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ค าน า 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็น

กลไกที่ส าคัญ  ของการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะศกึษาศาสตร์ 
 

  ส าหรับรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล

ส าหรับการรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558  ซึ่งเป็นตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อที่จะให้คณะศึกษาศาสตร์ได้น าผลการประเมินตนเองมา

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศกึษาให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป  
 

  คณะศึกษาศาสตร์  ขอขอบคุณภาควิชาและสาขาวิชา ผู้ก ากับและผู้รายงานผลตัวบ่งชี้                

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษา  และการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองฉบับนี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  ซึ่งจะมีประโยชน์ ต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ตอ่ไป   

 

 

 

                                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิร ิ สุเสารัจ) 

      คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

                                                                                          1  สิงหาคม  2559 
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ส่วนที่ 2  สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 22 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 24 

องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 47 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 80 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 84 

องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 89 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

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

ในภาพรวม คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน เท่ากับ 4.21 ซึ่งจัดอยู่ในระดับคุณภาพด ี                

โดยมี จ านวน 4  องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2, 3, 4, 5) อยู่ในระดับดีมาก  มีจ านวน 1 องค์ประกอบ 

(องค์ประกอบที่ 1) อยู่ในระดับพอใช้ 
 

สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ 
 

ผลการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. การผลติบัณฑิต 3.19 ระดับพอใช ้

สกอ. 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.68 ระดับพอใช ้

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.45 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. 1.4 จ านวนนิสติเต็มเวลาเทยีบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์

ประจ า 
0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. 1.5 การบรกิารนิสติระดับปรญิญาตร ี 5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 1.6 กจิกรรมนิสิตระดับปรญิญาตรี 5.00 ระดับดีมาก 

2. การวิจัย  5.00 ระดับดมีาก 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค์ 
5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ 5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 5.00 ระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดมีาก 

สกอ. 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 5.00 ระดับดีมาก 

4. การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม  5.00 ระดับดมีาก 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบ 
 

ผลการประเมนิ 

ผลการประเมนิ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5.การบริหารจัดการ 4.75 ระดับดมีาก 

สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ 

ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 
5.00 ระดับดีมาก 

สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4.00 ระดับด ี

มศว  5.1  การบรหิารจัดการแบบลีน  (Lean Management ) 5.00 ระดับดีมาก 

มศว  5.2  การด าเนินการตามมาตรการรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

และประหยัดพลังงาน 
5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิตามตัวบง่ชี้ สกอ. 

 (13 ตัวบง่ชี้) 
4.09 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิตามตัวบง่ชี้ มศว  

(2 ตัวบง่ชี้) 
5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิรวมทุกตัวบ่งชี ้

 (15 ตัวบง่ชี้) 
4.21 ระดับดี 
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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 ถนนประสาน มิตร                      

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

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

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

มัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดส าหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น  จึงท าให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการ

ความก้าวหน้าในชีวติต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอื่นเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร 

 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ขึ้นเพื่อให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชา

การศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2497 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาโรช   บัวศรี  เป็นอธิการ

วิทยาลัยเป็นคนแรกซึ่งถือเป็นจุดก่อก าเนิดคณะวิชาการศกึษาและต่อมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน 

 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมวิทยาการ / การเรียนการสอนสาขา

ต่าง ๆ ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาในขณะนั้น  ในปัจจุบันได้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาของประเทศเป็นจ านวนมาก  ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดย

มิได้หยุดยั้งสมดังปรัชญาที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  ได้ตั้งไว้ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม

ซึ่งตรงกับพุทธภาษิตว่า  สกิขา  วริุฬหิ สมปตตา  และตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Education is Growth 

http://edu.swu.ac.th/
mailto:edu@swu.ac.th
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  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย                

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มะ – หา – วิด – ทะ 

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

(อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนสุดท้าย) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีเป็นคนแรกเช่นเดียวกับ คณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร   

วิโรฒที ่ปวงศิษย์แห่งวิทยาลัยวิชาการศึกษาและผู้ที ่เกี ่ยวข้องต่างภาคภูมิใจและตระหนักในใจว่า 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นก าเนิดของคณะศกึษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งถือเป็น

สถาบันอุดมศกึษาแหง่แรก ที่ยกระดับการศกึษาของครูจนถึงระดับปริญญาเอก 
 

 ปรัชญา  ปณธิาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร 

 ปรัชญา  (Philosophy)   

  การศกึษา   คอื   ความเจริญงอกงาม   
 

 ปณิธาน  (Intention)  

 องค์กรช้ันน าทางการศึกษา  ประชาคมทางวิชาการแห่งผู้มีความรู้  ประดุจนักปราชญ์  และ

มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 

 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชัน้น าแหง่การเรียนรู้ และการวิจัยทางการศกึษาที่มีคุณธรรม                  

มีบทบาทและเป็นแหล่งอา้งอิงทางการศกึษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

 พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมด้านการสอน และสมรรถนะทาง

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. พัฒนานวัตกรรมดา้นการวิจัย และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อใหเ้กิดปัญญา 

3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพต่อชุมชนและสังคม 

4. สร้างนวัตกรรมคุณภาพบนรากฐานทางการศกึษา 

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ  และธรรมาภบิาล 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 

1.    สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศกึษาให้มคีวามเป็นเลิศ 

2. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสหสาขาวิชาที่มีการศึกษาเป็น   

แกนกลาง 
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3. เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพครูและให้บริการวิชาการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา ชุมชนและสังคม 

4. ส่งเสริม สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนาบนรากฐานทางการศกึษา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5.   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มคีุณภาพ  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 

ค่านิยม  

 “E D S W U” 

          E– Ethics          (คุณธรรมความเป็นครู/คุณธรรมในตนเอง/คุณธรรมตอ่ผู้อื่น/คุณธรรมต่อสังคม) 

          D – Democracy       (ประชาธิปไตย) 

          S – Simplicity          (เรียบงา่ย/ท าเรื่องยากใหเ้ป็นเรื่องงา่ย) 

          W– Work hard         (ท างานหนัก/ท างานด้วยตนเอง/รักการท างาน) 

          U – Unity               (รู้รักสามัคคี/เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน) 
 

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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หัวหน้า

ภาควิชา

การศึกษา

พิเศษ 

หัวหน้าสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัย 

หัวหน้าสาขาวชิา

การประถมศึกษา 

รก.หัวหน้า

สาขาวชิา 

การมัธยมศึกษา 

หัวหน้าสาขาวชิา

การอุดมศึกษา 

หัวหน้าสาขาวชิา

อุตสาหกรรมศึกษา 

โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตและบริการชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และต่างประเทศ 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ชว่ยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตและบริการชุมชน 

รก.หัวหน้าภาค

วชิาการบริหาร

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 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 6 พฤษภาคม 2559) 

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 
 

รายชื่อผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2558 (6 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม  2559) 
     รักษาการแทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร์                       รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณว์ิี  ขวัญบุญจันทร์ 

                                                                              คณบดีคณะพลศึกษา 

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร           อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ           อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและตา่งประเทศ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์ 

รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยกจิการนิสิตและบริการชุมชน อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 

 รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ  อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว 

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ           อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ           อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ อาจารย ์ดร.ประพิมพ์พงศ์  วฒันะรัตน์ 

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการนิสติและบรกิารชุมชน อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สุภาพ 
 

รายชื่อผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2558 (6 กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน) 

คณบดีคณะศกึษาศาสตร์   รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิร ิ สุเสารัจ 

ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี   นางศรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ 

*รองคณบดีอยู่ระหว่างการแตง่ตั้ง  
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รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศกึษา 2558 

(1 สงิหาคม 2558 – 6 พฤษภาคม 2559) 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์             รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธศิ์ริ สุเสารัจ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร     อาจารย์ ดร.นฤมล  ศริะวงษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและตา่งประเทศ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์ 

รองคณบดีฝ่ายกจิการนิสิตและบริการชุมชน  อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 

 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สเีขียว 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ     อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ     อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  อาจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนิสติและบริการชุมชน  อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สุภาพ 

 หัวหนา้ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่    อาจารย์ ดร.กัมปนาท  บริบูรณ์ 

 หัวหนา้ภาควิชาการศึกษาพิเศษ    อาจารย์บัณฑิตา  ลขิสทิธิ์ 

 หัวหนา้ภาควิชาบริหารการศึกษา    อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง  

 หัวหนา้ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  รัตนโรจนส์กุล 

 หัวหนา้ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา   อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์ 

 หัวหนา้ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา  จุลรัตน์ 

 หัวหนา้ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  อาจารย์ ดร.รณิดา  เชยชุ่ม 

 หัวหนา้สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย   อาจารย์ ดร.รังรอง  สมมติร 

 หัวหนา้สาขาวิชาการประถมศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังส ี เกษมสุข 

 หัวหนา้สาขาวชิาการมัธยมศึกษา    อาจารย์ ดร.สนอง  ทองปาน 

 หัวหนา้สาขาวชิาการอุดมศึกษา    อาจารย์ ดร.จตุพล  ยงศร 

 หัวหนา้สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา   อาจารย์โอภาส  สุขหวาน 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายประถม)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  กองศิลป์ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต   สูงใหญ่ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน    อาจารย์อรพินธุ์  คนงึสุขเกษม    

 ผู้อ านวยการส านักคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   นางศรนิรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ 
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รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศกึษา 2558   

(6 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2559) 
 รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์                       รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณว์ิี  ขวัญบุญจันทร์ 

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร            อาจารย์ ดร.นฤมล  ศริะวงษ์ 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและตา่งประเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์ 

รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยกจิการนิสิตและบรกิารชุมชน อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 

 รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สเีขียว 

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ อาจารย ์ดร.ประพิมพ์พงศ์  วฒันะรัตน ์

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการนิสติและบรกิารชุมชน อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สุภาพ 

 หัวหนา้ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่    อาจารย์ ดร.กัมปนาท  บริบูรณ์ 

 หัวหนา้ภาควิชาการศึกษาพิเศษ    อาจารย์บัณฑิตา  ลขิสทิธิ์ 

 รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา  อาจารย์เรือเอก ดร.อภิธีร์  ทรงบัณฑติย์ 

 หัวหนา้ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  รัตนโรจนส์กุล 

 หัวหนา้ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา   อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์ 

 หัวหนา้ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา  จุลรัตน์ 

 หัวหนา้ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  อาจารย์ ดร.รณิดา  เชยชุ่ม 

 หัวหนา้สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย   อาจารย์ ดร.รังรอง  สมมติร 

 หัวหนา้สาขาวชิาการประถมศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังส ี เกษมสุข 

 รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการมัธยมศึกษา  อาจารย์สมปอง  ใจดเีฉย 

 หัวหนา้สาขาวชิาการอุดมศึกษา    อาจารย์ ดร.จตุพล  ยงศร 

 หัวหนา้สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา   อาจารย์โอภาส  สุขหวาน 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายประถม)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  กองศิลป์ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต   สูงใหญ่ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน    อาจารย์อรพินธุ์  คนงึสุขเกษม    

 ผู้อ านวยการส านักคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   นางศรนิรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ 
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จ านวนหลักสูตร และรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับปริญญาตรี 

ล าดบั

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 การศกึษามหาบัณฑิต** การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

5 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารและการจัดการศกึษา 

6 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศกึษา 

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต** การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

รวม 8 หลักสูตร 8 สาขาวิชา 

หมายเหตุ  * หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร

การศกึษา  ยกเว้นการประเมนิคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร เนื่องจากงดรับนิสติ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556 

             ** หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์  นับเป็น 1 หลักสูตร เนื่องจากมี มคอ.2 เล่มเดียวกัน 
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จ านวนนิสิต 

ล าดับ

ที่ 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนนิสิตแยกตามระดับ

การศึกษา 
รวม 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

1 หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ 

- สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

 

41 

 

- 

 

- 

 

41 

 - สาขาวิชาการประถมศกึษา 261 - - 261 

- สาขาวิชาจติวิทยาการแนะแนว 113 - - 113 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศกึษา 72 - - 72 

2 หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

- สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

- 

 

124 

 

- 

 

124 

 - สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและ         
การจัดการเรียนรู้ 

 

- 

 

169 

 

- 

 

169 

- สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ 

 

- 

 

214 

 

- 

 

214 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา - 17 - 17 

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

- สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ 

 

- 

 

- 

 

95 

 

95 

- สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและ         
การจัดการเรียนรู้ 

 

- 

 

- 

 

40 

 

40 

4 หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศกึษา 
 

- 

 

- 

 

83 

 

83 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา - - 5 5 

รวม 487 524 223 1,234 

ข้อมูลจากระบบ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์  2559 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ า  

วุฒกิารศึกษา 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

รวม 
อาจารย ์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก 45.5 9 5 - 59.5 

ปริญญาโท 4 1 - - 5 

รวม 49.5 10 5  64.50 

*นับตามเกณฑ์ สกอ. 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามคุณวุฒ ิ(คน) 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2 17 11 - 30 

รวม 30 

*นับตามเกณฑ์ สกอ. 
 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ  
   (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย/           

แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงนิ

รายได้ 
รวม 

งบบุคลากร 13,173,800 3,352,800 16,526,600 

งบด าเนินการ 1,053,800 10,976,400 12,030,000 

งบลงทุน 10,235,100 - 10,235,100 

งบเงินอุดหนุน 6,870,000 3,859,600 10,729,600 

งบรายจ่ายอื่น - 8,150,200 8,150,200 

งบกลาง - 100,000 100,000 

รวมทั้งสิ้น 31,332,700 26,439,000 5,777,1700 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ปีการศกึษา 2558 
 (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  

 

วัฒนธรรมองค์กร 

 คารวธรรม  สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม  

 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
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ผลการด าเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปกีารศึกษา 2558 
 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ

เร่งด่วน 

สัดส่วนนิสติต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ของ สกอ. 

