โครงการเกษียณอายุราชการ  

EDU-57-4.1-2-4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 

EDU-57-4.1-2-5 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ภาควิชาพืน้ฐานของการศกึษา) 

EDU-57-4.1-2-6 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย) 

EDU-57-4.1-2-7 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา) 

EDU-57-4.1-2-8 โครงการวิถีธรรมวิถีไทย (สาขาวิชาการอุดมศกึษา) 

EDU-57-4.1-2-9 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สาขาวิชาการมัธยมศึกษา) 
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3. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าภาค/สาขาวิชาก ากับติดตาม  

การด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการให้เป็นตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก ากับติดตาม 

การด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม/โครงการในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2558 และครั้งที่ 

5/2558 (EDU-57-4.1-3-1,2) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2558 

EDU-57-4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2558 

 

4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม(EDU-57-4.1-4-1) รวมทั้งภาค/สาขาวิชามีการประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการด้าน

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ (EDU-57-4.1-4-

2-9) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-4.1-4-1  รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

EDU-57-4.1-4-2 รายงานสรุปผลโครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 

EDU-57-4.1-4-3 รายงานรายงานสรุปผลโครงการเกษียณอายุราชการ  

EDU-57-4.1-4-4 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 

EDU-57-4.1-4-5 รายงานสรุปผลโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

(ภาควิชาพืน้ฐานของการศึกษา) 

EDU-57-4.1-4-6 รายงานสรุปผลโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

(สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย) 

EDU-57-4.1-4-7 รายงานผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

(ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา) 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-4.1-4-8 รายงานผลการประเมินโครงการวถิีธรรมวถิีไทย  

(สาขาวิชาการอุดมศกึษา) 

EDU-57-4.1-4-9 รายงานผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม                      

(สาขาวิชาการมัธยมศกึษา) 

 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ผลการด าเนินการ 

    คณะศึกษาศาสตร์น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และผลการประเมินกิจกรรม/โครงการด้านด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2558 (EDU-57-4.1-5-1) คณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะ

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแผนหรือกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้

ภาค/สาขาวิชาจัดโครงการที่คล้ายคลึงกันร่วมกัน อีกทั้งให้นิสิตในหลักสูตรมีส่วนร่วมกับกิจกรรม/

โครงการ และเมื่อจัดกิจกรรม/โรงการแล้วมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม/

โครงการ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ              

มีสว่นร่วมในการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2558 

 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมและบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัด

แสดงผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซด์

ของคณะศึกษาศาสตร์ และ Social network อย่างต่อเนื่อง เช่น Face book ของ สโมสรนิสิตคณะ

ศกึษาศาสตร์  Facebook ชมรมนสิิตเก่าคณะศกึษาศาสตร์ มศว, บ้านเพชรในตม 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม คือ รางวัลชนะเลิศขบวนศิลปวัฒนธรรม 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสแตนเชยีร์ และรางวัลชนะเลิศผู้น าเชยีร์ ในกิจกรรมกระดานด าสัมพันธ์ ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของ 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย

นเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย              

ศรนีครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-4.1-6-1 Facebook  ข่าวคณะศกึษาศาสตร์   

EDU-57-4.1-6-2 ป้ายประชาสัมพันธ์คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-57-4.1-6-3 เว็บไซด์ของคณะศึกษาศาสตร์    

EDU-57-4.1-6-4 Facebook สโมสรนสิิตคณะศกึษาศาสตร์   

EDU-57-4.1-6-5 Facebook ชมรมนสิิตเก่าคณะศกึษาศาสตร์ มศว 

EDU-57-4.1-6-6 Facebook บ้านเพชรในตม 

EDU-57-4.1-6-7 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 

 

7. ก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ผลการด าเนินการ   

---คณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้ด าเนินการในส่วนน้ี--- 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากคะแนน 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ  
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์

ของคณะ และพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้

บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  

                         (อ.ดร.ดวงใจ  สเีขียว)                                  เบอร์โทรศัพท์ 1-5147 

ผู้รายงานผล : นางสาวรัชญา  เมฆวัฒน์                              เบอร์โทรศัพท์ 1-1124 

ผลการด าเนินการ 

1. งานนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท าสรุปรายงาน SWOT ของคณะฯ โดยน าข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินปีผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะศกึษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) 

(EDU-57-5.1-1-1) โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย (EDU-57-5.1-1-2)  ตลอดจนกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-

2565) (EDU-57-5.1-1-3)และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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(EDU-57-5.1-1-4) อีกทั้งได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารใน

คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับการเห็นชอบจากการประชุมฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2557 (EDU-57-5.1-1-5) 

2. งานนโยบายและแผน ได้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี 

จากการประชุมฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557    (EDU-57-5.1-1-6) 

3. คณะฯ ได้จัดท า/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 (EDU-57-5.1-1-7) จากแผนกลยุทธ์ 

4 ปีฯ ตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของคณะฯ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุฯ โดย

ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปีฯ จากโครงการประชุม 

สัมมนาวิชาการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ ณ โรงแรม บลูเวฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  (EDU-57-5.1-1-8) 

และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้บุคลากรทุกคนรับทราบผ่านทางเว็บไซด์คณะฯ (EDU-57-5.1-1-9) และ

บันทึกข้อความแจ้งเวียน (EDU-57-5.1-1-10) 

4. คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ตามไตรมาสที่ 2 

(เดือนมีนาคม 2558) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2558) และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 (EDU-57-5.1-1-11) 

5. คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์โดย

ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประเมินสรุปรายงานผลของแต่ละโครงการ/กิจกรรม จากนั้นฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพจะด าเนินการรวบรวม ประเมินผลผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เมื่อ

ครบรอบระยะเวลาตามแผน (12 เดือน) แล้วน าเสนอผลประเมินผลการด าเนินงานตามบ่งชี้ของแผนกล

ยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์เพื่อพิจารณา แบบรายงานแผน/ผล ประจ าปี 

คณะศึกษาศาสตร์ ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (EDU-57-5.1-1-12) และ

รายงานการเงนิและงบประมาณ (EDU-57-5.1-1-13) 

6. คณะศึกษาศาสตร์ น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและ

คณะกรรมการประจ าคณะ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบปีโดย

ด าเนินการในการประชุมกรรมการประจ าคณะที่มีการติดตามแผนปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงน า

ข้อเสนอแนะต่างๆ มาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ท ารายละเอียดกิจกรรมที่จะด าเนินการท าแผน และ

แผนการเงนิ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.1-1-1 แผนกลยุทธ์  4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ฉบับเดิม                 

EDU-57-5.1-1-2 แผนยุทธศาสตร ์15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

EDU-57-5.1-1-3 กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.1-1-4 แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

EDU-57-5.1-1-5 รายงานการประชุมฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะศกึษาศาสตร์ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 

EDU-57-5.1-1-6 รายงานการประชุมฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะศกึษาศาสตร์ 

วันที่ 5 กันยายน 2557 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะศกึษาศาสตร ์  

EDU-57-5.1-1-7 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558  คณะศึกษาศาสตร์   

EDU-57-5.1-1-8 แผนกลยุทธ์  4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559)                      

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 

EDU-57-5.1-1-9 http://edu.swu.ac.th/index.php/menu-policy/menu-policy-1.html 

EDU-57-5.1-1-10 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0519.10.01/พิเศษ ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 

เรื่อง ขอส่งแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 

EDU-57-5.1-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2558                 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 

EDU-57-5.1-1-12 แบบรายงานแผน/ผล ประจ าปี คณะศึกษาศาสตร์  

EDU-57-5.1-1-13 รายงานการเงนิและงบประมาณ 

 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง            

เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแข่งขัน 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                         เบอร์โทรศัพท์ 1-5282 

   (อ.ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง) 

ผู้รายงานผล : ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ                        เบอร์โทรศัพท์ 1-5597 

   (อ.ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง) 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึ กษาศาสตร์  ไ ด้ ด า เนิ นการวิ เ คร าะห์ ค วามคุ้ มค่ าของการบริ ห ารหลั กสู ต ร                             

จ านวน 10  หลักสูตร ดังนี ้

1. หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร   

- สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

- สาขาวิชาการประถมศกึษา 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
99 

2. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต  จ านวน 4 หลักสูตร   

- สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศกึษา 

- สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

- สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

3. หลักสูตรการศกึษาดุษฎบีัณฑิต  จ านวน 2 หลักสูตร  

- สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศกึษา 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  จ านวน 2 หลักสูตร  

- สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

- สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

และจัดท ารายงานโดยมีการวิเคราะห์สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย  

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต โดยแสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร                  

เที ยบคู่ แข่ ง  ในมหาวิทยาลั ยกลุ่ ม ทปอ. และมีการวิ เคราะห์ประสิทธิ ผลในการผลิต บัณฑิต                           

(EDU-57-5.1-2-1) เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558  วันที่  

5 สิงหาคม 2558  เพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณาด าเนินการของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม  พันธกิจของ

คณะศกึษาศาสตร ์

รายการหลักฐาน 

รหสัเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.1-2-1 รายงานการวิเคราะหก์ารจัดท าตน้ทุนต่อหลักสูตรของคณะศกึษาศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                  เบอร์โทรศัพท์ 1-5506 

   (อ.ดร.นฤมล  ศิระวงษ์)                                  

ผู้รายงานผล : นางสาวธนัตพร  ชาตสิุภาพ                            เบอร์โทรศัพท์ 1-1123 

ผลการด าเนินการ 

3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (EDU-57-5.1-3-1) เพื่อท าหน้าที่ในศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลควบคุม
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และติดตาม เหตุการณค์วามเสี่ยง ทั้งนี ้คณะกรรมการด าเนินงานบริหารงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จะรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  

นอกจากนี้ คณะได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ (EDU-57-5.1-3-2) ตามคู่มือ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง

ของคณะ (EDU-57-5.1-3-3) 

3.2 คณะกรรมการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์

และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความ

ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา ซึ่งความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ 

สรุปได้ดังนี ้2 ดา้น คือ จรรยาบรรณที่มีต่อการเรียนการสอนและการบริหาร  (EDU-57-5.1-3,4) 

3.3 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์ได้

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินของคณะฯ จากนั้นได้จัดล าดับ

ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ า (EDU-57-5.1-

3-5) และก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure)  ทั้งในด้านของระดับของโอกาส

เกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และ ระดับของผลกระทบ  (Impact)  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากปัจจัย

ภายนอก  (Global Enterprise Risk)  กลยุทธ์ (Risk Strategy Risk)  และการปฏิบัติงาน (Routine 

Operational and Compliance Risks)   โดยพิจารณาจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต หรือ 

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน และประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าว

เกิดขึ้น โดยมีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคู่มือการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในคณะและปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ(EDU-57-5.1-3-6) 

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ

เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-57-5.1-3-7) และมีการติดตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่มีระดับความเสี่ยงสูงและน าเข้ากรรมการประจ าคณะ 

(EDU-57-5.1-3-8) 

3.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานด้านบริหาร                     

ความเสี่ยง(EDU-57-5.1-3-9) เพื่อก ากับให้มกีารด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดท ารายงาน

สรุปการควบคุมภายในตามแผนฯ และประเมินผลความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2558 

EDU-57-5.1-3-2 คู่มอืการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-57-5.1-3-3 คู่มอืการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครนิวิโรฒ 

EDU-57-5.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ครัง้ที่ 1/2558 

EDU-57-5.1-3-5 รายงานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

EDU-57-5.1-3-6 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

EDU-57-5.1-3-7 แผนบริหารความเสี่ยง 

EDU-57-5.1-3-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครัง้ที่  11/2557 

EDU-57-5.1-3-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ครัง้ที่ 2/2558 

EDU-57-5.1-3-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครัง้ที่  4/2558 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
 

ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะศกึษาศาสตร์  

                        (รศ.ดร.ประพันธ์ศิร ิ สุเสารัจ)                   เบอร์โทรศัพท์ 1-5599 

ผู้รายงานผล : รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

                        (อ.ดร.นฤมล  ศิระวงษ์)                           เบอร์โทรศัพท์ 1-5506 

ผลการด าเนินการ 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้ มีส่วนได้              

ส่วนเสีย ดังนี ้

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะศึกษาศาสตร์มี ยุทธศาสตร์ ของคณะ 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ อีกทั้งมีการแผนการปฏิบัติงาน และมี

เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และมีกระบวนการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างเป็น
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ระบบ โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลใหก้ารด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างด ี(EDU-57-5.1-4-1,2)  

 

2. หลักประสิทธิภาพ(Efficiency) คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการ

ภายในคณะอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการจัดแบ่งส่วนการบริหารจัดการ ซึ่งมีคณบดี และรองคณบดีก ากับ

ดูแล บริหารจัดการงาน โดยค านึงถึงตน้ทุน ความรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า อาทิ จัดบริการวิชาการและ

จัดประชุมสัมมนา อบรมภายในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ (EDU-57-5.1-4-3)  นอกจากนี้คณะได้จัดท า