ขออัตราก าลังอาจารย์เพิ่มเติม 

การผลิต

บัณฑิต 

ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ขอต าแหนง่ทางวิชาการ

แบบเชงิรุก เช่น จัดสรรเวลาให้คณาจารย์ทีม่ีผลงาน

พร้อมยื่นขอต าแหน่งตามกระบวนการ  จัดสรร

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหรือจา้งนิสติระดับ

บัณฑติศกึษาช่วยจัดเตรียมเอกสารประกอบ เป็นต้น 

กระตุน้และติดตามการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ และจัดโครงการ

สนับสนุนการท าผลงาน 

ทางวิชาการของอาจารย์ 

สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ าเกิน

ค่ามาตรฐาน (47.19 : 1 และค่ามาตรฐาน 30 : 1) 

ขออัตราก าลังอาจารย์เพิ่มเติม 

การวจิัย 

ควรจัดระบบช่วยเหลือการตรวจสอบผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติ 

จัดคลินกิวิจัยให้กับคณาจารย์ 

ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนให้อาจารย์ใหม่ 

ได้มโีอกาสการรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

จัดประชุมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการวิจัยและ

จัดคลินกิวิจัยให้กับคณาจารย์ 

การบรกิาร

วิชาการ 

ควรประเมินความส าเร็จของแผน 

โดยเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับชุมชนและนิสิต 

ปรับเพิ่มการประเมิน

ความส าเร็จของแผนในส่วนของ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับชุมชนและ

นิสติ 

ควรกระตุ้นใหค้ณาจารย์ท าวิจัยจากผลการบริการ

วิชาการ/ปัญหาชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมและขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

กระตุน้ให้คณาจารย์ที่ท าการ

บริการวิชาการมกีารท าวิจัยต่อ

ยอดจากผลการบริการวิชาการ/

ปัญหาชุมชน  

ควรพิจารณาการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ

ศาสตร์ของนสิิต เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ละทักษะใน

วิชาชีพ 

ปรับเพิ่มกิจกรรมการบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับศาสตร์

ของนสิิตศึกษาศาสตร์ 

ท านุบ ารุง

ศิลปะและ

ควรก าหนดตัวบ่งชีข้องแผนให้ตอบสนองต่อ

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงศลิปะ 

ปรับตัวบ่งชีข้องแผนให้

ตอบสนอง 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

วัฒนธรรม และวัฒนธรรม ต่อเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ด้าน

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ด้านการ

บริหาร

จัดการ 

เกณฑข์้อ 1  แผนกลยุทธ์ของคณะมีเฉพาะตัวชีว้ัด

ความส าเร็จของแตล่ะโครงการ แตไ่ม่มีตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 

ปรับแผนกลยุทธ์ของคณะ                 

โดยเพิ่มตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

แผนกลยุทธ์ 

เกณฑข์้อ 1 ควรมีการสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แผนกลยุทธ์ แตค่วรครอบคลุมตัวชี้วัด Output และ 

Outcome 

ปรับตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผน

กลยุทธ์ โดยให้ครอบคลุม

ตัวชี้วัด Output และ Outcome 

เกณฑข์้อ 1  ควรมีการตดิตามและประเมิน

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์อย่างนอ้ยปีละ  

1 ครั้ง 

ปรับใหม้ีการตดิตามและประเมิน

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

เกณฑข์้อ 1 ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระหว่าง 

หลักสูตรของคณะร่วมผลิต   

จัดท าแผนกลยุทธ์ระหว่าง 

หลักสูตรของคณะร่วมผลิต 

เกณฑข์้อ 2  ควรมีการวเิคราะห์ต้นทุนของหนว่ยงาน

มาใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการ

หลักสูตร 

น าผลวเิคราะหต์้นทุนของ

หนว่ยงานมาใช้ประกอบการ

พิจารณาการบริหารจัดการ

หลักสูตร 

เกณฑข์้อ 2 ควรน าขอ้มูลต้นทุนต่อหนว่ยไปใช้เป็น

ข้อมูลวางแผนกลยุทธ์การเงินในด้านการบริหาร

รายจ่ายและการแสวงหาแหล่งรายได้เพื่อรองรับ

ความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหากมหาวิทยาลัย

ออกนอกระบบ 

น าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยไปใช้

เป็นข้อมูลวางแผนกลยุทธ์

การเงนิในด้านการบริหาร

รายจ่ายและการแสวงหาแหล่ง

รายได้เพื่อรองรับความเสี่ยงทาง

การเงนิที่จะเกิดขึ้นหาก

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 

เกณฑข์้อ 3  ควรพิจารณาความเสี่ยงเรื่องการก ากับ

หลักสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา (สัดส่วน

อาจารย์ : นิสติระดับบัณฑิตศกึษา) 

 

พิจารณาความเสี่ยงเรื่องการ

ก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศกึษา (สัดส่วน

อาจารย์ : นิสติระดับ

บัณฑติศกึษา) 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

เกณฑข์้อ 5  ควรวางแผนการจัดการความรู ้และ

แผนบริหารความเสี่ยงที่จะช่วยสนับสนุนให้แผนกล

ยุทธ์น าไปสู่วิสัยทัศนข์องคณะที่วา่ " เป็นองค์กรช้ัน

น าแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศกึษาที่มี

คุณธรรมมบีทบาทและเป็นแหลง่อ้างอิงทาง

การศกึษาในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

วางแผนการจัดการความรู้ และ

แผนบริหารความเสี่ยง                      

เพื่อสนับสนุนให้แผนกลยุทธ์

น าไปสู่วิสัยทัศนข์องคณะ 

ด้านการ

บริหาร

จัดการ 

เกณฑข์้อ 6  ควรท า SWOT Analysis ด้านบุคลากร

โดยเฉพาะ  จากถอดวิสัยทัศนเ์ป็นสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่จะ

เอือ้ต่อการผลักดันการบรรลุวิสัยทัศนพ์ร้อมทั้ง

ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่จะช่วยให้

บรรลุวิสัยทัศนเ์ชน่กัน แล้วใช้ในการวางแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายด้าน

บุคลากรเฉพาะเจาะจง 

ท า SWOT Analysis ด้าน

บุคลากรโดยเฉพาะ โดยถอด

วิสัยทัศนเ์ป็นสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการเพื่อใชใ้นการ

วางแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรใหบ้รรลุเป้าหมายด้าน

บุคลากรเฉพาะเจาะจง 

เกณฑข์้อ 6  วางแผนก าลังคนเพื่อรองรับการ

เกษียณอายุราชการที่สูงประมาณ 6-7%ในแตล่ะปี  

และจ้างผูม้ีความรูค้วามสามารถใหช่้วยงานหลัง

เกษียณ 

วางแผนอัตราก าลังเพื่อรองรับ

การเกษียณอายุราชการ    

เกณฑข์้อ 6 ปรับระบบการดูแลนิเทศ 

การฝึกสอนของนสิิตคณะร่วมผลติ เช่น  

จา้งผูม้ีความสามารถและประสบการณ์มาช่วย

ด าเนนิการเป็นการเฉพาะกิจ โดยขอใหค้ณะร่วมผลิต

ร่วมสมทบค่าใช้จ่าย (ลักษณะโครงการ) เป็นต้น 

ปรับระบบการดูแลนเิทศการ

ฝกึสอนของนิสติคณะร่วมผลิต 

เกณฑข์้อ 6  ควรก าหนดนโยบายใหน้ิสติระดับ

บัณฑติศกึษา รว่มดูแลการจัดการเรยีนการสอนของ

นิสติระดับปริญญาตร/ีปริญญาโท ในบาง

กระบวนการที่เหมาะสม เพื่อลดภาระการสอนและ

เป็นการฝึกประสบการณ์ให้นิสติ 

ก าหนดนโยบายใหน้ิสติระดับ

บัณฑติศกึษา รว่มดูแลการ

จัดการเรยีนการสอนของนิสิต

ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ใน

บางกระบวนการที่เหมาะสม  
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษา 2557 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

เกณฑข์้อ 6  ควรเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ

สายสนับสนุนวิชาการโดยศึกษารูปแบบจาก

มหาวิทยาลัยเอกชน 

เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ

สายสนับสนุนวิชาการโดยศึกษา

รูปแบบจากมหาวิทยาลัยเอกชน 

เกณฑข์้อ 7  ควรเพิ่มการสื่อสารท าความเข้าใจ และ

จัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรใหค้วามรูค้วาม

เข้าใจถูกต้องด้านการประกันคุณภาพการศกึษา  

และใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพ รวมทั้ง

ระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นระดับหลักสูตรและคณะ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตและการท างาน

ด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมในการพัฒนา

บุคลากรใหค้วามรูค้วามเข้าใจ

ถูกต้องด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษา และเพิ่มการสื่อสาร

ท าความเข้าใจ   

ระบบการ

ก ากับประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร 

ควรใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับอัตราการได้งานท า 

ต้นทุนต่อหน่วย ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ

การผลิตบัณฑติ และโอกาสในการแขง่ขันของแตล่ะ

หลักสูตร รว่มกับคณะร่วมผลติ 

น าระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ

อัตราการได้งานท า ต้นทุนต่อ

หนว่ย ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ของการผลติ

บัณฑติ และโอกาสในการแข่งขัน

ของแต่ละหลักสูตร พิจารณา

ร่วมกับคณะรว่มผลติ 

การบรหิาร

จัดการแบบ

ลีน 

ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานและ 

น าผลไปปรับปรุงตอ่ไป 

ท าการประเมินผลการ

ด าเนนิงานการบริหารจัดการ

แบบลีนและ 

น าผลไปปรับปรุงตอ่ไป 

การด าเนนิการ 

ตามมาตรการ

รักษ์สิ่งแวดล้อม

และประหยัด

พลังงาน 

ควรระบุเป้าหมายที่ตอ้งการท าให้บรรลุอย่างชัดเจน

ในแผนงาน/โครงการ ซึ่งบางแผนงานโครงการไม่

ชัดเจน 

ระบุเป้าหมายของมาตรการรักษ์

สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

ในแต่ละแผนงาน/โครงการให้

ชัดเจน  
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  

ปกีารศึกษา 2558 

ตาราง ส.1 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

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 26.84 10.00 2.68  2.68 
 

สกอ.1.2  I ร้อยละ 80.00 59.50 64.50 92.25  5.00 
 

สกอ.1.3  I ร้อยละ 20.00 15.00 64.50 22.90  1.45 
 

สกอ.1.4 I หนว่ย 5.00  0.00  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 (19.13/6) 3.19 
 

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 13,908,690 64.50 212,346.41  5.00 
 

สกอ.2.3 O ร้อยละ 40.00 51 64.50 77.86  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 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ  5.00 
 

สกอ. 5.2 P ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ  4.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิดตัว

บ่งชี้ 

หน่วย

นับ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมนิ 

หมาย

เหต ุตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

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

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

คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) = 13 ตัวบ่งชี้   4.09 
 

คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.+มศว) = 15 ตัวบ่งชี้   4.21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 

 24 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1      ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว                           เบอร์โทรศัพท์   1-5147 

ผู้รายงานผล :  นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                           เบอร์โทรศัพท์  1-1123 
 

เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ 

            คะแนนที่ได้  =       ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

                                        จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศกึษาเห็นชอบ  ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชีน้ีใ้ห้ครบถ้วน 
 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรที่รับการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร  จ านวน 10 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี  2 หลักสูตร และระดับ

บัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร  โดยผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน              

8 หลักสูตร  (หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์  ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซ้ ากับหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการประเมิน)  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร เท่ากับ 2.68               

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน 26.84 

2 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 10 

3 ค่าคะแนนที่ได้ ร้อยละ 2.68 
 

 

โดยแต่ละหลักสูตรมคีะแนนการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

 ประจ าการศึกษา  2558 

คะแนน 

การประเมิน 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) 

3.08 

2. หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศกึษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

3.41 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

1. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารและ 

การจัดการศกึษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

3.17 

2. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและ               

การจัดการเรียนรู ้(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

4.11 

3. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

3.22 

4. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

ไม่ได้ผา่น 

5. หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ 

การจัดการการศกึษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

3.22 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและ                  

การจัดการศกึษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

3.35 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

ไม่ได้ผา่น 
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หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

 ประจ าการศึกษา  2558 

คะแนน 

การประเมิน 

8. หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

3.28 

คะแนนรวม 26.84 

คะแนนเฉลี่ย 2.68 

  

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.1-1   รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร                           

ปีการศึกษา 2558 

EDU-58-1.1-2   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร                             

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557) 

EDU-58-1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร                                 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศกึษา   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

EDU-58-1.1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  

  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศกึษา   

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553)                             

EDU-58-1.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและ               

การจัดการเรียนรู ้(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)                              

EDU-58-1.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร     

  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)                          

EDU-58-1.1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร     

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553)                         

EDU-58-1.1-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร      

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ 

การจัดการการศกึษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)                         
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.1-9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร      

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและ                       

การจัดการศกึษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)                        

EDU-58-1.1-10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร      

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

EDU-58-1.1-11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร      

หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.01 32.37 3.24  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

3.01 26.84 2.68  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นฤมล  ศริะวงษ์                   เบอร์โทรศัพท์   1-5506 

ผู้รายงานผล : นางวรรณวิสา  เกลีย้งเกลา                   เบอร์โทรศัพท์   1-5559    

                       นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                  เบอร์โทรศัพท์   1-1123 
 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
 

วธิีการค 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 าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
X 5 

 80 

 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

1. นับตามปีการศกึษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

2. กรณีที่มอีาจารย์บรรจุใหม่ ใหค้ านวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจ า ดังนี้ 

  9 – 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

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

หนว่ยงานสนับสนุนวิชาการ) ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานต้น

สังกัด 

4. การนับจ านวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหนว่ยงานที่จัดการเรียนการสอน  

หากเกิน 9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หนว่ยงานที่ช่วยราชการ 
 

ผลการด าเนินการ  

ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ                    

รวมทั้งสิ้น  64.50 คน  (EDU-58-1.2-1) แยกเป็นระดับการศึกษาปริญญาเอก 59.50 คน                         

ระดับปริญญาโท 4 คน (EDU-58-1.2-2) ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                  

คิดเป็นรอ้ยละ 92.25  เทียบเกณฑ ์มคี่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 64.50 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก คน 59.50 

3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 92.25 

4 ค่าคะแนนที่ได้ คะแนน 5.00 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-58-1.2-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 

EDU-58-1.2-2 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 

ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 92.25 5.00  
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 92.25 5.00  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี     :  ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นฤมล  ศริะวงษ์                    เบอร์โทรศัพท์   1-5506 

ผู้รายงานผล : นางวรรณวิสา  เกลีย้งเกลา                      เบอร์โทรศัพท์   1-5559   

                        นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                      เบอร์โทรศัพท์   1-1123  
 

เกณฑ์การประเมิน  

การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 
 

วิธีการค านวณ 

 แนวทางท่ี 1 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์                            

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เท่ากับ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 

 80 
 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

1. นับตามปีการศกึษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

2. กรณีที่มอีาจารย์บรรจุใหม่ ใหค้ านวณตามเกณฑอ์าจารย์ประจ า ดังนี้ 

  9 – 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

      6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

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

หนว่ยงานสนับสนุนวิชาการ) ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงาน                 

ต้นสังกัด 

4. การนับจานวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  

หากเกิน 9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วย

ราชการ 
 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 64.50 คน  (EDU-58-

1.3-1) ประกอบด้วยต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 10 คน  

(EDU-58-1.3-2) และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 49.50 คน  ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ า                   

ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 23.26      

เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทียบเกณฑ ์มีคา่คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.45  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์) 
คน 15 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 64.50 

3 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย)์  
ร้อยละ 23.26 

4 คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 80 ขึน้ไป คะแนน 1.45 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-58-1.3-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 

EDU-58-1.3-2 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 22.90 1.43  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 23.26 1.45  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี      :  ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :    อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง                   เบอร์โทรศัพท์   1-5562 

ผู้รายงานผล :    นางสาวธนัตพร  ชาตสิุภาพ                          เบอร์โทรศัพท์   1-1123 
 

เกณฑ์การประเมิน  

ในกรณีที่จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น

คะแนน 5 

ในกรณีที่จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้  ค านวณหาค่าความ

แตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน  และน าค่าความแตกต่างมา

พิจารณาดังนี้ 

 ค่าความแตกต่างของจ านวนนิสติเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานตัง้แตร่้อยละ 

20  ก าหนดเป็นคะแนน 0 

 ค่าความแตกต่างของจ านวนนิสติเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานตัง้แตร่้อยละ 

0.01 และไม่เกินร้อยละ 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  
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  

 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่าร้อยละทีม่ากกว่าร้อยละ 10 แตน่้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

 
 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์   เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน  4  หลักสูตร และ

ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  8  หลักสูตร    หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีค่า FTES = 1,086.75  และ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  มีค่า FTES = 1,275.75  รวมทั้ง 2 หลักสูตร มีค่า FTES = 2,362.50   (1,086.75 

+1,275.75) (Edu-1.4-1)  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  64.50 คน  มีสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ า   36.63 : 1  (2,362.50/64.50)  มีค่าร้อยละความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 22.09 

((36.63-30/36.63)*100) ดังนัน้คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0 คะแนน (5-(22.10/4) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร 

EDU-5-1.4-1 รายงานการวิเคราะหจ์ านวนหนว่ยกิตนสิิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภาคเรียนที่ 2/57-1/58) 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  5 20.23 0  
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  5 22.10 0  

 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนสิิตเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

 

คะแนนท่ีได้  =   
 

                 ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จากข้อ 2.3 

4 
 5 -      คะแนนท่ีได้  = 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปรญิญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง                             เบอร์โทรศัพท์ 1-5562 

   อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล                              เบอร์โทรศัพท์ 1-5562 

ผู้รายงานผล : นางสาวอาทิชล   จันทร์หอม                                    เบอร์โทรศัพท์ 1-5597 

  นางสาวมณฑกานต์  ฉิมเกิด                                    เบอร์โทรศัพท์ 1-5524 

                        นายนิพัทธ  ผ้ึงไผ่งาม                                             เบอร์โทรศัพท์ 1-1122 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

  

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
 

1. จัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชีวติแก่นสิิตในคณะ 

ในปีการศึกษา 2558 คณะศกึษาศาสตร ์มกีารจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นสิิต ได้แก่  

(1)  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหีนา้ที่ดูแลนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษาโดยให้

ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร และปัญหาของนิสิตในด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ

ร่างกาย จิตใจ ฯลฯ ทั้งนี้ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลนิสิตทุกช้ันปี ซึ่งแต่ละวิชาเอกมีอาจารย์ที่

ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน ต่อนิสิต 1 ช้ันปี (EDU-58-1.5-1-1, 2) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าร่วมประชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย (EDU-58-

1.5-1-3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลาเข้า

พบแก่นสิิต ตั้งแตว่ันปฐมนิเทศ นสิิตสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ในหลาย ๆ ช่องทางทั้งทางโทรศัพท์ 

ทางอเีมล์ ตลอดจนทาง Social Network เชน่ Facebook LINE 

(2)  คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตและบริการชุมชน (EDU-

58-1.5-1-4) และกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ประจ าปี 2558  (EDU-58-1.5-1-5) เพื่อท า

หนา้ที่ให้ค าแนะน าในการจัดโครงการและการด าเนินงานของสโมสรนิสิต  
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(3) คณะศึกษาศาสตร์จัดให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท าหน้าที่ให้บริการนิสิต เกี่ยวกับการ

ลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอน การจัดกิจกรรมของนิสิต การขอรับทุนการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานบริการ

การศกึษาและเจ้าหนา้ที่ฝ่ายกิจการนสิิตและบริการชุมชน  (EDU-58-1.5-1-6) 

(4) คณะศึกษาศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรม :

ปฐมนิเทศนิสิต ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ ช้ันปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ

ปฏิบัติตา่ง ๆ และให้ค าแนะน าแก่นสิิตในการใช้ชีวติในคณะและมหาวิทยาลัย (EDU-58-1.5-1-7) 

          (5) คณะศกึษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : 

เสริมสร้างความเป็นครู กศ.บ. (EDU-58-1.5-1-8) ให้กับนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่ มศว องครักษ์ ประกอบด้วย 

กิจกรรมสายสัมพันธ์ กศ.บ. มศว  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน  กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่ความเป็นครู 

กิจกรรมความภูมิใจของศษิย์และบัณฑติ มศว 

(6) คณะศกึษาศาสตร์ จัดช่องทางตดิต่อสื่อสารกับนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ Facebook 

Ed 591,592) (EDU-58-1.5-1-9) เพื่อแจ้งข้อมูลสารสนเทศ และติดต่อ ถาม-ตอบปัญหาและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

(7) คณะศึกษาศาสตร์ จัดท าระบบการส่งงานออนไลน์ ส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

โดยใช้ชื่อระบบว่า EDSWU ONLINE ผ่านเครือข่ายการศึกษา EDMODO (EDU-58-1.5-1-10)                  

เพื่ออ านวยความสะดวกให้นิสิตมีช่องทางการส่งงานที่สะดวก รวดเร็วและเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็น

ช่องสื่อสารระหว่างฝ่ายวิชาการของคณะกับนิสิต เกี่ยวกับการส่งภาระงานการฝึกประสบการณ์              

วิชาชีพคร ู 

(8) คณะศึกษาศาสตร์ จัดท าระบบข้อมูลการฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 

http://edtech.swu.ac.th/preteacher/ เพื่อเป็นช่องทางการรวบรวมข้อมูลส าคัญในการปฏิบัติการสอน

และฝกึประสบการณว์ิชาชีพของนสิิต ได้แก่ ขอ้มูลสถานศกึษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์ ข้อมูลอาจารย์

นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ตารางสอน แบบฟอร์มการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ และแบบประเมินผล

การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ (EDU-58-1.5-1-11) 

(9) ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา จัดห้องปฏิบัติการให้ค าปรึกษาให้กับนิสิต 

(EDU-58-1.5-1-11)  เพื่อนิสิตปรึกษาปัญหาต่าง ๆ  โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

โดยบันทึกข้อมูลดว้ยแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา (EDU-58-1.5-1-12)  

(10) ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดให้บริการด้านการส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการ STUDIOTECH ของภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยจัดการ

อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนให้แก่นสิิตระดับปริญญาตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง (EDU-58-1.5-1-13) 

http://edtech.swu.ac.th/preteacher/
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(11) คณะศึกษาศาสตร์ จัดกล่องรับความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ              

การจัดบริการของคณะในบริเวณหนา้ลิฟตห์นา้ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และห้องพฤฒาจารย์ 

(EDU-58-1.5-1-14) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.5-1-1 ตัวอย่างข้อมูลนิสติในระบบ Supreme 2004  

EDU-58-1.5-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา  

EDU-58-1.5-1-3 คู่มอือาจารย์ที่ปรึกษา 

EDU-58-1.5-1-4 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสติ    

EDU-58-1.5-1-5 ค าสั่งคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-58-1.5-1-6 ข้อก าหนดภาระงานของเจา้หนา้ที่งานบริการการศกึษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ

นิสติและบริการชุมชน 

EDU-58-1.5-1-7 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะศกึษาศาสตร ์  

กิจกรรม :ปฐมนิเทศนิสติ ปริญญาตรี  คณะศกึษาศาสตร ์ปีการศกึษา 2558 

EDU-58-1.5-1-8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู  

กิจกรรม : เสริมสร้างความเป็นครู กศ.บ.  

EDU-58-1.5-1-9 Facebook Ed 591,592 

EDU-58-1.5-1-10 ภาพระบบการส่งงานออนไลน์ EDSWU ONLINE / คู่มอืการใชง้านระบบ   

EDU-58-1.5-1-11 เว็บไซต์  http://edtech.swu.ac.th/preteacher/ 

EDU-58-1.5-1-12 ภาพห้องปฏิบัติการให้ค าปรึกษากับนิสติ   

EDU-58-1.5-1-13 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษากับนิสติ   

EDU-58-1.5-1-14 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น 
 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บรกิาร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 

นอกเวลาแก่นสิิต 
 

ผลการด าเนินการ 

   คณะศึกษาศาสตร์ จัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน ข่าวสารวิชาการ 

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประกวดและ

แข่งขัน การรับสมัครนิสิตท างานพิเศษ ฯลฯ โดยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ (EDU-58-1.5-2-1) ผ่านระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าช้ันปี รวมถึงการส่งข่าวสารผ่านช่องทางสารสนเทศ ได้แก่ การส่งข่าวสารถึง

http://edtech.swu.ac.th/preteacher/
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นิสิตผ่านเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ (EDU-58-1.5-2-2) และ Social Network คือ Facebook ของสโมสร

นิสติคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-58-1.5-2-3) นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาส

ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น (EDU-58-

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

หลักสูตร ประกอบด้วย โครงการเตรียมความพรอ้มนสิิต มศว ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้กับ

นิสติ (EDU-58-1.5-2-5) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.5-2-1 ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์ 

EDU-58-1.5-2-2 เว็บไซต์คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-1.5-2-3 Facebook  สโมสรนสิิตคณะศกึษาศาสตร์  

EDU-58-1.5-2-4 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น 

EDU-58-1.5-2-5 รายงานสรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมนสิิต มศว ในการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน 
 

 

3.จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นสิิต 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต โดยจัดโครงการ                     

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย (1) กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนิสิตภาคเรียนที่ 

1/2558 (รหัส54) (2) กิจกรรม : สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของ

นิสิตภาคเรียนที่ 2/2558 (รหัส54) (3) กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพฯ ของนสิิตภาคเรียนที่ 2/2558 (รหัส54) (4) กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่

เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ของภาคเรียนที่ 1/2559  (5) กิจกรรม : 

ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณว์ิชาชีพฯ ของนสิิตภาคเรียนที่ 1/2559 (รหัส55)           

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งให้นิสิตได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพเมื่อส าเร็จ

การศึกษา ทั้งในเรื่องกลวิธีการจัดการเรียนรู้  การจัดการช้ันเรียน การท าวิจัยในช้ันเรียนตลอดจนเตรียม

ความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู โดยในการฝึกประสบการณ์นั้น มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์

นิเทศก์ในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู   (EDU-58-1.5-3-6) นอกจากนี้ คณะยังได้มีช่องทางให้นิสิตได้
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มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ ซักถามข้อสงสัย หรือประกาศข่าวสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook  Ed 

591,592 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (EDU-58-1.5-3-7) ที่สามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของคณะ

ศกึษาศาสตร์ได้ 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้

เบื้องต้น (SS.B.T.C.) (EDU-58-1.5-3-8) และโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 

เพื่ อ ให้นิ สิ ตมีความรู้ พื้ นฐานในการประกอบวิ ชา ชีพครู ใน การท างาน เมื่ อส า เ ร็ จการศึกษา                            

(EDU-58-1.5-3-9) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.5-3-1 กิจกรรม: การปัจฉิมนเิทศหลังการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 

EDU-58-1.5-3-2 กิจกรรม : การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2558 

EDU-58-1.5-3-3 กิจกรรม: การปัจฉิมนเิทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนที่ 2/2558 

EDU-58-1.5-3-4   กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศ 

  การศึกษาและอาจารย์นเิทศวิชาเฉพาะ ภาคเรียนที่ 1/2559           

EDU-58-1.5-3-5   กิจกรรม : ปฐมนิเทศนสิิตปฏบิัตกิารสอนและฝึกประสบการณวิ์ชาชีพฯ                 

ของนิสิต ภาคเรียนที่ 1/2559 (รหัส55) 

EDU-58-1.5-3-6  ค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย์นิเทศก์ในการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู 

EDU-58-1.5-3-7  Facebook Ed 591,592 การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพครู 

EDU-58-1.5-3-8 รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น   

(SS.B.T.C.) 

EDU-58-1.5-3-9 รายงานสรุปผลโครงการศักยภาพนสิติ สาขาวิชาการประถมศึกษา 

 

4. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (EDU-58-1.5-4-1) และ

ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมโดยมีนิสิตตอบแบบประเมิน จ านวน 295 ฉบับ จากจ านวน               

381 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77.43 พบว่า นิสิตมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ที่ค่าเฉลี่ยใน

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในระดับมาก (EDU-58-1.5-4-2) และ

น าเสนอผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ทราบ เพื่อพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา (EDU-58-1.5-4-3)     
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.5-4-1 แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านแก่นสิิต 

EDU-58-1.5-4-2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทุกด้านแก่นสิิต 

EDU-58-1.5-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 

 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้นหรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์  โดยคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ได้น าผลการประเมินคุณภาพ

การให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลกับ

นิสิตและศิษย์เก่า  โดยปีการศึกษา 2559 จะปรับการให้บริการนิสิตในส่วนของเทคโนโลยีและข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับ การแนะแนวอาชีพ การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ                 

การปรับปรุงการให้บริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของคณะ และแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงประชุมช้ัน 7  จัดท าห้องแสดงสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 8 

และเปลี่ยนฝา้และหลังคา อาคาร 12 คณะศกึษาศาสตร์ (EDU-58-1.5-5-1)  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 

 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า (EDU-58-1.5-6-1) และมีการติดต่อสื่อสารกับ

ศิษย์เก่าผ่านทาง  Facebook ของ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  การประกาศข่าวสารผ่าน face book, 

ชมรมนสิิตเก่าคณะศกึษาศาสตร์ มศว,บ้านเพชรในตม (EDU-58-1.5-6-2,3,4) ได้แก่ การประชุมวิชาการ  

การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา    

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

ป้ายประชาสัมพันธ์ (EDU-58-1.5-6-5)  ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  (EDU-58-1.5-6-6)  และ

Facebook  อีกทั้งยังมีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
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เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่าน Facebook ของชมรมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มศว และ Facebookสโมสร

นิสติคณะศึกษาศาสตร์  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.5-6-1 ฐานขอ้มูลศษิย์เก่า 

EDU-58-1.5-6-2 Facebook ของสโมสรนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-1.5-6-3 Facebook ศษิย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-58-1.5-6-4 Facebook บ้านเพชรในตม 

EDU-58-1.5-6-5 ป้ายประชาสัมพันธ์   

EDU-58-1.5-6-6 ป้ายประชาสัมพันธ์อเิล็กทรอนิกส์   
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ขอ้ 6 ข้อ 5.00  
 

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

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 :  อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศย์ุทธไกร                      เบอร์โทรศัพท์   1-5443 

ผู้รายงานผล :  นางสาวสิริมา  สุขข ี                                    เบอร์โทรศัพท์   1-5579 

 

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 

คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต เพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรม/

โครงการพัฒนานิสติในภาพรวมของคณะร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-58-

1.6-1-1,2,3) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติทุกด้านและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะศกึษาศาสตร ์ 

 ปีการศึกษา 2558  ได้จัดกิจกรรมให้กับนิสติระดับปริญญาตรีตามแผนฯ โดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต  ด าเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์และ

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และรองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสติและบริการชุมชน โดยใช้งบประมาณของคณะศกึษาศาสตร์ในการจัดกิจกรรม  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิตคณะศกึษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

EDU-58-1.6-1-2 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสติ    

EDU-58-1.6-1-3 ค าสั่งคณะกรรมการสโมสรนิสติคณะศึกษาศาสตร์ 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการใหค้รบถ้วน ประกอบด้วย  

1) คุณธรรม จริยธรรม   
2) ความรู้ 

3) ทักษะทางปัญญา   

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 (EDU-58-

1.6-2-1) ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการนสิิตมสี่วนร่วมในฐานะผู้ด 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 ด้านทักษะ             

การจัดการเรียนรู ้(EDU-58-1.6-2-2,3) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.6-2-1 แผนการจัดกิจกรรมนิสติคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

EDU-58-1.6-2-2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  

EDU-58-1.6-2-3 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจ าปีการศกึษา 2558 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

กิจกรรมที่  2 : กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต ( EDU-58-1.6-3-1)                      

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีเข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน 35 คน ซึ่งจัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการกลุ่ม เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจและทักษะการประกันคุณภาพใหก้ับนิสติและเพื่อสนับสนุนให้นสิิตด าเนินกิจกรรมและโครงการ
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ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ส่งผลให้ เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมและ                             

โครงการต่าง ๆ (EDU-58-1.6-3-2-3) 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.6-3-1 โครงการพัฒนางานแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา                           

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมใหค้วามรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

EDU-58-1.6-3-2 คู่มอืประกันคุณภาพการศกึษา ส าหรับนิสติ 

EDU-58-1.6-3-3 รายงานสรุปโครงการพัฒนางานแผนและงานประกันคุณภาพการศกึษา                          

คณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นิสิต 

 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป  

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์  โดยฝ่ายกิจการนิสิตและงานบริการการศึกษาได้จัดให้ทุกกิจกรรม/โครงการ  

ที่ด าเนินการเรียบร้อย ท าการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม/

โครงการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และ

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของคณะศกึษาศาสตร์ โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ (EDU-58-1.6-

4-1, 2) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต (EDU-58-1.6-4-3, 4) รวมถึงจัดท า

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการประเมินผลส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการในปีการศึกษาต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.6-4-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  

EDU-58-1.6-4-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นสิิต  

EDU-58-1.6-4-3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต    

EDU-58-1.6-4-4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต    
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5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์  มอบหมายให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน 

เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตัวชี้วัดในแผนฯ ทั้งใน

เชงิปริมาณและคุณภาพและผู้รับผิดชอบโครงการประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ และ

จัดท าสรุปผลการประเมินดังกล่าว (EDU-58-1.6-5-1) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 

5/2559 (EDU-58-1.6-5-1,2) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.6-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ 

EDU-58-1.6-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 

 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินการ 

 ฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน ภายใต้การด าเนินงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตและบริการชุมชนและคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิตได้น าข้อเสนอสรุปผลการประเมิน

ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ตามตัวชี้วัดในแผนฯ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและ

ผูร้ับผิดชอบโครงการประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ช่วย

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต มศว และของคณะศึกษาศาสตร์ และจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งขยายผลให้คณาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการให้

มากขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

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 : ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพันธ์  ศิรวิันยงค์           

ผู้รายงานผล : นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจิตร์                           เบอร์โทรศัพท์   1-5509 

 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 

    คณะศึกษาศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์                 

ในการบริหารงานวิจัย โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการบริหารงานวิจัย 

ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) จัดฐานข้อมูลเพื่อการจัดการในการด าเนินงานบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

แบบฟอร์ม เพื่อขอขยายเวลา แบบฟอร์มน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุน

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2558 และแบบฟอร์มเพื่อขอ

ทุนสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส าหรับการบริหารงานวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์ มีปฏิทินแผนการด าเนินงานของฝ่าย (EDU-58-2.1-1, 2)  

2) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งแหล่งทุนภายใน คือ โครงการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัย

ส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งอยู่ใน แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนา  ผลผลิ ต  :  ผลงานวิ จั ย เพื่ อถ่ า ยทอด เทค โน โลยี  หมวดรายจ่ าย  เ งิ นอุ ดหนุ น                                    

ของคณะศกึษาศาสตร์ (EDU-58-2.1-1-3)  และแหลง่ทุนวิจัยภายนอก 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับจัดสรรทุนวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ทั้งที่ได้รับทุนวิจัยภายใน

และและทุนวิจัยภายนอก (EDU-58-2.1-1-4)   

4) ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-58-

2.1-1-5) และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ (1) ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย

ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของประเทศ                   

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร (3) พิจารณาข้อเสนอ
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โครงการวิจัย ที่เสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (4) ส่งเสริมและสนับสนุน

พัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร             

ทั้งที่เป็นการน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติและการตีพิมพ์

ลงวารสารวิชาการตา่ง ๆ (EDU-58-2.1-1-6)   

6) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลในการสืบค้นหนังสือ วารสาร ต ารา เพื่อประกอบการสืบค้น                  

ในการท าวิจัย จากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายร่วมกับ

ส านักหอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัย (EDU-58-2.1-1-7)   

โดยมีขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน รวมถึงขั้นตอนการ

พิจารณาผลงานวิจัย และ การเผยแพร่งานวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการหลังจากการ

ได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดท ารายงานการวิจัย  โดยก าหนดขั้นตอนการเบิกทุนการวิจัย เอกสารที่

เกี่ยวข้อง การประเมนิผลงานวิจัยตามระบบ (EDU-58-2.1-1-8) ดังนี้  

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยเงนิรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศการขอรับทุนวิจัยเงนิรายได้ 

    คณะศกึษาศาสตร์ 

ผูร้ับทุน ประกาศประกาศการขอรับทุนวิจัย

เงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ 

2. ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

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

งานวิจัยและต่างประเทศ 

3. ฝ่ายวิจัยและต่างประเทศ ตรวจสอบ

คุณสมบัติตามเงื่อนไขทุนฯ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย เกณฑ์การพิจารณารายละเอียด

ของงบประมาณที่ใช้จ่ายในการ

ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย                  

ของคณะศกึษาศาสตร์ ปี 2558 

4. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัยและงบประมาณในภาพรวม 

(ผา่นการพิจารณา/เห็นชอบ) หรอื (ไม่ผ่าน

การพิจารณา/มขี้อสงสัย)  ซึ่งถ้าไม่ผ่าน

การพิจารณาสามารถยื่นเสนอโครงการใน

การประกาศรอบต่อไป 

คณะกรรมการพัฒนา

งานวิจัยประจ า 

คณะศึกษาศาสตร์ 

แบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการ 

ขอรับทุน 

5. ผู้รับทุนปรับแก้ขอ้เสนอโครงการวจิัย 

 ตามข้อเสนอแนะ 

ผูร้ับทุน แบบฟอร์มขอ้เสนอโครงการ 

ขอรับทุน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดเอกสารและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6. ฝ่ายวิจัยและต่างประเทศ แจง้ผูข้อรับทุน 

และด าเนินการขออนุมัตกิารด าเนินงาน

โครงการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

และผู้รับทุน 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการขอรับ

ทุนอุดหนุนงานวิจัย 

7. ผู้รับทุนให้ขอ้มูลเพื่อจัดท าสัญญาต่อไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย แบบฟอร์มสัญญาทุนอุดหนุน

งานวิจัย 

8. ขออนุมัติเบิกเงนิอุดหนุนวิจัย และส่ง

รายงานความก้าวเหนือทุก 6 เดือน หรือ

ขอขยายเวลาการด าเนินงาน 

ผูร้ับทุน แบบฟอร์มการด าเนินการ

โครงการขอรับทุน 

9. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ผูร้ับทุน แบบฟอร์มการด าเนินการ

โครงการขอรับทุน 

10. ส่งรายงานผลงานตีพมิพ์ และ/หรอื

รายงานการน าเสนอผลงานวิจัย ใหค้ณะ

ศกึษาศาสตรท์ราบและเก็บข้อมูลตอ่ไป 

ผูร้ับทุน แบบฟอร์มการด าเนินการ

โครงการขอรับทุน 

 

7) มีระบบตรวจสอบและติดตามโครงการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร หลังได้รับอนุมัติทุน

จากคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุน

การวิจัย และเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย (EDU-58-2.1-1-9)   

8) จัดท าวารสารในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จ านวน 4 วารสาร คือ 

วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  และ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2  

วารสารวิชาการ และวารสารบริหารการศึกษา ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2  เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรและบัณฑติที่จบการศกึษา (EDU-58-2.1-1-10)   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-2.1-1-1 แบบฟอร์มตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

EDU-58-2.1-1-2 ปฏิทินแผนการด าเนินงานงานวิจัย 

EDU-58-2.1-1-3 ข้อมูลเกี่ยวกับแหลง่ทุนวิจัยทั้งแหลง่ทุนภายในและภายนอก 

EDU-58-2.1-1-4 ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับจัดสรรทุนวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 

EDU-58-2.1-1-5 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-2.1-1-6 รายงานสรุปผลการน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

และบุคลากร 

EDU-58-2.1-1-7 ฐานขอ้มูลของเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 

EDU-58-2.1-1-8 ขั้นตอนการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 

EDU-58-2.1-1-9 การตรวจสอบและติดตามโครงการวจิัยของคณาจารย์และบุคลากร 

EDU-58-2.1-1-10 วารสารในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณะ 

 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 

- คณะศึกษาศาสตร์มีห้องให้ค าปรึกษา และห้องพฤฒาจารย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สนับสนุน  ด้านการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร (EDU-58-2.1-2-1)  

- คณะศึกษาศาสตร์จัดสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลและจัดท างานวิจัย (EDU-58-2.1-2-2) 

- มีฐานข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล

ในการสบืค้นวารสาร หนังสือ ต ารา เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย (EDU-58-2.1-2-3) 

- แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์  (EDU-58-2.1-2-4)                     

เพื่อพิจารณาเค้าโครงการวิจัย ให้ข้อเสนอแนะและมีระบบพี่เลี้ยงในการดูแลให้ค าปรึกษา ค าแนะน า

เกี่ยวกับการท าวิจัย 

- คณะศึกษาศาสตร์จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนการท าวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร (EDU-

58-2.1-2-5) 

- จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตามโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ(นานาชาติ) กิจกรรม : 

Education towards Global Competence in the 21st Century เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบัณฑิตที่

จบการศกึษาได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย (EDU-58-2.1-2-6)  

- จัดท าวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต 

ศิษย์เก่าจ านวน 4 วารสาร คือ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  และ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา         

ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2  วารสารวิชาการ และวารสารบริหารการศึกษา ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2                    

เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตที่จบ

การศกึษา (EDU-58-2.1-1-7)   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องให้ค าปรึกษาและห้องงานวิจัยและต่างประเทศ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-2.1-2-2 ภาพถ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

EDU-58-2.1-2-3 เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

EDU-58-2.1-2-4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-2.1-2-5 การจัดสรรทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์ และบุคลากร 

EDU-58-2.1-2-6 โครงการศกึษาศาสตร์วชิาการ(นานาชาติ) กิจกรรม : Education 

towards Global Competence in the 21st Century 

EDU-58-2.1-2-7 วารสารเพื่อการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ 

บุคลากรของคณะ 

 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์  เพื่อเป็นทุนวิจัย

ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ในปีการศึกษา 2558  

เป็นจ านวนเงิน 1,340,0000 ดังนี้ 

   - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)  (EDU-5-2.1-3-1)             

เป็นจ านวนเงิน 348,450 บาท  (นับเฉพาะเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558) 

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) (EDU-58-2.1-3-2)                  

เป็นจ านวนเงิน 991,550 บาท   (นับเฉพาะเดือนตุลาคม  2558 – กรกฎาคม 2559)  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-2.1-3-1 แผนการใชง้บประมาณรายจา่ยจากเงนิรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

EDU-58-2.1-3-2 แผนการใชง้บประมาณรายจา่ยจากเงนิรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2558 จัดโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ(นานาชาติ) กิจกรรม : Education towards 

Global Competence in the 21st Century  (EDU-58-2.1-4-1) ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2558                

ณ หอประชุมการแสดงดนตรีอโศกมนตรี 1  ช้ัน 4  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบัณฑิตที่จบการศึกษาได้เผยแพร่

ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการหรือการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ (EDU-58-2.1-4-2,3) 

นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการน าเสนอ

ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการน าเสนอบทความวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-2.1-4-1 โครงการศกึษาศาสตร์วชิาการ(นานาชาติ) กิจกรรม : Education towards 

Global Competence in the 21st Century 

EDU-58-2.1-4-2 โครงการส่งเสริม/พัฒนาการท าวิจัยและเผยแพร่การวิจัย                               

(วารสารวิจัยทางการศกึษา) 

EDU-58-2.1-4-3 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ 

(วารสารวิชาการศกึษาศาสตร)์ 

 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง 

   อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดเีด่น 

ผลการด าเนินการ 

  คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินการ  โดยพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ  โดยผ่านโครงการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษางานวิจัย (EDU-58-2.1-5-1) โครงการศึกษาศาสตร์

วิชาการ (นานาชาติ) (EDU-58-2.1-5-2) และคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

(EDU-58-2.1-5-3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและมีระบบพี่เลี้ยงในการดูแลให้ค าปรึกษา ค าแนะน าเกี่ยวกับ 

การท าวิจัย และยังมีระบบที่ก ากับกลไกเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากร

ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการท าวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการท าวิจัย 

การสรา้งฐานความรู้ที่มคีุณค่า ซึ่งมีขัน้ตอนดังนี้  

  1. คณะศกึษาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ไปยังภาควิชา/สาขาวิชา  

  2. หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชาพิจารณาผลงานของคณาจารย์ด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ดีเด่นน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย 

  3. คณะกรรมการพจิารณาผลงานฯ ของคณาจารย์ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ดีเด่น 
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  4. ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นเผยแพร ่

และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-2.1-5-1 โครงการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษางานวิจัย 

EDU-58-2.1-5-2 โครงการศกึษาศาสตร์วชิาการ (นานาชาติ) 

EDU-58-2.1-5-3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์  ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบ ในการ

สนับสนุนการท าข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่คณาจารย์ นักวิจัย  

(EDU-58-2.1-6-1) และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์ นักวิจัย  

โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (EDU-58-2.1-6-2) และยังมีระบบที่ก ากับกลไก 

การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยภายในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดส าหรับนักวิจัยและคณะฯ ซึ่งมีวธิีการด าเนินงาน ดังนี้  

 1. คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย มีการวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอ

จดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้

ฐานขอ้มูลจากทางสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

 2. คณะศึกษาศาสตร์ มีการรวบรวมผลงานที่แล้วเสร็จมาพิจารณาขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือ  

อนุสิทธิบัตร ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ส่งทางสถาบันยุทธศาสตรเ์พื่อด าเนนิการ 

 3. เจ้าหน้าที่งานวิจัย ประสานงานกับทางสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เพื่อติดตาม

ขอ้มูล 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-2.1-6-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-2.1-6-2 ประกาศหลักเกณฑก์ารรักษาสิทธิประโยชน์ 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
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X 5 

ตัวบ่งชี้สกอ. 2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี       :  ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพันธ์  ศิรวิันยงค์           

ผู้รายงานผล :  นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจติร์                               เบอร์โทรศัพท์   1-5509 
 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

      จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

               คะแนนที่ได้    =        จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

                                         จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์มีเงนิทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก  แบ่งเป็นเงิน

สนับสนุนภายใน จ านวน 2,792,310 บาท และเงินสนับสนุนภายนอก จ านวน 11,116,380 บาท รวมทั้งสิ้น 

7,927,910 บาท โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 64.50 คน  

มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 122,913.33 บาท จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 100,000 

บาทขึน้ไปต่อคน เมื่อน าผลการด าเนนิงานมาเทียบเกณฑ ์มีคา่คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศกึษาต่อ) คน 64.50 

2 จ านวนอาจารย์ที่ลาศกึษาต่อ คน - 

3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

มหาวิทยาลัย 

บาท 2,792,310 

4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

บาท 5,510,600 

5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด บาท 7,927,910 

6 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

บาท 122,913.33 

7 คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
 

หมายเหตุ: 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยใหน้ับตามปีการศกึษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผูล้า

ศกึษาต่อ 

2. ใหน้ับจ านวนเงนิที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศกึษาไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ

กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้รว่มวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนาม

ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากร

สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 

รายการหลักฐาน 

ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัส

เอกสาร ภายใน ภายนอก 

1 ผศ.ดร.มณฑริา   

จารุเพ็ง 

การศึกษาและพัฒนาภูมิคุม้ กันทางจิต 

ของวัยรุ่นไทย 
100,000  

EDU-58- 

2.2-1 

2 อ.ดร.มิ่งขวัญ 

 คงเจรญิ 

การศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อยา่งยั่งยืน 
120,000  

EDU-58-

2.2-2 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัส

เอกสาร ภายใน ภายนอก 

3 ผศ.ดร. สกล   

วรเจรญิศรี 

การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิผลในการให้ค าปรึกษา 
100,000  

EDU-58-

2.2-3 

4 รศ.ดร. สิริมา  

 ภญิโญอนันตพงษ์ 

การพัฒนาแบบวัดความพร้อมทางภาษา

ของเด็กปฐมวัยไทย 
100,000  

EDU-58-

2.2-4 

5 อ.ดร.กนกพร  

วบูิลพัฒนะวงศ์ 

การศึกษาทัศนคตขิองนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อนักเรียน 

ท่ีมีความต้องการพเิศษ 

100,000  
EDU-58-

2.2-5 

6 อ.ดร.กิตติชัย   

สุธาสิโนบล 

การศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนานิสติ

ฝึกหัดครูสู่มืออาชีพ โอกาสและความหวัง

ในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย 

กรณศีกึษา : นิสิตฝกึหัดครูโครงการ             

เพชรในตม 

134,750  
EDU-58-

2.2-6 

7 อ.ดร.รังรอง  สมมิตร การพฒันารูปแบบการนเิทศการฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีครู เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนสิิตครู

ปฐมวัย 

100,000  
EDU-58-

2.2-7 

8 อ.ดร.ขวัญหญิง   

ศรีประเสริฐภาพ 

การพัฒนาระบบการนเิทศออนไลน ์ส าหรับ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.5 ปี)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ศรีนครนิทร วิโรฒ 

150,000  
EDU-58-

2.2-8 

9 อ.ดร.สุมลนิตย์ 

เกิดหนุนวงศ์ 

รูปแบบการฝึกอบรมท่ีสง่เสริมประสิทธิผล

และประสิทธิภาพตอ่องค์การ 
142,560  

EDU-58-

2.2-9 

10 อ.ดร.รณิดา  เชยชุม่ การพัฒนาภาวะผู้น า ของนิสติการศึกษา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร วิโรฒ  

โดยใชโ้ปรแกรมการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้

สังคม 

80,000  
EDU-58-

2.2-10 

11 อ.ดร.ชไมพร   

ดิสถาพร 

แนวทางพัฒนาการศกึษานอกระบบ 

กรณศีกึษาประเทศอาเซียน 
150,000  

EDU-58-

2.2-11 

12 อ.พัชรีวรรณ   

คุณชื่น 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ ประสบการณ์ และความ

พร้อมในการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

70,000  
EDU-58-

2.2-12 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัส

เอกสาร ภายใน ภายนอก 

13 อ.ดร.จันทรัศม์             

ภูติอริยวัฒน์ 

ปัจจัยการจัดการเรียนการสอน

สภาพแวดลอ้มทางสังคมและชวีสังคมท่ี

เกี่ยวข้องกับจิตวญิญาณความเป็นครูของ

นสิิตวชิาชีพครูสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

70,000  
EDU-58-

2.2-13 

14 อ.ดร.มิ่งขวัญ                

คงเจรญิ 

ท่ีปรึกษา "ประเมินผลกลไกการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.