โครงการ 5 ส (EDU-57-5.1-4-4) และมีคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ประหยัดพลังงาน (EDU-57-5.1-4-5) เป็นต้น   

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะมกีารให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจ   ที่

ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ รั บบริ ก ารและผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย ไ ด้ ทุ กกลุ่ มที่ มี  

ความหลากหลายได้เป็นอย่างดี อาทิ การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการประกอบวิชาชีพและสังคมของผู้ใช้บัณฑิตและของนิสิตอย่างมี

คุณภาพและได้มาตรฐานการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อประชาชนและผู้รับบริการ พิจารณาได้จากจ านวนนิสิตที่สมัคร

สอบเข้าเรียนระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของคณะโดยนิสิต

อยู่ในระดับดี คือ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.25  (EDU-57-5.1-4-6)  และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต

โดยผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก (EDU-57-5.1-4-7)  ผลการประเมินจากการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

พบว่า ทุกโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึน้ไป (EDU-57-5.1-4-8) 

4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คณะศึกษาศาสตร์ได้ตระหนักถึงภาระ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของ

นิสิต ชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผล

ส าเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนดและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ (EDU-57-5.1-4-9)  อีกที่มคีุณธรรมและคุณภาพออกไป

รับใช้สังคม โดยจัดโครงการบริการชุมชนที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม อาทิ โครงการพัฒนา

ทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน (EDU-57-5.1-4-10)  โครงการศึกษาศาสตร์

เพื่อบริการชุมชนและสังคม (EDU-57-5.1-4-11)  โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ (EDU-57-

5.1-4-12)  โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (EDU-57-5.1-4-13)  

และโครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ  (EDU-57-5.1-4-14) การผลิตผล

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาให้แก่สังคมและชุมชน อาทิ การพัฒนาระบบนิเทศของ

โรงเรียนมูลนิธิคณะเครือเซนต์คาร์เบรียลแห่งประเทศไทย (EDU-57-5.1-4-15)และการพัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด (EDU-57-5.1-4-16) ฯลฯ 
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะศึกษาศาสตร์มีการรายงานการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนสถานภาพทางการเงิน และผลการด าเนินงานของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

ศกึษาศาสตร์เป็นประจ าทุกเดือน (EDU-57-5.1-4-17) นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการด าเนินงานในด้าน

ต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ให้บุคลากรนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกันและสามารถ

ตรวจสอบได้ผ่านข่าวสาร ทางป้ายประชาสัมพันธ์ (EDU-57-5.1-4-18) เว็บไซต์ของคณะ(EDU-57-5.1-

4-19)  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งที่ประชุมต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆที่ผู้บริหารได้ด าเนินการทั้งภายในและภายนอกคณะ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คณะศึกษาศาสตร์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ 

โครงการพัฒนาครูด้วยระบบพี่เลี้ยง  กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2,4,5  และ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครนายก เขต 1   โครงการ คุณธรรม กับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพ

ประชากรและสังคม และโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกับโรงเรียนอัสสัมชัญความร่วมมือกับ

คณะสังคมศาสตร์ มศว และมหาวิทยาลัยกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น และความร่วมมือในการท าวิจัยกับ

มหาวิทยาลัยเวียนนา (EDU-57-5.1-4-20)  เป็นต้น 

นอกจากนี้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งใน

คณะกรรมการชุดต่างๆ และมีการจัดประชุมอย่างเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีการ

สัมมนากลุ่มต่างๆ หรือการจัดประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ หรือ KPI  เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา

คณะร่วมกัน รวมทั้งมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

บริหารงาน  

7.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการกระจาย

อ านาจไปยังคณะกรรมการบริหารให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงาน

ต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน หลายฝ่าย โดยก าหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ              

ในการตัดสินใจและปฏิบัติงานที่ชัดเจนในทุกระดับ โดยใช้หลักประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดผลการด าเนินงาน    

ที่ด ี

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะศึกษาศาสตร์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานทุกด้าน ด้วยความเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งยังมีการออกหลักเกณฑ์และ

ประกาศของคณะเพิ่มเติม (EDU-57-5.1-4-21) เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน โดยมีเผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ 

และประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของคณะ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบายของคณะ (EDU-57-5.1-4-22) โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากร

ของคณะทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการ
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พัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่างๆ 

ให้กับบุคลากรของคณะ (EDU-57-5.1-4-23) เป็นต้น  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการ

โดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน  โดยมีกระบวนการหา

ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของคณะ  โดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ (EDU-57-5.1-4-24) การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม สัมมนาต่างๆ เช่น การสัมมนาเพื่อ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (EDU-57-5.1-4-25) ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้งจากบุคลากรภายในคณะ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี     

ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.1-4-1 แบบประเมินโครงการ 

EDU-57-5.1-4-2 ค าสั่งประเมินต่างๆ 

EDU-57-5.1-4-3 โครงการต่างๆ ของคณะ 

EDU-57-5.1-4-4 โครงการ 5 ส  คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-57-5.1-4-5 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

EDU-57-5.1-4-6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของคณะ 

EDU-57-5.1-4-7 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑติโดยผูใ้ช้บัณฑิต 

EDU-57-5.1-4-8 ผลการประเมินจากการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

EDU-57-5.1-4-9 สรุปรายชื่อบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศกึษา 

EDU-57-5.1-4-10 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 

EDU-57-5.1-4-11 โครงการศกึษาศาสตร์เพื่อบริการชุมชนและสังคม 

EDU-57-5.1-4-12 โครงการการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 

EDU-57-5.1-4-13 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศกึษาเพื่อการยกระดับคุณภาพผูเ้รียน 

EDU-57-5.1-4-14 โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนสิัยรักการอา่นฯ   

EDU-57-5.1-4-15 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบนิเทศของโรงเรียนมูลนิธิคณะเครอื 

เซนต์คาร์เบรียลแห่งประเทศไทย 

EDU-57-5.1-4-16 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

EDU-57-5.1-4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.1-4-18 ป้ายประชาสัมพันธ์ 

EDU-57-5.1-4-19 เวบ็ไซต์ของคณะ 

EDU-57-5.1-4-20 รายงานสรุปผลความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ 

EDU-57-5.1-4-21 หลักเกณฑ์และประกาศของคณะ 

EDU-57-5.1-4-22 วิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบายของคณะ 

EDU-57-5.1-4-23 รายงานสรุปผลการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะ 

EDU-57-5.1-4-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

EDU-57-5.1-4-25 แผนยุทธศาสตรข์องคณะ 
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ                

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ                 

ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้

ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  

                        (อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว)                                        เบอร์โทรศัพท์ 1-5147 

ผู้รายงานผล : นางสาวธนัตพร  ชาตสิุภาพ                                 เบอร์โทรศัพท์ 1-1123 