2555-2559" 

 3,000,000 
EDU-58-

2.2-14 

15 อ.ดร.จตุพล  ยงศร ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การบริหารจัดการ

สถาบันอุดมศกึษาคุณธรรม 
85,000  

EDU-58-

2.2-15 

16 อ.ดร.สุณิสา                  

สุมรัิตนะ 

การศึกษาสมรรถนะครูในการสง่เสริมการรู้

คณิตศาสตร์แกน่ักเรียนระดับมัธยมศกึษา

ตอนต้น 

50,000 

 
EDU-58-

2.2-16 

17 อ.บัณฑิตา  ลิขสทิธ์ิ การส ารวจการพูดไม่ชัดของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

50,000 

 
EDU-58-

2.2-17 

18 อ.ดร.อทิธิพัทธ์   

สุวทันพรกุล 

มโนทัศนท่ี์คลาดเคลื่อนในการวจิัยทาง

การศึกษา : กรณศีกึษาปริญญานิพนธ์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและ

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวโิรฒ 

70,000 

 
EDU-58-

2.2-18 

19 อ.ดร.จักรกฤษณ์  

 โปณะทอง 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงของหนว่ยงานในมหาวทิยาลัย 

ศรีนครนิทรวโิรฒ 

70,000  
EDU-58-

2.2-19 

20 อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว การสง่เสริมคุณภาพการจัดการการเรียนรู้

ของครูประถมศึกษาตามแนวคดิทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ตามบริษัทสังคมไทย 

120,000 

 
EDU-58-

2.2-20 

21 อ.ดร.แจ่มจันทร์   

ศรีอรุณรัศมี 

 

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต 

(กศ.บ.5 ปี) สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา

และเทคโนโลยกีารศึกษา ภาควชิา

เทคโนโลยทีางการศกึษา                         

คณะศึกษาศาสตร์  ม.ศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

80,000 

 
EDU-58-

2.2-21 
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ล าดับ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน จ านวนเงนิสนับสนุน รหัส

เอกสาร ภายใน ภายนอก 

22 อ.พ.ต.ท.ญ.ดร.จิตติมา             

เจือไทย 

การสร้างความยั่งยนืของระบบนเิวศชุมชน

บนฐานภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

120,000 
 

EDU-58-

2.2-22 

23 อ.ดร.พัชราภรณ์         

ศรีสวัสดิ ์

การศึกษาและพัฒนาการรับรู้

ความสามารถในการใหค้ าปรึกษาของครู

แนะแนว 

85,000 

 
EDU-58-

2.2-23 

24 อ.ดร.ประภัศรา   

ธโนศวรรย์ 

การศึกษาสภาพปัญหาและความท้าทายใน

การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ สู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

50,000 

 
EDU-58-

2.2-24 

25 อ.ดร.วลิาวัลย์   

ด่านสิริสุข 

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต 

(กศ.บ. 5 ป)ี สาขาวิชาการประถมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั                   

ศรีนครนิทรวโิรฒ 

80,000  

EDU-58-

2.2-25 

26 อ.ดร.รณิดา เชยชุ่ม การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาภาวะผู้น าครู ของนิสติการศกึษา

บัณฑิต มหาวิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

40,000  
EDU-58-

2.2-26 

27 รศ.ดร.สริิมา   

ภญิโญอนันตพงษ์ 

การศึกษาความพร้อมในการเข้าเรียนของ

เด็กปฐมวัยไทย 

100,000  EDU-58-

2.2-27 

28 ผศ.ดร.สกล               

วรเจรญิศรี 

การวเิคราะห์ดัชนีเชงิเหตุและผลของการ

เป็นพ่อแมท่ี่มีประสิทธิผลในครอบครัวไทย 

 150,000 EDU-58-

2.2-28 

29 อ.ดร.กัมปนาท  

บริบูรณ์ 

โครงการสร้างความร่วมมอืทวภิาคีระหว่าง

ประเทศเพื่อพัฒนางานผู้สูงอาย ุ

 480,600 EDU-58-

2.2-29 

30 อ.ดร.รณิดา  เชยชุม่ การสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการ

ขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมใน

ส่วนภูมภิาคและการประเมินผลการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 

 1,280,000 EDU-58-

2.2-30 

31 อ.ดร.พัชราภรณ์ 

ศรีสวัสดิ ์

การพัฒนารูปแบบการป้องกัน 

การถูกข่มเหงรังแกในโรงเรียน 

 600,000 EDU-58-

2.2-31 

 2,417,310 5,510,600  

รวมทั้งสิน้ 7,927,910 
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X 100 

ตัวบ่งชี้สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี     :      ปปีฏิทิน 
 

ผู้รับผิดชอบ :  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพันธ์  ศรีวันยงค์ 

ผู้รายงานผล :  นางสาวสมวรรณ  เอี่ยมวิจติร์                     เบอร์โทรศัพท์   1-5509 

                         นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                        เบอร์โทรศัพท์   1-11123 

 

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 = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงนา้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่นับรวมที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 

64.50 คน มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 72 ชิ้น ซึ่งผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย เท่ากับ  46.80 ซึ่งเท่ากับ 9.07 คะแนน เทียบคะแนนได้ 5.00 

X 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทีนับรวมที่ลาศึกษาต่อ คน 64.50 

2 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัย 

ร้อยละ 46.80 

3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 72.56 

4 คะแนนที่ได้ คะแนน 5.00 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการ 

ล าดับ

ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

จ านวน

ชิ้นงาน 

ผลรวม

ถ่วง

น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 64.50  

2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์  (ชิน้งาน) 72  

 - บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 5 1.00 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 11 4.40 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารทางวชิาการ

ระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตส่ถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็น

การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นที่ออก

ประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 23 13.80 
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ล าดับ

ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

จ านวน

ชิ้นงาน 

ผลรวม

ถ่วง

น้ าหนัก 

 -   บทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

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

ที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให ้กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวั่นที่ออกประกาศ 

(ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 27 21.80 

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 2 2.00 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   

 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

1.00   

 -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้

ด าเนนิการ 

1.00 2 2.00 

 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับ

การจดทะเบียน  

1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง 1.00   
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ล าดับ

ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่า

น้ าหนัก 

จ านวน

ชิ้นงาน 

ผลรวม

ถ่วง

น้ าหนัก 

วิชาการแลว้  

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

1.00   

 -   งานแปลที่ได้รบัการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

1.00   

 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 1 1.00 

 -   หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 1 1.00 

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 46.80 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

EDU-58-2.3-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 

EDU-58-2.3-2 รายงานสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
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2.3.1 รายชื่อที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการที่มีฉบับ

สมบูรณ์การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) ในปี พ.ศ.

2558 

ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-

เดือน-ปีสถานที่จัด (จังหวัด

หรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

1 

(0.20) 

ผลของการใชบ้ทร้อยกรอง 

ประกอบท่าทางที่มตีอ่

ความสามารถทางดา้นการพูดของ

เด็กปฐมวัย 

รศ.ดร.สิริมา  

ภญิโญอนันตพงษ์, 

สุวรรณี   

สร้อยเสนา 

การประชุมเสนอผลงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศกึษา มสธ  ครัง้ท่ี 5 

ประจ าป ี2558  

วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2558 

หนา้ 

EDU-58-2.3-1-1 

2 

(0.20) 

ผลการจัดประสบการณก์าร

ประกอบอาหารพื้นบ้านภาคเหนือท่ี

มตีอ่มนุษยสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย 

รศ.ดร.สิริมา  

ภญิโญอนันตพงษ์, 

วไิลลักษณ์ ปันวัง 

 

การประชุมเสนอผลงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศกึษา มสธ.  ครัง้ท่ี 5 

ประจ าป ี2558  

วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2558 

หนา้ 

EDU-58-2.3-1-2 

3 

(0.20) 

การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยท่ี

มผีลตอ่ความสุขในการเรียนรู้ของ

เด็กปฐมวัย 

รศ.ดร.สิริมา  

ภญิโญอนันตพงษ์, 

สุดารัตน์   

พงษ์พันธ์ 

การประชุมเสนอผลงานวจิัยระดับ

บัณฑิตศกึษา มสธ.  ครัง้ท่ี 5 

ประจ าป ี2558  

วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2558 

หนา้ 

EDU-58-2.3-1-3 

4 

(0.20) 

การศึกษาผลการใชห้นว่ยการ

เรียนรู้สาระประวัตศิาสตร์แบบ

บูรณาการ เร่ือง “เสรีไทยแพร่” 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 

6. 

 

รศ.ดร.สุนยี ์  

เหมะประสิทธ์ิ  

อ.ดร.เกศนิ ี  

ครุณาสวัสดิ ์

นปัิทม ์ 

ทิพยกมลพันธ์ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา

ระดับชาติและนานาชาต ิคร้ังท่ี 5: 

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์  ทุน

ปัญญาสู่อาเซียน” (The 5th 

National and International 

Graduate Study Conference 2015 

“Creative Education: Intellectual 

Capital toward ASEAN”);  

16-17 กรกฎาคม 2558;  

ศูนยม์านุษยวิทยาสริินทธร 

(องคก์ารมหาชน), กรุงเทพฯ; 

2558.หน้า 399-409. 

EDU-58-2.3-1-4 
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ล าดับที่ 

(ค่า

น้ าหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-

เดือน-ปีสถานที่จัด (จังหวัด

หรอืประเทศ) 

 

รหัสหลักฐาน 

5 

(0.20) 

การศึกษาความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์รายวชิาประวัตศิาสตร์ท่ี

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานรว่มกับผังกราฟฟิค

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2.  

อ.ดร.วรวุฒ ิ

สุภาพ.วจิิตรา 

นพรัตน์  

การประชุมวิชาการการน าเสนอ

ผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศกึษา

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 36; 29-31 ตุลาคม 

2558;  มหาวทิยาลัยแมโ่จ;้ 2558. 

หนา้ 889-899 

EDU-58-2.3-1-5 

 

2.3.2 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือวารสารทางการ  

(ค่าน้ าหนัก 0.40) ในปี พ.ศ.2558 

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) 

Development of An Instructional 

Model Emphasizing Knowledge and 

Moral for Student Teachers                  

(Phase I). 

 

รศ.ดร.สุนีย์  

เหมะประสิทธ์ิ, 

อ.ดร.ศุภวรรณ 

สัจจพิบูล, 

อ.ดร.วันเพ็ญ 

ประทุมทอง, 

อ.ดร.รังรอง 

สมมติร 

Proceedings of the 1st 

Srinakharinwirot University 

International Conference on 

Education (SWUICE 2015); 2015 Sep 

11-12; Prof.Dr. SarojBuasri 

Innovation Building, Srinakharinwirot 

University. Bangkok: Faculty of 

Education, Srinakharinwirot 

University; 2015. p. 57,142-44. 

EDU-58-2.3.2-1 

2 

(0.40) 

A Study of Efficies a Dissolved 

Oxygen Test Kits in the Water for 

Science Laboratories on the 

Method of Measure Dissolved 

Oxygen in the Water (DO).  

อ.ดร.สนอง 

ทองปาน 

Proceeding of the Sixth Asian 

Conference on Social Sciences 

2015 (ACSS 2015); 2015 Jul 11-

15; Art Center, Kobe Japan; 2015. 

EDU-58-2.3.2-2 
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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 

3 

(0.40) 

The Development of Online 

Training Model for Srinakharinwirot 

University in Thailand.  

Khwanying 

Sriprasertpap.  

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Volume 197, 

Pages 1913-1917. 

EDU-58-2.3.2-3 

4 

(0.40) 

The Development of Thai Teacher 

Information Communication 

Technology (ICT) Online Community 

Model in Thailand.  

Khwanying 

Sriprasertpap, 

Wilailuk Langka, 

and Surapon 

Boonlue.  

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Volume 197, 

Pages 1727-1731. 

EDU-58-2.3.2-4 

5 

(0.40) 

The Development of a MIS Model 

for Elite Sports Development 

Department of SAT Thailand.  

Patcharabhorn 

Sounthornwiboon, 

Paiboon 

Srichaisawat, and 

Khwanying 

Sriprasertpap. 

(2015). 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Volume 197, 

Pages 1926-1930. 

EDU-58-2.3.2-5 

6 

(0.40) 

 “A Comparison of Teacher 

Spirituality Characteristics of 

Teacher Students in Bachelor 

Degree Program of Education 

between Genders and Faculties".  

อ.ดร.อรอุมา 

เจรญิสุข 

Proceeding of  International 

Hokkaido Forum: Organizational 

Behavior, Psychology, and, 

Education. (Sapporo, June 23-25, 

2015). 

EDU-58-2.3.2-6 

7 

(0.40) 

 “Policy Recommendations for 

Enhancement of Education Quality 

and External Quality Assurance 

System for Vocational Education in 

Thailand”.  

อ.ดร.อิทธิพัทธ์ 

สุวทันพรกูล, 

อ.ดร.รณิดา  

เชยชุม่, 

 

Proceeding of  International 

Hokkaido Forum: Organizational 

Behavior, Psychology, and, 

Education. (Sapporo, June 23-25, 

2015). 

EDU-58-2.3.2-7 

8 

(0.40) 

 “Synthesis of results from the third 

external quality assurance (2011-

2015) at half cycle for vocational 

education: an overview of Thailand”.  

อ.ดร.รณิดา  

เชยชุ่ม, 

อ.ดร.อิทธิพัทธ์ 

สุวทันพรกูล, 

 

Proceeding of International Hokkaido 

Forum: Organizational Behavior, 

Psychology, and, Education. 

(Sapporo, June 23-25, 2015 

EDU-58-2.3.2-8 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/197/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/197/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/197/supp/C
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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 

9 

(0.40) 

A  Comparative  study  on 

contextual  factors  effecting the  

educational  policy  implementation 

within 3 decades of East  Asian 

Countries : South Korea  Taiwan 

and Japan.  

Gampanat  

Boriboon, 

Patcharaporn 

Srisawat, 

Sorrapakksorn 

Chatrakamollathas 

and Wilairuk 

Langka. 

Proceeding of International Council 

on Education for Teaching   (ICET) 

59th World Assembly : 2015 June 

19-22 : Tokushima, Japan ; 2015 

p.216-220. 

EDU-58-2.3.2-9 

10 

(0.40) 

The Impact of Rules and  Routines 

on Pleasure and Creativity in 

Nurseries :  

WilfriedDatler, 

Margit Datler, 

Theeraphab 

Phetmalaikul and 

Patcharaporn 

Srisawat 

Transcultural View of Toddlers’ 

Adjustment to Out-of- Home Day 

Care :Proceeding of  The Early 

Childhood Care & Education 

International Rendezvous 2015 

(ECCEIR 2015): 2015 Aug 4-6 : 

Kualalumpur, Malysia; 2015 

EDU-58-2.3.2-10 

11 

(0.40) 

Finance and Logistics  Hermann 

Gruenwald, 

Patcharaporn 

Srisawat and 

Sorrapakksorn 

Chatrakamollathas 

Professionals  Learning Styles in 

ASEAN Context  Proceeding of 

The 1stSrinakharinwirot University 

International Conference on 

Education (SWUICE 2015) : 2015 

Sep 11-12, Bangkok , Thailand; 

2015 

EDU-58-2.3.2-11 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 

 68 

2.3.3 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60)             

ในปี พ.ศ.2558 

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) 

การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหา

ทางการเรียนโดยรูปแบบ Rti 

อ.ดร.ประพมิพ์พงศ ์

วัฒนะรัตน ์

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว  ปีที่ 16 ฉบับที ่1 

 มกราคม - มิถุนายน 2558 

หน้า 1-9 

EDU-58-2.3.3-1 

2 

(0.60) 

การให้ค าปรกึษาครอบครัว

ส าหรับชว่ยเหลือมารดาวัยรุน่ 

ผศ.ดร.มณฑิรา  

จารุเพ็ง 

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว  ปีที่ 16 ฉบับที ่1 

 มกราคม - มิถุนายน 2558 

หน้า 35-50 

EDU-58-2.3.3-2 

3 

(0.60) 

ประสบการณก์ารอ่านแบบ

เสริมต่อการเรียนรูก้ับการ

พัฒนาความสามารถในการ

อ่านเพื่อความเข้าใจ 

อ.ดร.สุชนินธ์   

บัณฑุนันทกุล 

 

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว  ปีที่ 16 ฉบับที ่1 

 มกราคม - มิถุนายน 2558 

หน้า 59 - 67 

EDU-58-2.3.3-3 

4 

(0.60) 

รูปแบบการให้การปรึกษา

ครอบครัวแบบบูรณาการ 

อ.ดร.นฤมล               

พระใหญ ่

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว  ปีที่ 16 ฉบับที ่1 

 มกราคม - มิถุนายน 2558 

หน้า 68-75 

EDU-58-2.3.3-4 

5 

(0.60) 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ครูเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการทาง

อารมณ์และสังคมของเด็ก

ปฐมวัย 

รศ.ดร.สิริมา  

ภิญโญอนันตพงษ ์

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว  ปีที่ 16 ฉบับที ่1 

 มกราคม - มิถุนายน 2558 

หน้า 76-94 

EDU-58-2.3.3-5 

6 

(0.60) 

การพัฒนาหลักสูตรเพิ่ม

ศักยภาพผู้น าเชิงวิชาการของ

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ผศ.ดร.พวงรัตน ์ 

เกษรแพทย์ 

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว  ปีที่ 16 ฉบับที ่1 

 มกราคม - มิถุนายน 2558 

หน้า 95-110 

EDU-58-2.3.3-6 
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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 

7 

(0.60) 

 

การศึกษาสภาพปัญหาและ

ความต้องการการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักเรยีนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรูด้้าน

การอ่าน ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2-3 

ผศ.ดร.ศิริพนัธ ์ 

ศรีวันยงค,์ 

รศ.ดร.ธีวุฒ ิ 

เอกะกุล,  

แรกขวัญ นามสว่าง 

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว  ปีที่ 16 ฉบับที ่1 

 มกราคม - มิถุนายน 2558 

หน้า 124-135 

EDU-58-2.3.3-7 

8 

(0.60) 

การเรียนรูแ้ละสรา้งความรู้

ของชุมชนและครอบครัวเด็ก

พิการ   

 

ผศ.ดร.พิศมัย 

รัตนโรจน์สกลุ 

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว ปีที ่16 ฉบับที่  2 

กรกฎาคม –ธันวาคม 2558 

หน้า  15-27 

EDU-58-2.3.3-8 

9 

(0.60) 

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนและลักษณะการใช้

แอพพลิเคช่ันบนแท็บเล็ต 

เรื่อง อาเซยีน ของนักเรยีนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 

อ.ดร.นัทธีรัตน์    

พีระพันธุ,์ 

อ.ดร. อิทธิพัทธ ์ 

สุวทันพรกูล,  

จักรกฤษ   

ศิรมิังคโล 

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว ปีที ่16 ฉบับที่  2 

กรกฎาคม –ธันวาคม 2558 

หน้า  81-90 

EDU-58-2.3.3-9 

10 

(0.60) 

การส ารวจความคิดเหน็

ผู้ปกครองของเด็กปฐมวยัที่มี

ต่อพฤติกรรมของตัวละคร 

ในรายการโทรทัศน์ใน

โรงเรียนสงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

อ.ดร.ราชันย์             

บุญธิมา,                    

ดร.พัฒนา ชัชพงศ,์ 

หทัยชนก   

สถติวิบูรณ์  

วารสารวชิาการศึกษาศาสตร ์

มศว ปีที ่16 ฉบับที่  2 

กรกฎาคม –ธันวาคม 2558 

หน้า  138-148 

EDU-58-2.3.3-

10 

11. 

(0.60) 

การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู ้แบบ KID-D เพื่อ

เสริมสรา้งคุณลักษณะ            

สังคหวัตถุสี ่ของเด็กปฐมวยั 

รศ.ดร.สิริมา  

ภิญโญอนันตพงษ์, 

ธิดารัตน์  จันทะหิน 

วารสารบริหารการศึกษาบัว

บัณฑติ ปีที่ 15 ฉบับพเิศษ 

ตุลาคม-ธันวาคม 2558 

หน้า 17-30 

EDU-58-2.3.3-11 
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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 

12 

(0.60) 

การศึกษาและพัฒนาความ

มุ่งมั่นในการเรียนของ

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี

สาขาการศึกษาปฐมวยั 

รศ.ดร.สิริมา  

ภิญโญอนันตพงษ์, 

ศศิธร  รณะบุตร 

วารสารบริหารการศึกษาบัว

บัณฑติ ปีที่ 15 ฉบับพเิศษ 

ตุลาคม-ธันวาคม 2558 

หน้า 31-40      

EDU-58-2.3.3-

12 

13 

(0.60) 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวชิาเพิ่มเตมิหน้าท่ีพลเมอืง

และพฤตกิรรมกลุ่มของนักเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 ด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก

ปัญหาที่ใชก้ารสบืค้นแบบ 

KWHLAQ.   

ผศ.ดร.ศิริพันธ์  

 ศรีวันยงค์, 

 ณฐกรณ์  ด าชะอม   

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร  ปีท่ี : 7  

ฉบับท่ี : 1  เลขหนา้ : 338-354   

ปีพ.ศ. : 2558 

EDU-58-2.3.3-

13 

14 

(0.60) 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช ้ 

ปัญหาเป็นฐานในวชิา

คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชงิ

เส้นตัวแปรเดยีวท่ีมีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ ทักษะการ

เชื่อมโยงทาง  คณิตศาสตร์ 

และเจตคติต่อการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 

อ.ดร.สุณสิา  

สุมรัิตนะ, 

นันทิยา ไชยสะอาด  

วารสารส่ิงแวดลอ้มศกึษา-สสศท              

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 12   

มกราคม-มถิุนายน 2558 

หนา้ 97-109 

EDU-58-2.3.3-

14 

15 

(0.60) 

การพัฒนาชุดฝึกอบรม 

เร่ือง การจัดการทรัพยากรน้ า

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ปีท่ี 3.  

อ.ดร.สนอง   

ทองปาน, 

บรรณารักษ์  บุญปก  

วารสารส่ิงแวดลอ้มศกึษา-สสศท  

ปีท่ี 6  ฉบับท่ี 13 

 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 

EDU-58-2.3.3-

15 

16 

(0.60) 

การพัฒนาโครงสร้าง

ความสัมพันธ์เชงิสาเหตุของ

อ.รอ.ดร.อภิธีร์ 

ทรงบัณฑิตย์ 

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต 

ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 3 

EDU-58-2.3.3-

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170477
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170477
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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 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความสุขในการ

ท างาน ของครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร  

อ.ดร.ราชันย ์ 

บุญธิมา 

รศ.ดร.วรีะ  สุภากิจ 

อธิคุณ   

สินธนาปัญญา 

หนา้ 75-86 16 

17 

(0.60) 

การศึกษาองค์ประกอบของจิต

สาธารณะของนสิิตนักศกึษาใน

สถาบันอุดมศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร  

อ.ดร.จันทรัศม์ 

ภูติอรยิวัฒน์ 

อ.ดร.จารุวรรณ  

สกุลคู 

อ.ดร.อรรณพ   

โพธิสุข 

อนุพันธ์  ค าปัน 

วารสารสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  

ปีท่ี 18  หน้า 299-313 

EDU-58-2.3.3-

17 

18 

(0.60) 

คุณลักษณะท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้

ตามวถิีพุทธของนักศกึษา  

อ.ดร.จตุพล  ยงศร 

อ.ดร.อรรณพ   

โพธิสุข 

พระมหาญาณกฤต

เสฏฐเมธี 

อดิศร  หนันค าจร 

วารสารบริหารการศึกษา มศว 

ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 22 

หนา้ 108-114 

EDU-58-2.3.3-

18 

19 

(0.60) 

การยอมรับตนเองและ

บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบท่ี

พยากรณ์ความฉลาดทาง จิต

วญิญาณของครูโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 10 จังหวัด

สมุทรสาคร  

อ.ดร.ราชันย ์บุญธิมา 

อ.ดร.เบญจวรรณ 

บุณยะประพันธ์ 

ปฎาวุฒ ิ

สุจินดามณีชัย 

วารสารวิชาการศลิปศาสตร์

ประยุกต ์ 

ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 1 

หนา้ 115-126 

EDU-58-2.3.3-

19 

20 

(0.60) 

การแสดงหลักฐานความ

เท่ียงตรงและความเชื่อม่ันของ

แบบประเมินพฤตกิรรมสุขภาพ

ของเด็กปฐมวัย  

อ.ดร.ราชันย ์บุญธิมา 

รศ.ดร.สริิมา   

ภญิโญอนันตพงษ์ 

รศ.ดร.บุญเชดิ 

ภญิโญอนันตพงษ์ 

เสกสรร มาตวังแสง 

วารสารการพยาบาล การ

สาธารณสุข และการศึกษา  

ปีท่ี 16  ฉบับท่ี 3  

หนา้ 12-22 

EDU-58-2.3.3-

20 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170477
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170477
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170477
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=167768
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=167768
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=167768
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=167768
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=157413
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=157413
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159816
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159816
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159816
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159816
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159816
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159816
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159816
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=168342
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=168342
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=168342
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=168342
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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 

21 

(0.60) 

การส ารวจความคิดเห็น

ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยท่ีมีต่อ

พฤตกิรรมของตัวละคร ใน

รายการโทรทัศน์ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1  

อ.ดร.ราชันย ์บุญธิมา 

ดร.พัฒนา  ชัชพงศ์ 

หทัยชนก 

สถิตวิบูรณ์ 

 

วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 

มศว 

ปีท่ี 16   ฉบับท่ี 2  หนา้ 138-148 

EDU-58-2.3.3-

21 

22 

(0.60) 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

โรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวัด

ชัยภูมิ  

อ.ดร.ราชันย ์บุญธิมา 

รศ.ดร.ทัศนา   

แสวงศักดิ ์

ดร.สรายุทธ์ 

เศรษฐขจร 

สุรวทิย ์  พลมณ ี

วารสารบริหารการศึกษา มศว 

ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 23   หน้า 60-70 

EDU-58-2.3.3-

22 

23 

(0.60) 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีมี

คุณภาพ  

อ.ดร.ราชันย ์บุญธิมา 

อ.ดร.สมชาย เทพแสง 

อ.ดร.กาญจนา  

สิงห์หา 

ศรีจริน  สิมมาล ี

วารสารบริหารการศึกษา มศว 

ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 23   หน้า 108-116 

EDU-58-2.3.3-

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170701
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170701
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170701
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170701
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170701
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170701
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170701
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171270
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171270
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171270
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171270
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171279
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=171279
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2.3.4 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือ

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1                 

(ค่าน้ าหนัก 0.80) ในปี พ.ศ.2558 

ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper)  ที่ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 

(0.80) 

การศึกษาทักษะการตัดสนิใจเลอืกอาหาร

และเครื่องดื่มบรรจุภัณฑข์องนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางสตปัิญญาระดับ

เล็กน้อย จากการสอนตามแนว DSS 

(Decision Story Strategy) โดยใชห้นังสือ

ภาพร่วมกับการฝึกปฏบัิติ 

รศ.ดร.ดารณี 

 ศักดิ์ศริิผล,  

ผศ.ดร.ไพฑูรย ์ 

โพธิสาร, 

กมลาภรณ์                    

สิทธิจันทร์ 

วารสารวิจัยทางการศกึษา              

คณะศึกษาศาสตร์  มศว 

ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 2   

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม  2558 

หนา้ 1-12 

EDU-58-2.3.4-1 

2 

(0.80) 

การศึกษาและเสริมสร้างทุนทางจิตวทิยา

ของนิสติ/นักศกึษาโดยการใหค้ าปรึกษา

กลุ่ม 

อ.ดร.พัชรา

ภรณ์  

ศรีสวัสดิ์ 

วารสารวิจัยทางการศกึษา              

คณะศึกษาศาสตร์  มศว 

ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 2   

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม  2558 

หนา้ 131-147 

EDU-58-2.3.4-2 

3 

(0.80) 

การศึกษาการปฏบัิตงิานการประเมิน

เทียบระดับการศกึษาของศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเขต

ในกรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.กัมปนาท  

บริบูรณ์, 

ล าไพ  

 โพธ์ิศรีขาม 

วารสารวิจัยทางการศกึษา              

คณะศึกษาศาสตร์  มศว 

ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 2   

กมุภาพันธ์-กรกฎาคม  2558 

หนา้ 159-172 

EDU-58-2.3.4-3 

4 

(0.80) 

การประเมินผลการด าเนนิงานของ

หลักสูตรสหวทิยาการระดับบัณฑิตศกึษา                

คณะศึกษาศาสตร์ มศว   

เพื่อการประกันคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

รศ.ดร.สุนีย์   

เหมะประสิทธ์ิ, 

อ.ดร.ศุภวรรณ  

สัจจพิบูล, 

อ.โอภาส               

สุขหวาน 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

หนา้ 20-38 

EDU-58-2.3.4-4 

5 

(0.80) 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมการคิดเชงิคณิตศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียน 

อ.ดร.รุ่งทิวา  

แยม้รุ่ง, 

 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

EDU-58-2.3.4-5 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper)  ที่ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

ชัน้มัธยมศึกษา รศ.ดร.ลัดดา

วัลย์  

เกษมเนตร, 

สุธินันท์   

บุญพัฒนาภรณ์ 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

หนา้ 109-122 

6 

(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการบริการทาง

วชิาการของสถาบันอุดมศกึษาเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการ

พัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด 

อ.ดร.จตุพล  

ยงศร 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

หนา้ 39-51 

EDU-58-2.3.4-6 

7 

(0.80) 

การพัฒนานักศึกษาชา่งอุตสาหกรรม

เร่ืองการปฏบัิตงิานซ่อมบ ารุง 

 

อ.ดร.

ภาณุวัฒน ์

ศิรนิุพงศ ์

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

หนา้ 97-108 

EDU-58-2.3.4-7 

8 

(0.80) 

การศึกษาองค์ประกอบของทักษะชีวิต 

ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน ระดับชัน้ประถมศกึษาที่ 
1 

อ.ดร.ประพมิพ์

พงศ ์

วัฒนะรัตน์, 

อ.ดร.ชนดิา   

มิตรานนัท์, 

อนุชา  

ภูมิสิทธิพร 

วารสารวิชาการ 

มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 - ฉบับท่ี 4 

สิงหาคม  – ธันวาคม 2558 

หนา้ 98-110 

EDU-58-2.3.4-8 

9 

(0.80) 

กระบวนทัศน์และกระบวนการของการ

วจิัยเชงิคุณภาพกบัการอาชีวศกึษา 

ผศ.ดร.พิศมัย 

รัตนโรจน์สกลุ 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษาคณะศึกษาศาสตร์ มศว 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

หนา้ 8-19 

EDU-58-2.3.4-9 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper)  ที่ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

10. 

(0.80) 

ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้

ความรู้ คู่ความดีส าหรับนสิิตครู (ระยะที่ 

1).  

รศ.ดร.สุนีย์  

เหมะประสิทธิ์, 

อ.ดร.ศุภวรรณ 

สัจจพิบูล, 

อ.ดร.วันเพ็ญ 

ประทุมทอง, 

อ.ดร.รังรอง 

สมมิตร 

วารสารวิจัยทางการศกึษา               

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 1 

สิงหาคม 2558 – มกราคม2559 

หนา้  170-180. 

EDU-58-2.3.4-

10 

11. 

(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความรู้และ

สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนสิิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ มหาวทิยาลัย

ศรีนครนิทรวโิรฒ.  

ผศ.ดร.ฤทธชัิย   

อ่อนม่ิง,  

อ.ดร.รัฐพล   

ประดับเวทย์, 

รศ.ดร.สมสรรญก ์ 

วงษ์อยู่น้อย, 

เมธี  คชาไพร 

วารสารวชิาการและวิจัย

สังคมศาสตร์  ปีท่ี  10   

ฉบับท่ี : 29(1)  : 71-86. 

EDU-58-2.3.4-

11 

12. 

(0.80) 

การศึกษาความเร็วในการเรียกชื่อ

สัญลักษณ์ของนักเรียนไทย ระดับชัน้

อนุบาลถึงช้ันประถมศึกษา    ปท่ีี 2.  

อ.ดร.กนกพร  

วบูิลพัฒนะวงศ์  

วารสารวิจัยทางการศกึษา. ปีท่ี 

10 ฉบับท่ี 1 สงิหาคม 2558- 

มกราคม 2559. หนา้1-10 

EDU-58-2.3.4-

12 

13. 

(0.80) 

 “การวเิคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใชผ้ลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีผล

การทดสอบทางการศกึษาในระดับด”ี 

อ.ดร.อิทธิพัทธ์ 

 สุวทันพรกูล.  

วารสารวิธีวิทยาการวจิัย 

 ภาควิชาวิจัยและจิตวทิยา

การศึกษา คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย.  

ปีท่ี 28ฉบับท่ี 1 หนา้ 24-47. 

EDU-58-2.3.4-

13 

14 

(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานโดยเนน้คุณลักษณะการรู้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ส าหรับนสิิตระดับอุดมศึกษา.  

ผศ.ดร.ฤทธิชัย   

อ่อนมิ่ง 

อ.ดร.รัฐพล   

ประดับเวทย์ 

รศ.ดร.สม

สรรญก์   

วงษ์อยู่น้อย 

ธนกร  ขันทเขตต์ 

 

วารสารวิชาการและวิจัย

สังคมศาสตร์.  

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 29(1) : 43-58. 

EDU-58-2.3.4-

14 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper)  ที่ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

15 

(0.80) 

การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 

พพิธิภัณฑภ์ูมิปัญญาไทย มหาวทิยาลัย

ศรีนครนิทรวโิรฒ.  

อ.ดร.รัฐพล  

ประดับเวทย์ 

ววิัฑฒน ์ 

สมตน  

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ

ศลิปะ  ปีท่ี  16  ฉบับท่ี 32.   

EDU-58-2.3.4-

15 

16 

(0.80) 

 การพัฒนารูปแบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ ของฝ่ายพัฒนากฬีาเป็น

เลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย.  

อ.ดร.ขวัญหญิง   

ศรีประเสริฐ

ภาพ.  

อ.ดร.พัชรภรณ์ 

สุนทรวบูิลย์,  

ไพบูลย ์ศรีชัย

สวัสดิ์, 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา  ปีท่ี  9  ฉบับท่ี 1   

หนา้ 18-33. 

EDU-58-2.3.4-

16 

17 

(0.80) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะแบบผสมผสานโดยเนน้การเรียนรู้

ในสถานการณจ์รงิเพื่อเสริมสร้างทักษะ

การท างานส าหรับนักศกึษาสาขา

เทคโนโลยกีารโทรทัศน์และ

วทิยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ.  

อ.ดร.รัฐพล  

ประดับเวทย์, 

อ.ดร.นัทธีรัตน์  

พรีะพันธ์ , 

รศ.ดร.สม

สรรญก์             

วงษ์อยูน่อ้ย 

อทิธิณัฐ  

ตันตวิทิิตพงศ์  

วารสารวิชาการและวิจัย

สังคมศาสตร์: Vol 10, No 28 : 

มกราคม - เมษายน 2558. 

EDU-58-2.3.4-

17 

18 

(0.80) 

 “แนวทางการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานแนวใหม่”  

อ.ดร.อรอุมา  

เจรญิสุข  

วารสารวิธีวิทยาการวจิัย. 

ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 1 

 (มกราคม – เมษายน 2558).   

EDU-58-2.3.4-

18 

19 

(0.80) 

การพัฒนาการเรียนรู้ของนสิิตด้วยการ

จัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี

ปัญญาสังคมผา่นสื่อวีดทัิศน์ขององคก์าร

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่

ประเทศไทย (Thai PBS)159.  

 

อ.ดร.วไิลลักษณ์   

ลังกา 

รศ.ดร.ลัดดาวัลย ์   

เกษมเนตร  

อ.ดร. อุษา    

 ศรีจินดารัตน ์  

ประทีป    จินงี่   

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีท่ี : 

21  ฉบับท่ี : 1  เลขหนา้ : 159-

173   

EDU-58-2.3.4-

19 
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper)  ที่ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

20 

(0.80) 

การศึกษาระดับความตอ้งการจ าเป็นของ

การก ากับการเรียนรู้ของนสิิตนักศกึษา

วชิาชีพครู.  

ผศ.ดร.พาสนา  

จุลรัตน ์ 

อ.ดร.สริิวรรณ  

นันทจันทูล 

ปวณีา ยอดสนิ  

วารสาร มจร. สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ 2558 : 422 – 430 ปี

ท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (ฉบับพเิศษ). 

EDU-58-2.3.4-

20 

21 

(0.80) 

การสง่เสริมความส าเร็จในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยในประเทศไทย  

ผศ.ดร.พวงรัตน์ 

เกษรแพทย์ 

รศ.ดร.อัจฉรา 

วัฒนาณรงค์ 

รศ.ดร.ดุษฎ ี       

โยเหลา 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์  

ฉบับมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

ปีท่ี 15  ฉบับท่ี 1 

หนา้ 136-144 

EDU-58-2.3.4-

21 

22 

(0.80) 

การศึกษารูปแบบการด าเนนิกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอ่สังคมท่ีเหมาะสม 

ตามบริบทของโรงเรียนกวดวิชา  

ผศ.ดร.พวงรัตน์ 

เกษรแพทย์ 

รศ.ดร.ลัดดา

วัลย์เกษมเนตร 

เกษลักษณ์            

หาราชัย 

วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

ปีท่ี17  ฉบับท่ี 4 

หนา้  127-136 

 

EDU-58-2.3.4-

22 

23 

(0.80) 

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชงิเส้นของการ

จัดการความรู้ การมสี่วนร่วมและภาวะ

ผู้น าเชิงกลยุทธ์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร  

ผศ.ดร.พวงรัตน์ 

เกษรแพทย์ 

 

วารสารวิจัย มสด สาขา

สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  ปีท่ี 11 

ฉบับท่ี 2  หนา้ 145-162 

EDU-58-2.3.4-

23 

24 

(0.80) 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

เสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน

พยาบาลทหารอากาศ  

อ.ดร.จตุพล    

ยงศร 

อ.ดร.จารุวรรณ 

สกุลคู 

อ.ดร.อรรณพ  

โพธิสุข 

สกาวเนตร  

ไทรแจ่มจันทร์ 

วารสารพยาบาลทหารบก 

ปีท่ี 16  ฉบับท่ี 2  หนา้ 21-29 

EDU-58-2.3.4-

24 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=148245
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=148245
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=148245
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=167628
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=167628
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=167628
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170520
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170520
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170520
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170520
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170520
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170520
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159332
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159332
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159332
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ล าดับ

ที่ 

 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper)  ที่ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ              

วัน-เดือน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่

จัด หรือชื่อวารสาร วัน

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

25 

(0.80) 

ความพร้อมสูง่านอุตสาหกรรมการผลิต  

 

อ.ดร.ภาณุวัฒน ์

ศริินุพงศ์ 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 

มกราคม – มถิุนายน 2558 

หนา้ 59-69 

EDU-58-2.3.4-

25 

26 

(0.80) 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการศกึษา

อนาคตภาพการจัดการนันทนาการของ

ศูนยก์ีฬา ม.ศรีนครนิทรวโิรฒ ใน

ทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2558-2567)  

อ.ดร.ธีระภาพ  

เพชรมาลัยกุล 

ชนิะโอภาส 

สะพานทอง 

วารสารคณะพลศึกษา 

ปีท่ี 18  ฉบับท่ี 2 หน้า 24-34 

EDU-58-2.3.4-

26 

27 

(0.80) 

การพัฒนาคู่มอืการจัดท าแผนพัฒนาผู้

ตรวจสอบภายในรายบุคคล โดยอิงเกณฑ์

สมรรถนะหลักส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 

อ.ดร.กัมปนาท  

บริบรูณ์ 

อ.ดร.วัฒนยี ์ 

โรจน์สัมฤทธ์ิ 

รศ.ดร.เสาวนย์ี 

เลวัลย์ 

สุเนตรา  

แสงรัตนกูล 

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศกึษา 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

หนา้ 51-66 

EDU-58-2.3.4-

27 

 

2.3.5 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่  ดังน้ี 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  

-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

-  ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาตว่ิาจ้างให้ด าเนนิการ 

-  ผลงานคน้พบพันธุพ์ืช พันธุส์ัตว์ ที่คน้พบใหมแ่ละไดร้ับการจดทะเบียน 

-  ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ 

-  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) ในปี พ.ศ.2558 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=168553
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=165571
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=165571
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=165571
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=165571
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ล าดับ

ที่ 

 

บทความวิจัย,บทความ

วิชาการ หนังสือหรอื

ต ารา 

ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 

และผู้ร่วม 

ประเภท รหัสเอกสาร 

1. 

(1.00) 

การจัดการเรียนการสอนแบบ

พุทธะ เพื่อพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมส าหรับนักเรียน 

(BIM : Buddhist Instruction 

Model).  

อ.ดร.กิตติชัย  

สุธาสิโนบล  
หนังสอื EDU-58-

2.3.5-1 

2. 

(1.00) 

เอกสารประกอบการสอนชุด

วชิาประสบการณ์วิชาชพี

การศึกษานอกระบบ 

อ.ดร.กัมปนาท 

บริบูรณ์ 
ต ารา EDU-58-

2.3.5-2 

3. 

(1.00) 

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจ

ซื้อพลังงานไฟฟา้จาก กฟน. 

ผศ.ดร.สกล  

วรเจรญิศรี 

ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์ร

ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

EDU-58-

2.3.5-3 

4. 

(1.00) 

โครงการสร้างความร่วมมอื            

ทวภิาคีระหว่างประเทศเพื่อ

พัฒนางานสวัสดกิารผู้สูงอาย ุ

อ.ดร.กัมปนาท   

บริบรูณ์ 

ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์ร

ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

EDU-58-

2.3.5-4 

5. 

(1.00) 

Concentrated Language 

Encounter Approach in 

Practice for Global Teaching 

of Literacy:  Lighthouse 

Strategy Implementation.  

 

รศ.ดร.

เสาวลักษณ ์

รัตนวชิร์ 

International  Education Studies  

ปีท่ี 8 ฉบับปี 2015  

เดอืน กรกฎาคม, P 21-37. 

อยู่ในฐานขอ้มูล SCOPUS 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.5539/ies.v8n7p21 

EDU-58-

2.3.5-5 

6. 

(1.00) 

The Effective of Computer-
Assisted Instruction Based 
on Top-Level Structure 

Method in English Reading 
and Writing Abilities of Thai 

EFL Students.  
 

Saowalak 
Rattanavich. 
Nattapong 
Jinajai, 

International Education Studies              
ปีที่ 8 ฉบบัปี 2015 เดือนพฤศจิกายน, 
P.231-244. 
อยูใ่นฐานข้อมลู SCOPUS 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.5539/elt.v8n11p231 

EDU-58-

2.3.5-6 
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องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารทางวชิาการ 
 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 การบรกิารทางวชิาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี  : ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร  

ผู้รายงานผล : นางสาวสิรมิา  สุขขี                                          เบอร์โทรศัพท์  1-5579 

 

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 2558 ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่

ประชาชนและชุมชนและก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้วัด และความส าเร็จในแผนและโครงการ ซึ่งมี

โครงการที่บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าทุกโครงการ (จ านวน 7 โครงการ) และได้เสนอแผนการ

บริการวิชาการต่อคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 11/2558 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-3.1-1-1  แผนการบริการวิชาการ ประจ าปี 2558 

EDU-58-3.1-1-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 11/2558   
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2. โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรอืสังคม 
 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของโครงการบริการ

วิชาการแก่นิสิต ประชาชน ชุมชนและสังคมตามแผนฯ ทั้ง 7 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนา

ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส (2) โครงการส่งเสริม

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของต าบลหนองสังข์ (3) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ให้กับครูการศึกษานอกระบบจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก (4) โครงการรวมพลังสร้างสรรค์

เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (5)  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคม

อย่างยั่งยืน  (6) โครงการพัฒนาโรงเรยีนในพระราชด าริ (7) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กพิเศษสู่การ

เรียนรวม  เพื่อให้เกิดผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการพัฒนานิสิตชุมชนและสังคม (EDU-58-3.1-2-1) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-3.1-2-1 แผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการของโครงการบริการ 

 

3. โครงการบรกิารวชิาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบรกิารแบบให้เปล่า 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการวิชาการแก่สังคม  จ านวน 7 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการ

พัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส (2) โครงการส่งเสริม

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของต าบลหนองสังข์ (3) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ให้กับครูการศึกษานอกระบบจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก (4) โครงการรวมพลังสร้างสรรค์

เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (5)  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคม

อย่างยั่งยืน  (6) โครงการพัฒนาโรงเรยีนในพระราชด าริ (7) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กพิเศษสู่การ

เรียนรวม ซึ่งเป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่าทุกโครงการ  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-3.1-3-1  สรุปโครงการบริการวิชาการ  คณะศกึษาศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2558 
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4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และการใช้

ประโยชน์ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการพัฒนานิสิต ชุมชนของแผนการบริการวิชาการประจ าปี 

2558 (EDU-58-3.1-4-1) รวมทั้งประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการทั้ง  7 

โครงการ (EDU-58-3.1-4-2-8) และน าเสนอผลการประเมินดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะศกึษาศาสตร ์ครั้งที่ 5/2559 (EDU-58-3.1-4-9) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-3.1-4-1 รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการด้านบริการ

วิชาการ 

EDU-58-3.1-4-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาส  

EDU-58-3.1-4-3 รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของ

ต าบลหนองสังข ์ 

EDU-58-3.1-4-4 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ให้กับครูการศกึษานอกระบบจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก  

EDU-58-3.1-4-5 รายงานสรุปผลโครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริม 

นิสัยรักการอ่าน  

EDU-58-3.1-4-6 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อ

แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน   

EDU-58-3.1-4-7 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ  

EDU-58-3.1-4-8 รายงานสรุปผลโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กพิเศษสู่การเรียนรวม 

EDU-58-3.1-4-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 
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5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 4 มาปรบัปรุงแผน และพัฒนาการให้บรกิารทางวชิาการสังคม 

ผลการด าเนินการ 

 คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มีมิติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 5/2559  เสนอแนะ

เกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560)                    

ให้ด าเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งให้มีการบูรณาการ                   

การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งมีการต่อยอดการบริการวิชาการเป็นงานวิจัย 

รวมทั้งขยายผลใหค้ณาจารย์และนิสติมสี่วนรว่มในโครงการบริการวิชาการให้มากขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 

 

6.คณะมีส่วนร่วมในการบรกิารวชิาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์  มีอาจารย์เข้าร่วมการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย   

ประกอบด้วย 2 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2559 จ านวน 1 คน (2) มศว รักษ์คลองแสนแสบ ต้นแบบสู่ชุมชน จ านวน  3 คน 

รวมทั้งสิน้ 4 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งสิน้ 65.50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.11 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-3.1-6-1 สรุปรายชื่อคณาจารย์คณะศกึษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ                

ปีการศึกษา 2558 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 ข้อ 5.00  
 

ผลการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

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 :   อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์                          เบอร์โทรศัพท์ 1-5506 

ผู้รายงานผล :   นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                          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 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,  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ และ

โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การทัศนบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นิสติครู (โครงการส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 2) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นสิิตศึกษาศาสตร์ กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา, โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมีการ

ระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน  (EDU-58-4.1-1-1,2,3)  อีกทั้งมีการติดตามการ

ด าเนนิงานของแต่ละกิจกรรม/โครงการโดยคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ (EDU-58-4.1-1-4,5)   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิการโครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 

บัวศร ี ประจ าปี 2558 

EDU-58-4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิการโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต   

กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-4.1-1-3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิการโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็น

ครู กิจกรรม : การทัศนบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสติครู 

(โครงการส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 2) 

EDU-58-4.1-1-4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์ 

กิจกรรม ปัจฉิมนเิทศปริญญาตรแีละบัณฑติศกึษา 

EDU-58-4.1-1-5 รายชื่อคณะกรรมการโครงการคนืสู่เหย้าศิษย์เก่า  

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา   

EDU-58-4.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ครัง้ที่ 1/2559     

EDU-58-4.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ครัง้ที่ 4/2559    

 
 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จใน

การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นโครงการของส่วนกลางของคณะ และจัดสรร

งบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรม/โครงการ ซึ่งบุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม 

(EDU-58-4.1-2-1) อีกทั้งมีการตดิตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมและน าผลการจัดกิจกรรมไปสู่การ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการ (EDU-58-

4.1-2-(2-7)  ดังนี้    

1) โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 

3) โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การทัศนบูรณาการการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพนิสิตครู (โครงการส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 2)  

4) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์  กิจกรรม: ปัจฉิมนิเทศปริญญาตรีและ

บัณฑติศกึษา 

5) โครงการคืนสูเ่หย้าศิษย์เก่า ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา  
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-4.1-2-1 แผนด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                              

EDU-58-4.1-2-2 โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 

EDU-58-4.1-2-3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 

EDU-58-4.1-2-4 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การทัศนบูรณาการ  