ผลการด าเนินการ 

5.1  คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ

ศกึษาศาสตร ์ (EDU-57-5.1-5-1) ที่ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และบทบาทหนา้ที่ไว้อย่างชัดเจนเพื่อท าหน้าที่ใน

การก าหนดนโยบาย วางแผน และด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของคณะ                        

โดยก าหนดให้มกีารประชุม เพื่อวางแผน และติดตามผลการด าเนินงาน (EDU-57-5.1-5-2) 

5.2  คณะศึ กษาศาสตร์ ไ ด้ จั ดท าแผนการจั ดการความรู้  ป ระจ าปี ก ารศึ กษา  255 7                            

(EDU-57-5.1-5-3) โดยได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยรวมทั้งการก าหนด

ผู้รับผิดชอบ และกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนการด าเนินงานการจัดการ

ความรู ้ด้านการผลิตและดา้นการวิจัย 

5.3 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2557(EDU-57-5.1-5-

3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยน าระบบและกลไลของการประกันคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยน จนได้ข้อสรุปเป็นระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ของ 

สกอ. ของคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-57-5.1-5-5) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ในเรื่องการ
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เขียนโครงรา่งวิจัย (Research Proposal) และท าวิจัยอย่างไรให้ผ่านการพิจารณาทุนและต าแหน่งทางวิชาการ 

(EDU-57-5.1-5-5) 

5.4 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เผยแพร่ประเด็นความรู้ ที่ ได้จากโครงการการจัดการความรู้                            

ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนของระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

ตัวบ่งชี้ของสกอ.  และประเด็นความรู้ด้านการวิจัย ในส่วนของการเขียนโครงร่างวิจัย (Research Proposal) 

และการท าวิจัยไปสู่คณาจารย์และผูท้ี่เกี่ยวข้อง ผา่นหนังสือเวียน (EDU-57-5.1-5-7) 

5.5   คณะศึกษาศาสตร์ มีน าประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนของระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ของสกอ. ไปใช้ในการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและด้านการ

วิจัยในส่วนของการเขียนโครงรา่งวิจัย (Research Proposal) เพื่อขอทุนวิจัย และเพื่อเขียนรายงานการวิจัยใน

การขอผลงานทางวชิาการ  

5.6 คณะศึกษาศาสตร์  ได้จัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร              

ซึ่งประกอบด้วย 10 หลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตร โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบและ

เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

5.7 คณะศึกษาศาสตร์  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เพื่อพิจารณาผลความส าเร็จของ

แผนดังกล่าว และน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการ

จัดการความรูใ้นปีตอ่ไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.1-5-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-57-5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-57-5.1-5-3 แผนการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ประจ าปีการศกึษา 2557 

EDU-57-5.1-5-4 โครงการการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

EDU-57-5.1-5-5 สรุปผลการจัดการความรู้ดา้นการผลิตบัณฑิต: ระบบและกลไกการประกันการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

EDU-57-5.1-5-6 สรุปผลการจัดการความรู้ดา้นการวิจัย: ท าวจิัยอย่างไรให้ผ่านการพิจารณาทุน

และต าแหน่งทางวิชาการ 

EDU-57-5.1-5-7 หลักฐานการเผยแพร่สรุปผลการจัดการความรู้ ดา้นการผลติบัณฑติ 

และดา้นการวิจัย 

EDU-57-5.1-5-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครัง้ที่ 6/2558 
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

                        (อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว)                             เบอร์โทรศัพท์   1-5147 

ผู้รายงานผล : นางสาวธนัตพร  ชาตสิุภาพ                      เบอร์โทรศัพท์  1-1123 

ผลการด าเนินการ 

7.1  คณะศึกษาศาสตร์ให้ความส าคัญการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการก าหนด

นโยบายและแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (EDU-57-5.1-7-1,2)                 

เพื่อด าเนินการทบทวนและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   การจัดท าคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษา  และด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน

การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและจัดกิจกรรมก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ส านักงานคณบดี 

7.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่ครบถ้วนดังนี้ 

               1) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนดแผนการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนด าเนินงานและจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี

การศกึษา (EDU-57-5.1-7-3-4) 

  2) มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะตามก าหนดเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด (EDU-57-5.1-7-2) และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ SAR Online 

และ CHE QA Online  

  3)  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ไปพัฒนาและจัดท า

เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2557  และด าเนินการตามแผนฯที่ก าหนดขึ้น  (EDU-57-5.1-

7-5,6) 
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7.3  คณะศึกษาศาสตร์มีการน าผลการประเมินคุณภาพและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจน

ข้อเสนอแนะ  ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะโดยเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีของคณะ    

7.4  คณะศึกษาศาสตร์มีการน าผลการประเมินคุณภาพใช้ในการปรับปรุงการท างานและ             

ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการด าเนินงานตาม  ตัวบ่งชี้คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  และส่งผลให้มี

การพัฒนาผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ด้านการผลิต

บัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการ   โดย

คณะ ภาควิชา สาขาวิชาและหลักสูตร พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ และจัดท าแผน/โครงการ/

กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  โดยในระดับคณะ มีการแต่งตั้งรองคณบดีและ

ผูช่้วยคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชีอ้ย่างตอ่เนื่อง 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.1-7-1  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา                    

คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

EDU-57-5.1-7-2 ค าสั่งแต่งตัง้ผูก้ ากับและดูแลตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศกึษา                 

ปีการศึกษา 2557 

EDU-57-5.1-7-3 นโยบายคุณภาพการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์ ปีการศกึษา 2557 

EDU-57-5.1-7-4 แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา  ปีการศกึษา 2557 

EDU-57-5.1-7-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2556 

EDU-57-5.1-7-6 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2557   

EDU-57-5.1-7-7   รายงานสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2557   

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี     :  ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ               เบอร์โทรศัพท์ 1-5147 

                        (อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว)                                           

ผู้รายงานผล : นางสาวธนัตพร  ชาตสิุภาพ                                   เบอร์โทรศัพท์ 1-1123 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5   ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2557 (EDU-57-5.2-1-1) และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ คณะศึกษาศาสตร์ ปี

การศึกษา 2557 (EDU-57-5.2-1-2) เพื่อให้การก ากับดูแล  การพัฒนาคุณภาพ และการรายงานผลการ

ด าเนนิการตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

และให้เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.2-1-1 ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 2557 

EDU-57-5.2-1-2 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศกึษา 2557 
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2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน

ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 

(EDU-57-5.2-2-1) อีกทั้งก าหนดนโยบายคุณภาพศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2557 

(EDU-57-5.2-2-2) มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (EDU-57-5.2-2-3) 

และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (EDU-57-5.2-2-4) และก ากับติดตามการ

ด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (EDU-57-5.2-2-5) 

อาทิ การติดตาม มคอ. 3 / 4,  มคอ. 5 / 6 มคอ. 7, การทวนสอบผลสัมฤทธิ์, การส่งผลการเรียน,                    

การปรับปรุงหลักสูตร, การดูแลปริญญานิพนธ์ รวมทั้งจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพ ระดับหลักสูตร (EDU-57-5.2-2-6-7) อีกทั้งจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 (EDU-57-5.2-2-8) เพื่อให้การก ากับดูแล                

การพัฒนาคุณภาพ และการรายงานผลการด าเนนิการตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย และมีประสทิธิภาพ   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.2-2-1 ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2557 

EDU-57-5.2-2-2 นโยบายคุณภาพการศกึษา  

EDU-57-5.2-2-3 คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 

EDU-57-5.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร  

ประจ าปีการศกึษา 2557   

EDU-57-5.2-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 12/2557/                 

ครั้งที่ 1/2558/ครั้งที่ 4/2558 และครั้งที่ 6/2558 

EDU-57-5.2-2-6 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

EDU-57-5.2-2-7 ข้อสรุประบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

(จากโครงการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร) 

EDU-57-5.2-2-8 กิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

ระดับหลักสูตร  
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 

    การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรในส่วนกลางของคณะเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของ

หลักสูตรใหเ้กิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (EDU-57-5.2-3-1) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.2-3-1 รายงานสรุปผลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของ

หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตารางการแสดงการจัดสรร

เงินงบประมาณรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2-10 

กรกฎาคม 2558 (EDU-57-5.2-4-1) และมีการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 

2557 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/58 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ในวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ 

4.8 (EDU-57-5.2-4-2) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.2-4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ

ศกึษาศาสตร ์ ประจ าปีการศกึษา 2557 

EDU-57-5.2-4-2 วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2558 

 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ผลการด าเนินการ 
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คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8-10 

กรกฎาคม 2558 และจะมีการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557 เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558  และคณะกรรมการประจ าคณะได้ให้

ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหม้ีคุณภาพดีขึน้ (EDU-57-5.2-5-1) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2558 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพรวมทั้งสิ้น                   

10 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี  2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา                          

8 หลักสูตร  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (EDU-57-

5.2-6-1) 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.2-6-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร             

คณะศึกษาศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.1 การบรหิารจัดการแบบลีน (lean Management) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝา่ยบริหาร                               เบอร์โทรศัพท์  1-5506 

   (อ.ดร. นฤมล ศริะวงษ์)                         

ผู้รายงานผล : อ.ดร.ภานุวัฒน์  ศิรินุพงศ์                           เบอร์โทรศัพท์  1-5288 

 

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 ขอ้ 

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 ซึ่งมีคณะกรรมการการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management System) มีการจัด

ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อวิ เคราะห์และคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process)                                          

ที่มคีวามสูญเสีย โดยพิจารณาการสูญเสียในการท างาน 7 ประการตามหลักการของลนี ดังนี้ 

1. Defect Rework เป็นการสูญเสียจากการท างานซ้ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  

2. Overproduction เป็นการสูญเสียจากการผลิตหรอื ให้บริการมากเกินความจ าเป็น  

3. Waiting เป็นการสูญเสียในการรอคอย หรอืรองาน  

4. Transportation เป็นการสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนย้าย งานจากจุดหนึ่งไปสู่อีก                              

จุดหนึ่งดว้ยความไม่จ าเป็น  

5. Inventory เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเก็บงานไว้ท า 

6. Motion เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน  

7. Excessive Processing เป็นความสูญเสียเนื่องจากมีขั้นตอน การด าเนินงานที่มากเกินจ าเป็น 
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ในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะกรรมการฯได้เริ่มด าเนินการในส่วนของส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

และก าหนดกระบวนการท างานในเรื่องการผลิตเอกสารเพื่อใช้ในคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหมด โดยใช้

ฐานข้อมูลสารสนเทศของส านักงานคณะศึกษาศาสตร์ ในส่วนของงบประมาณและรายจ่ายที่เกิดขึ้น                 

พบการสูญเสียของการผลิตเอกสารเพื่อใชใ้นคณะศกึษาศาสตร์ในสองประการด้วยกัน คือ  

1. Defect Rework มีการสูญเสียกระดาษจากการท างานซ้ า เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง  

2. Overproduction มีการสูญเสียสูญจากการผลิตเอกสารมากเกินความจ าเป็น  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงได้คัดเลือกกระบวนการผลิตเอกสารที่ใช้ใน

คณะศึกษาศาสตร์และเกิดการสูญเสียในสองประการดังกล่าว เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการท างาน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการบริหารจัดการแบบลีน  

EDU-57-SWU-5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการ

แบบลีน  ครั้งที่ 1 

EDU-57-SWU-5.1-1-3 แผนการใชง้บประมาณรายจา่ยจากเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

2556 -2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. มีการวเิคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของ            

ความสูญเสีย 

ผลการด าเนินการ 

จากผลการศึกษากระบวนการท างานในเรื่องการผลิตเอกสารเพื่อใช้ในคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหมด 

และพบการสูญเสียของการผลิตเอกสารเพื่อใช้ในคณะศึกษาศาสตร์ในสองประการด้วยกัน คือ   1) Defect 

Rework มีการสูญเสียกระดาษจากการท างานซ้ า เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและ 2) Overproduction มีการ

สูญเสียสูญจากการผลิตเอกสารมากเกินความจ าเป็น คณะกรรมการฯจึงได้พิจารณาด าเนินการวิเคราะห์

กระบวนการผลิตเอกสารเพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย ดังนี้ 

1) Defect Rework มีการสูญเสียกระดาษจากการท างานซ้ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง                      

มีสาเหตุมาจาก  

(1) การพิมพ์ผิดพลาด เนื่องจากขาดการตรวจสอบก่อนการพิมพ์เอกสาร 

(2) เอกสารไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงกับแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากการละเลยในการ

ตรวจสอบกับแผนงาน 
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(3) การเขียนลายละเอียดของโครงการไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น เนื่องจากการขาด

ประสบการณ์และความรู้ในการเขียนโครงการ 

2) Overproduction มีการสูญเสียสูญจากการผลิตเอกสารมากเกินความจ าเป็น มีสาเหตุมาจาก 

(1)  การไม่รูจ้ านวนที่แน่นอนของผู้ใชเ้อกสาร 

(2)  มีการผลิตซ้ าซ้อนกัน 

(3) ขาดการวิเคราะหถ์ึงความจ าเป็นที่ผูร้ับเอกสารควรได้รับ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการ

แบบลีน ครั้งที่ 2 

EDU-57-SWU-5.1-2-2 โครงการ: การลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม: การบริหารการใช้กระดาษ (A4) ของส านักงานคณบดี                   

(ฉบับร่าง ครั้งที่ 1) 
 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย  โดยก าหนดตัวชี้วัดและ                      

ค่าเป้าหมายที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 
 

ผลการด าเนินการ 

จากผลการพิจารณาด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเอกสารเพื่อระบุสาเหตุของความ

สูญเสีย คณะกรรมการจึงได้ก าหนดแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเอกสารที่มีความสูญเสีย                   

โดยก าหนดตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายที่จะใช้ตดิตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง ดังนี้ 
 

แผนการปรับปรุง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

การลดการสูญเสียกระดาษจากการท างานซ้ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

กิจกรรมการตรวจสอบ 

ก่อนการพิมพ์ 

จ านวนกระดาษที่สูญเสยี 

จากการท างานซ้ าเพื่อแก้ไข

ข้อบกพร่อง 

ลดจ านวนกระดาษที่สูญเสียลง

ร้อยละ 10 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ กั บ

แผนงาน 

จ านวนกระดาษที่สูญเสีย 

จากการท างานซ้ าเพื่อแก้ไข

ข้อบกพร่อง 

กิจกรรมอบรมการเขียนโครงการ จ านวนกระดาษที่สูญเสีย 

จาการท างานซ้ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 
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แผนการปรับปรุง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

การลดการสูญเสียจากการผลิตเอกสารเกินจ าเป็น 

กิจกรรมการส ารวจจ านวนการใช้

เอกสารตามความจ าเป็น 

จ านวนกระดาษที่สูญเสียจากการ

ผลติเอกสารเกินจ าเป็น 

ลดจ านวนกระดาษที่สูญเสีย 

จากการผลติกระดาษ 

เกินความจ าเป็นลงรอ้ยละ 20 กิจกรรมการเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง หรอื

ระดับหนว่ยงาน 

จ านวนกระดาษที่สูญเสียจากการ

ผลติเอกสารเกินจ าเป็น 

 

ทั้งนี้แผนการปรับปรุงดังกล่าวให้ด าเนินการ โดยการส ารวจข้อมูลการสูญเสียของเอกสารจาก

เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรมและหลังท ากิจกรรม โดยในส่วนของกิจกรรมอบรมการเขียน

โครงการยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเตรียมการมากให้ใช้กิจกรรมที่

สามารถด าเนินการได้ทันทีส าหรับเจ้าหน้าที่แต่ละคน และให้มีการก าหนดระบบและกลไกในการผลิต

เอกสารก่อนการพิมพ ์คือ  

- ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

- ก าหนดให้มีการประเมินการสูญเสียเอกสารของเริ่มและหลังกิจกรรม 

- ให้มกีารส่งข้อมูลให้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาติดตามผลและเสนอต่อคณะกรรมการ 

ระดับคณะเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.1-3-1 โครงการ: การลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กิจกรรม: การบริหาร

การใชก้ระดาษ (A4) ของส านักงานคณบดี (ฉบับร่าง ครั้งที่ 2) 

 

4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
 

ผลการด าเนินการ 

จากแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเอกสารที่มีความสูญเสีย  โดยก าหนดตัวชี้วัดและ                  

ค่าเป้าหมายที่จะใช้ตดิตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง มีการด าเนินการดังนี้ 

1. แผนการปรับปรุง การลดการสูญเสียกระดาษจากการท างานซ้ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง                

มีกิจกรรมการตรวจสอบก่อนการพิมพ์ และกิจกรรมการตรวจสอบเอกสารกับแผนงาน 

2. แผนการปรับปรุง  การลดการสูญเสียจากการผลิตเอกสารเกินจ าเป็น มีกิจกรรม                    

การส ารวจจ านวนผูร้ับเอกสารตามความจ าเป็น และกิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง 
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ทั้งน้ีในการด าเนินการ โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับบุคลากรในส านักงานคณบดี                 

คณะศึกษาศาสตร์ และให้มีการประเมินการสูญเสียเอกสารของเอกสารก่อนเริ่มกิจกรรมแล ะ                  

หลังกิจกรรม ให้มีการส่งข้อมูลใหค้ณะกรรมการเพื่อพิจารณาติดตามผลและเสนอต่อคณะกรรมการระดับ

คณะเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.1-5-1 โครงการ: การลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กิจกรรม: การบริหาร

การใชก้ระดาษ (A4) ของส านักงานคณบดี (เสนอกรรมการบริหาร

คณะฯ) 

 

5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า

คณะหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

-อยู่ระหว่างด าเนินการ-  

 

6. มีการน าผลการพจิารณาหรอืผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ 

 -ยังไม่ได้ด าเนินการ- 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ขอ้ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี     : ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝา่ยบริหาร                                          เบอร์โทรศัพท์   1-5506 

                        (อ.ดร. นฤมล   ศิระวงษ์) 

ผู้รายงานผล : อ.โอภาส   สุขหวาน                                             เบอร์โทรศัพท์   1-5287 

 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรอืมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงานเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในคณะ ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม

ของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (EDU-57-SWU- 5.2-1) และได้ก าหนด

ภาระหนา้ที่ของคณะกรรมการในการด าเนินการด้านมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน การ

ออกนโยบาย (EDU-57-SWU-5.2-2) การด าเนินการ(EDU-57-SWU-5.2-3 และ EDU-57-SWU-5.2-

4)  โดยการด าเนินการด้านมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมีขั้นตอนในการด าเนินการ                

8 ขั้นตอน ได้แก่ 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการด าเนินงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

 ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิสภาพการเบือ้งตน้       

ขั้นตอนที่ 3 นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน     

ขั้นตอนที่ 4 การประเมนิศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน   

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดแผน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย      

ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการตามแผนงาน        

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหแ์ละแก้ไขผลการด าเนินงาน    
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

EDU-57-SWU-5.2-2 นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

EDU-57-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนนิงาน 

EDU-57-SWU-5.2-4 รายงานการประชุม 

 

2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้จัดท าแผนการด าเนินการตาม

มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน  โดยก าหนดแผนการด าเนินการ ตัวชี้วัด และ                

ค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

แผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

การปรับภูมทิัศน ์ ระดับความความพึงพอใจ มีพงึพอใจในผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 5 ส  ระดับความความพึงพอใจ มีพงึพอใจในผลการด าเนินงาน 

การรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความ

ตระหนักด้านการใ ช้พลั งงาน

ไฟฟ้า  

ความตระหนัก ความตระหนักอยู่ในระดับมาก 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงาน 

พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน บุคลากรมีพฤติกรรมประหยัด

พลังงานในระดับสูง 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนนิงาน 

EDU-57-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงาน 
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3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสรมิให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกใน

การส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการด าเนินการดังนี ้ 

1. ให้มกีารประกาศค าสั่งแตง่ตัง้กรรมการด าเนินงานฯ นี้ ให้ทุกหน่วยงานในคณะศึกษาศาสตร์ได้

รับทราบโดยให้ท าเป็นเอกสารส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และให้หน่วยงานได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน

ได้รับทราบทั่วกัน 

2. ก าหนดให้มีการประเมินสภาพสิ่ งแวดล้อมและปร ะเมินการจัดการพลั งงานของ                          

คณะศึกษาศาสตร์เบื้องต้น 

3. ให้มีการประกาศนโยบายด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 และประกาศให้รับทราบโดยให้ท าเป็นเอกสารส่งไปยังหน่วยงาน

ต่าง ๆ และให้หนว่ยงานได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบทั่วกัน 

4. ให้มีการประเมินด้านสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด าเนินกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และประเมินศักยภาพและขอ้มูลการใชพ้ลังงาน 

5. ให้บรรจุแผนงาน การด าเนินการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนงานระดับคณะและแจ้งให้

หนว่ยงานรับทราบและร่วมด าเนินกิจกรรมรว่มกัน โดยก าหนดให้มกีิจกรรมดังนี้ 

1) กิจกรรม : การปรับภูมทิัศน์ 

2) กิจกรรม 5 ส 

3) กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมประหยัด

พลังงาน 

6. คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานให้มีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง

คณะกรรมการและหน่วยงาน เพื่อให้กิจกรรมด าเนินการไปด้วยดี 

7. ให้มีการรายงานผลการด าเนินการ โดยในขั้นแรกนี้ให้มีการบันทึกภาพก่อนด าเนินกิจกรรม  

ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการ ส่วนการวัดผลการด าเนินการในส่วนอื่น เช่น แบบสอบถาม 

ประธานจะด าเนนิการสรา้งแบบสอบถามและน ามาใช้ในครั้งถัดไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนนิงาน 

EDU-57-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงาน 
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4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน       

พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

 ได้มกีารด าเนินงานตามแผนมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1. แผนงาน การปรับภูมทิัศน ์  

ตัวชี้วัด   ระดับความความพึงพอใจ 

ค่าเป้าหมาย  มีพงึพอใจในผลการด าเนินงาน 

  ผลการด าเนินงาน  การปรับภูมิทัศน์ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และบุคลากรมี

ความพึงพอใจในผลการด าเนินงาน 

2. แผนงาน กิจกรรม 5 ส    

ตัวชี้วัด   ระดับความความพึงพอใจ 

ค่าเป้าหมาย  มีพงึพอใจในผลการด าเนินงาน 

  ผลการด าเนินงาน  กิจกรรม 5 ส ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และบุคลากรมี

ความพึงพอใจในผลการด าเนินงาน 

3. แผนงาน การรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า  

 ตัวชี้วัด   ความตระหนัก 

ค่าเป้าหมาย  ความตระหนักอยู่ในระดับมาก 

  ผลการด าเนินงาน  การรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และบุคลากรมีความตระหนักอยู่ในระดับปานกลาง 

4. แผนงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

ตัวชี้วัด   พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

ค่าเป้าหมาย  บุคลากรมีพฤติกรรมประหยัดพลังงานในระดับสูง 

  ผลการด าเนินงาน  ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น                          

ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และบุคลากรมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในระดับปานกลาง 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนนิงาน 

EDU-57-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงาน 
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5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไข

ปรับปรุงหรอืก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน  ได้มีการตรวจติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขผลการด าเนินงาน และได้น าเสนอให้

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ไ ด้ พิ จ ารณา เสนอแนะและก าหนด เป็ นน โยบาย                          

ในการด าเนินการในปีการศกึษาถัดไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนนิงาน 

EDU-57-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงาน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ขอ้ 5.00  

 

ผลการประเมินจากกรรมการ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพฒันา  
 

องค์ประกอบที่ 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- หลักสูตรของคณะมีความทันสมัย 

- คณะจัดกิจกรรมให้นสิิตระดับปริญญาตรี ที่มุง่

พัฒนาความความเป็นครู มีทักษะทางวิชาชีพ และ

มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- จัดกิจกรรมให้นสิิตระดับปริญญาตร ีที่

ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าสู่ต าแหนง่

ทางวิชาการ 

จัดระบบพี่เลี้ยง ( Mentor) ในการท าผลงาน

ทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

องค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะมวีารสารวิชาการ จ านวน 4 ฉบับ ซึ่งปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 2 ฉบับ และ TCI 

กลุ่ม 2 จ านวน 2 ฉบับ 

- มีแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้

คณาจารย์ในการท าวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 

 

- มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิจัยของ

คณาจารย์ เพื่อน าผลงานวิจัยไปประกอบการ

ขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยที่มผีลกระทบ

ในวงกว้าง เพื่อน าไปประกอบการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับ
นานาชาติและการตบีทความในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

- จัดผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานวิจัย

เบือ้งตน้ให้กับคณาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- จัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของของชุมชนและสังคม 

- จัดโครงการบริการวิชาการอย่างตอ่เนื่อง เพื่อเกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- ขยายกลุ่มเป้าหมายในโครงการบริการ
วิชาการ  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ต่อยอดการบริการวิชาการรูปของงานวิจัย  

 

องค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- จัดโครงการที่หลากหลายทั้งส่วนของคณะและภาค/

สาขาวิชา  

- มีทั้งนิสติ คณาจารย์ พฤฒาจารย์ ศษิย์เก่า ศษิย์

ปัจจุบัน  และบุคลากรภายนอกผู้เขา้ร่วมโครงการ 

- ขยายผลการจัดโครงการ                          
วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศร ี             

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

องค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะมกีารบริหารงานด้วยการมีสว่นร่วมของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 

- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะที่มกีารประชุมอย่างตอ่เนื่อง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- จัดกิจกรรมการจัดการความรูใ้ห้กับกลุ่มเป้าหมายอื่น 
อาทิ บุคลากรฝา่ยสนับสนุนวิชาการ และนิสติ 
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ส่วนที่ 4 

ข้อมูลพื้นฐาน  

 

ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS) 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2557 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 10 

2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 

3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6.59 

4 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 4 

5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท 13.20 

6 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 

7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 12.49 

8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 32.28 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 70.5 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 63.5 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 70.5 

12 อาจารย์ประจ าคณะที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 54.5 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาตรี 0.0 

14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ รองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาตรี 0.0 

15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ ศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาตรี 0.0 

16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาโท 2.0 

17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาโท 0.0 
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2557 

18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ ศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาโท 0.0 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาเอก 8.0 

20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาเอก 6.0 

21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ ศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาเอก 0.0 

22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 16.0 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของ

กองแผนงาน) 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 69.0 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 
 

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์

,วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1) 
 

 - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 69.0 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์

,วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1) 
 

 - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 1,193.56 

 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

 
 

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี   

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์

,วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
  



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

 
127 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2557 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 2,062.65 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์

,วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

  - นิตศิาสตร ์(50 : 1) 
 

  - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 3,256.21 

  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

28 สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์

,วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

  - นิตศิาสตร ์(50 : 1) 
 

  - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 47.19 

  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

29 สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า ตามเกณฑม์าตรฐาน 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์

,วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 30 

   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
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30 ร้อยละของการค านวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
57.30 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์

,วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

   - นิตศิาสตร ์(50 : 1) 
 

   - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 57.30 

  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 0.00 

  

 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์

,วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

   - นิตศิาสตร ์(50 : 1) 
 

   - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 0.00 

  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ

จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
  

สกอ.1.5  การบรกิารนิสิตระดับปรญิญาตรี  

32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้

ชีวติแก่นสิิตในคณะ 
4.22 

33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน

ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสติ 
4.29 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ

ส าเร็จการศกึษาแก่นสิิต 
4.23 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

สกอ. 2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาต่อ 70.50 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70.5 

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 8,112,000.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,112,000.00 

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 8,112,000.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,112,000.00 

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 11,677,178.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11,677,178.00 

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 11,677,178.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11,677,178.00 

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก 19,789,178.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19,789,178.00 

43 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 280,697.56 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 280,697.56 

44 คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศกึษาต่อ) 70.5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70.5 

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
43 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43 

48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

49 จ านวนบทความวิจยัฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาตหิรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยูใ่นฐานข้อมูล 

ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมัติและจดัท า

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 

50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ (0.40) 

2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

51 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
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52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2  (0.60) 
2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
15 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 

54 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ท่ีตพีิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติท่ีไม่

อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 
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57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

60 จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

62 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 

(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
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63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

64 จ านวนต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

65 จ านวนหนังสือที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

66 จ านวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

67 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 

68 จ านวนหนังสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

69  จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรคข์องอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรอืผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับมหาวิทยาลัย (0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

74 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ  (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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75 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  

(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ (1.00) 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 51.60 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 51.60 

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 73.19 

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 

สกอ. 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มีสว่นร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ

มหาวิทยาลัย  
67 

81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 

 
71 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ   

82 สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนานิสติ  (บาท/คน) 

 83 สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน)   

84 สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)   

85 สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน)   

สกอ. 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผา่นองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 
0 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

สกอ. 1.5 การบรกิารนิสิตระดับปรญิญาตรี 

เกณฑ์ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติแก่นิสติในคณะ ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 
มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานที่ใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสติ 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นสิิต ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 

เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้หรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนิสติ 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า ม ี

สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตรี 

เกณฑ์ข้อ 1 
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติในภาพรวมของคณะโดยให้นสิิตมสี่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 

ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย   

ม ี

1) คุณธรรม จรยิธรรม ม ี

2)  ความรู้ ม ี

3)  ทักษะทางปัญญา   ม ี

4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ม ี

5)  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นสิิต ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ ม ี
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องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์ข้อ 1 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ ม ี

 

  -  หอ้งปฏิบัติการหรอืหอ้งปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรอืหนว่ยวิจัย หรอืศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 
ม ี

  -  หอ้งสมุดหรอืแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ม ี

  -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลติงานสร้างสรรค์ เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

ม ี

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เชน่ การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอื

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์

ในการประชุมวิชาการหรอืการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ม ี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 

สกอ. 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์ข้อ 1 

จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคม  

และก าหนดตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่

สังคม และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ม ี
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เกณฑ์ข้อ 2 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใชป้ระโยชน์จาก 

การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลตอ่การพัฒนานิสติ ชุมชน หรอืสังคม 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างนอ้ยต้องมโีครงการที่บริการ

แบบให้เปล่า 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีข้องแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ในข้อ 1 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการให้บริการวิชาการ

สังคม 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
คณะมสี่วนรว่มในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมี

จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 
ม ี

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 

จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชีว้ัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้

สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 7 
ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
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เกณฑ์ข้อ 1 

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนข์อง

คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับ

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละและ

เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผูบ้ริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 

ด าเนนิการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงนิที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละ

หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน

การสอนอย่างตอ่เนื่อง เพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 

 ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลตอ่การ

ด าเนนิงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภบิาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ

ด าเนนิงานอย่างชัดเจน 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ั้งที่มอียู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี

ประสบการณต์รง และแหล่งเรียนรูอ้ื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

โดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 7 

ด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตามระบบกลไกที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

ม ี

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์ข้อ 1 
มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป

ตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ม ี
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เกณฑ์ข้อ 2 

มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน

ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุก

ภาคการศกึษา 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกัน คุณภาพหลักสูตร 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมนิให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีคุณภาพดีขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐาน 
ม ี

มศว  5.1 การบรหิารจัดการแบบลีน (Lean Management) 

เกณฑ์ข้อ 1 

มีการใชข้้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work 

Process) ที่มคีวามสูญเสีย (Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสทิธิภาพของ

กระบวนการอย่างนอ้ย 1 กระบวนการ 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 
มีการวิเคราะหก์ระบวนการท างานตามเกณฑข์้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุ

สาเหตุของความสูญเสีย 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชีว้ัด

และค่าเป้าหมายที่จะใช้ตดิตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุใน

เกณฑข์้อ 3 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
มีการตดิตามผลการด าเนินการตามตัวชีว้ัดที่ก าหนด และรายงานผลใน

คณะกรรมการประจ าคณะหรอืคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 

มีการน าผลการพิจารณาหรอืผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างาน

ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรอืปรับใหเ้ป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้

ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ม ี

มศว  5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

เกณฑ์ข้อ 1 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนนิการหรอืมีการมอบหมายใหม้ีผูร้ับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
ม ี
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เกณฑ์ข้อ 2 
มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย

ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุ 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
มีระบบและกลไกที่สง่เสริมใหบุ้คลากรและผูเ้กี่ยวข้องมีส่วนรว่มในการ

ด าเนนิการตามแผน 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

ของแผน พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมา

ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรอืก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
ม ี

 

 
 

 

 

 

 