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตครู (โครงการส าหรับนิสติช้ันปีที่ 2) 

EDU-58-4.1-2-5 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์ 

กิจกรรม : ปัจฉิมนเิทศปริญญาตรแีละบัณฑติศกึษา 

EDU-58-4.1-2-6 โครงการคืนสูเ่หย้าศิษย์เก่า  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

ผลการด าเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาก ากับติดตาม การด าเนินงานแต่ละ

กิจกรรม/โครงการให้เป็นตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก ากับติดตามการด าเนินงานแต่ละ

กิจกรรม/โครงการในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  ครั้งที่ 1/2559 วันที่  27  มกราคม  

2559 (EDU-58-4.1-3-1) และครั้งที่ 4/2559 วันที่  20  เมษายน  2559  (EDU-58-4.1-3-2) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ครัง้ที่ 1/2559     

EDU-58-4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ครัง้ที่ 4/2559    

 

4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม(EDU-58-4.1-4-1) และมีการประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ (EDU-58-4.1-4-2-6) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-4.1-4-1  รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

EDU-58-4.1-4-2 รายงานสรุปผลโครงการวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 

EDU-58-4.1-4-3 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 

EDU-58-4.1-4-4 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรม : การทัศน

บูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตครู (โครงการส าหรับนิสติช้ันปีที่ 2) 

EDU-58-4.1-4-5 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นสิิตศกึษาศาสตร์ กิจกรรม ปัจฉิม

นิเทศปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา 

EDU-58-4.1-4-6 รายงานสรุปผลโครงการคนืสู่เหย้าศษิย์เก่า ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ผลการด าเนินการ 

    คณะศึกษาศาสตร์น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และผลการประเมินกิจกรรม/โครงการด้านด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 (EDU-58-4.1-5-1) คณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะ

ให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรมของส่วนกลาง เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า 

และพฤฒาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งหาแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาให้กิจกรรม/

โครงการด้านด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ครัง้ที่ 5/2559    

 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมและบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัด

แสดงผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซด์

ของคณะศึกษาศาสตร์ และ Social network อย่างต่อเนื่อง เช่น Facebook ของ สโมสรนิสิตคณะ

ศกึษาศาสตร์  Facebook ชมรมนสิิตเก่าคณะศกึษาศาสตร์ มศว, บ้านเพชรในตม 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม คือ ขบวนศิลปวัฒนธรรม สแตนเชียร์ 

และผู้น าเชียร์ ในกิจกรรมกระดานด าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ จัดร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์/
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ศึกษาศาสตร์ของ  5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 

28-29 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-4.1-6-1 Facebook  ข่าวคณะศกึษาศาสตร์   

EDU-58-4.1-6-2 ป้ายประชาสัมพันธ์คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-4.1-6-3 เว็บไซด์ของคณะศึกษาศาสตร์    

EDU-58-4.1-6-4 Facebook สโมสรนสิิตคณะศกึษาศาสตร์   

EDU-58-4.1-6-5 Facebook ชมรมนสิิตเก่าคณะศกึษาศาสตร์ มศว 

EDU-58-4.1-6-6 Facebook บ้านเพชรในตม 

EDU-58-4.1-6-7 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม : กระดานด าสัมพันธ์ 

 

7. ก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ผลการด าเนินการ   

---คณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้ด าเนินการในส่วนน้ี--- 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

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 : อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สเีขียว                           เบอร์โทรศัพท์ 1-5147 

ผู้รายงานผล : รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน        เบอร์โทรศัพท์ 1-1124 

                       (นางสาวรัชญา  เมฆวัฒน์) 

ผลการด าเนินการ 

1. งานนโยบายและแผน ได้ด าเนินการจัดท าสรุปรายงาน SWOT ของคณะฯ โดยน าข้อเสนอแนะ

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

ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 1 (EDU-58-5.1-1-1) โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ตลอดจนกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) อีกทั้งคณะกรรมการฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารใน

คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับการเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 
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11/2558  (EDU-58-5.1-1-2) ต่อมาฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพได้น ามาปรับตามมติที่ประชุมต่อมา 

(EDU-58-5.1-1-3) 

2. งานนโยบายและแผน ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี             

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่  11/2558  (EDU-58-5.1-1-4) 

3. คณะฯ ได้จัดท า/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  (EDU-58-5.1-1-5) จากแผนกล

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

โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปีฯ และถ่ายทอด

แผนปฏิบัติการให้บุคลากรทุกคนรับทราบผ่านทางเว็บไซด์คณะฯ (EDU-58-5.1-1-6) และบันทึกข้อความ

แจ้งเวียน (EDU-58-5.1-1-7) 

4. คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ตามไตรมาสที่ 2 

(เดือนมีนาคม 2559) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่  3/2559  (EDU-58-5.1-1-8) และ

จะด าเนนิการในไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ตอ่ไป  

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. 2559 (EDU-5ค-5.1-1-9)  

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-58-5.1-1-1 แผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะศกึษาศาสตร ์(พ.ศ. 2556-2559) ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 1 

EDU-58-5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์ 

ครั้งที่ 11/2558 

EDU-58-5.1-1-3 แผนกลยุทธ์ 4 ปี คณะศกึษาศาสตร ์(พ.ศ. 2556-2559) ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 1 (ฉบับใหม่) 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.1-1-4 แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558 

EDU-58-5.1-1-5 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

EDU-58-5.1-1-6 หนา้เว็บไซด์คณะฯ 

EDU-58-5.1-1-7 บันทึกข้อความแจ้งเวียน เลขที่ ศธ 0519.10.01/ 

EDU-58-5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์เมื่อวันที่ 

EDU-58-5.1-1-9 แบบรายงานแผน/ผล ประจ าปี คณะศึกษาศาสตร์ ตามแผนงาน/งาน/

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  เพื่อ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแข่งขัน 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง              เบอร์โทรศัพท์ 1-5282 

ผู้รายงานผล : นางสาวธนัตพร  ชาตสิุภาพ                     เบอร์โทรศัพท์ 1-1123 
 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร จ านวน 10  หลักสูตร 

ดังนี ้

1. หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร   

- สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

- สาขาวิชาการประถมศกึษา 

2. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต  จ านวน 4 หลักสูตร   

- สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศกึษา 

- สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

- สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

3. หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน 2 หลักสูตร  

- สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศกึษา 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
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4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  จ านวน 2 หลักสูตร  

- สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

- สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู้ 

และจัดท ารายงานโดยมีการวิเคราะห์สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย  

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต โดยแสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรเทียบคู่แข่ง 

ในมหาวิทยาลัยกลุ่ม ทปอ. และมีการวิ เคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  (EDU-58-5.1-2-1)                     

เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  เพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณา

ด าเนินการของหลักสูตรเพื่อใหเ้ป็นไปตามพันธกิจของคณะศกึษาศาสตร์ 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.1-2-1 รายงานการวิเคราะหก์ารจัดท าตน้ทุนต่อหลักสูตรของคณะศกึษาศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว                           เบอร์โทรศัพท์ 1-5147 

ผู้รายงานผล :  นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                           เบอร์โทรศัพท์ 1-1123 

ผลการด าเนินการ 

1. คณะศึกษาศาสตร์มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (EDU-58-5.1-3-1) เพื่อท าหน้าที่ในศึกษา วิเคราะห์ประเมินผลควบคุม

และติดตาม เหตุการณค์วามเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินงานบริหารงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จะรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  

นอกจากนี้ คณะได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ (EDU-58-5.1-3-2) ตาม                 

คู่มือบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารความ

เสี่ยงของคณะ (EDU-58-5.1-3-3) 

2. คณะกรรมการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์

และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสี ยหาย หรือความ

ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา ซึ่งความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ 
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สรุปได้ดังนี ้5 ด้าน คอื (1) อัตราส่วนนสิิตตอ่อาจารย์สูงกว่าเกณฑ์ (30: 1) (2) งบประมาณลดลง 40% (3) 

คุณภาพนิสิต กศ.บ. (4) ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยการระบาดของโรคตามฤดูกาล (5) หลักสูตรไม่สามารถรับ

นิสติเพิ่มและหลักสูตรอาจถูกปิด (EDU-58-5.1-3,4) 

3. คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์ได้

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินของคณะฯ จากนั้นได้จัดล าดับ

ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ า (EDU-58-5.1-

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 

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในคณะและปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ(EDU-58-5.1-3-6) 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยง               

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ (EDU-58-5.1-3-7) และมีการติดตามผล

การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

(EDU-57-5.1-3-8) 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯประชุมเพื่อตดิตามผลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 

(EDU-58-5.1-3-9) เพื่อก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดท ารายงานสรุป             

การควบคุมภายในตามแผนฯ และประเมินผลความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน และน าเข้ากรรมการประจ าคณะ (EDU-57-5.1-3-10) 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯประชุมเพื่อติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (EDU-58-

5.1-3-11) เพื่อติดตามผลกี่ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดท ารายงาน วิธีการจัดการความ

เสี่ยงตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)สาเหตุที่ท าให้ไม่บรรลุตรงค่าที่รับได้  แนวทางในการลดความเสี่ยง              

แผนด าเนนิการลดความเสี่ยง 

และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านและน าเข้ากรรมการประจ า

คณะ (EDU-57-5.1-3-12) 
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8. น าผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านและน าเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (EDU-57-5.1-3-13) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

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

ภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2559 

EDU-57-5.1-3-2 คู่มอืการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-57-5.1-3-3 คู่มอืการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครนิวิโรฒ 

EDU-57-5.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

คณะศึกษาศาสตร์  ครั้งที่  1/2559  วันที่ 6 มกราคม 2559 

EDU-57-5.1-3-5 รายงานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

EDU-57-5.1-3-6 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

EDU-57-5.1-3-7 แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

EDU-57-5.1-3-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร ์                

ครั้งที ่ 1/2559  วันที่  27 มกราคม 2559 

EDU-57-5.1-3-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

คณะศึกษาศาสตร์  ครั้งที่  2/2559  วันที่ 30 มีนาคม 2559 

EDU-57-5.1-3-10 รายงานการประ ชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์                 

ครั้งที ่ 4/2559  วันที่  20 เมษายน 2559 

EDU-57-5.1-3-11 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง 

EDU-57-5.1-3-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

คณะศึกษาศาสตร์  ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 

EDU-57-5.1-3-13 รายงานการประ ชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์                 

ครั้งที ่ 5/2559  วันที่  10  มิถุนายน 2559 
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
 

ผู้รับผิดชอบ :   อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์                           เบอร์โทรศัพท์ 1-5506 

ผู้รายงานผล :   นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                             เบอร์โทรศัพท์ 1-1123 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะศึกษาศาสตร์มียุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ อีกทั้งมีการแผนการปฏิบัติงาน และมีเป้าประสงค์และ

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ โดยมีผล

การประเมินการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ

ด าเนนิงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างด ี(EDU-58-5.1-4-1,2)  

2. หลักประสิทธิภาพ(Efficiency) คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการ

ภายในคณะอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการจัดแบ่งส่วนการบริหารจัดการ ซึ่งมีคณบดี และรองคณบดีก ากับ

ดูแล บริหารจัดการงาน โดยค านึงถึงตน้ทุน ความรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า อาทิ จัดบริการวิชาการและ

จัดประชุมสัมมนา อบรมภายในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ (EDU-58-5.1-4-3) นอกจากนี้คณะได้จัดท า

โครงการ 5 ส (EDU-58-5.1-4-4) และมีคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ประหยัดพลังงาน (EDU-58-5.1-4-5) เป็นต้น   

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะมีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจ    

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มที่มีความหลากหลาย

ได้เป็นอย่างด ีอาทิ การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการทางด้านการประกอบวิชาชีพและสังคมของผู้ใช้บัณฑิตและของนิสิตอย่างมีคุณภาพและ                   

ได้มาตรฐานการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างความ

เชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อประชาชนและผู้รับบริการ พิจารณาได้จากจ านวนนิสิตที่สมัครสอบเข้าเรียน

ระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของคณะโดยนิสิตอยู่ในระดับดี 

คือ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.25  (EDU-58-5.1-4-6) และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

อยู่ ในระดับดีมาก (EDU-58-5.1-4-7)  ผลการประเมินจากการบริการวิชาการแก่ ชุมชน พบว่า                       

ทุกโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึน้ไป (EDU-58-5.1-4-8) 

4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คณะศึกษาศาสตร์ได้ตระหนักถึงภาระ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของ
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นิสิต ชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผล

ส าเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนดและเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ (EDU-58-5.1-4-9)  อีกที่มีคุณธรรมและคุณภาพ

ออกไปรับใช้สังคม โดยจัดโครงการบริการชุมชนที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม จ านวน                

7 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นใน

โรงเรียนขยายโอกาส (2) โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของต าบลหนองสังข์                     

(3) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูการศึกษานอกระบบจังหวัดสระแก้ว และ

จังหวัดนครนายก (4) โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (5)  โครงการพัฒนา

ทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน  (6) โครงการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 

(7) โครงการเสริมสรา้งการเรยีนรู้เด็กพิเศษสู่การเรียนรวม(EDU-58-5.1-4-10-16) 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะศึกษาศาสตร์มีการรายงานการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนสถานภาพทางการเงิน และผลการด าเนินงานของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

ศกึษาศาสตร์เป็นประจ าทุกเดือน (EDU-58-5.1-4-17) นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการด าเนินงานในด้าน

ต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ให้บุคลากรนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกันและสามารถ

ตรวจสอบได้ผ่านข่าวสาร ทางป้ายประชาสัมพันธ์ (EDU-58-5.1-4-18) เว็บไซต์ของคณะ(EDU-58-5.1-

4-19)  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งที่ประชุมต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆที่ผู้บริหารได้ด าเนินการทั้งภายในและภายนอกคณะ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คณะศึกษาศาสตร์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ 

โครงการงานวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี (EDU-58-5.1-4-20)  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2558 (EDU-58-5.1-4-21(1)-(4))  เป็นต้น 

นอกจากนี้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งใน

คณะกรรมการชุดต่างๆ และมีการจัดประชุมอย่างเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีการ

สัมมนากลุ่มต่างๆ หรือการจัดประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ หรือ KPI  เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา

คณะรว่มกัน รวมทั้งมช่ีองทางการรับฟังความคดิเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน 

7.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการกระจาย

อ านาจไปยังคณะกรรมการบริหารให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงาน

ต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน หลายฝ่าย โดยก าหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและปฏิบัติงานที่ชัดเจนในทุกระดับ โดยใช้หลักประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 

(EDU-58-5.1-4-22)   
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะศึกษาศาสตร์มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานทุกด้าน ด้วยความเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งยังมีการออกหลักเกณฑ์และ

ประกาศของคณะ (EDU-58-5.1-4-23) เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน โดยมีเผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ และ

ประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของคณะ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบายของคณะ (EDU-58-5.1-4-24) โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากร

ของคณะทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการ

พัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่างๆ 

ให้กับบุคลากรของคณะ (EDU-58-5.1-4-25) เป็นต้น  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการ

โดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน  โดยมีกระบวนการหา

ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของคณะ  โดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ (EDU-58-5.1-4-26) การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม สัมมนาต่างๆ เช่น การสัมมนาเพื่อ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (EDU-58-5.1-4-27) ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้งจากบุคลากรภายในคณะ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี           

ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.1-4-1 แบบประเมินโครงการ 

EDU-58-5.1-4-2 ค าสั่งประเมินต่างๆ 

EDU-58-5.1-4-3 โครงการต่างๆ ของคณะ 

EDU-58-5.1-4-4 โครงการ 5 ส  คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-5.1-4-5 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

EDU-58-5.1-4-6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของคณะ 

EDU-58-5.1-4-7 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑติโดยผูใ้ช้บัณฑิต 

EDU-58-5.1-4-8 ผลการประเมินจากการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

EDU-58-5.1-4-9 สรุปรายชื่อบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศกึษา 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.1-4-10 โครงการพัฒนาทักษะชีวติใหแ้ก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ในโรงเรียน

ขยายโอกาส 

EDU-58-5.1-4-11 โครงการส่งเสริมการศกึษาเพื่อความเป็นพลเมืองของต าบลหนองสังข์ 

EDU-58-5.1-4-12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ให้กับครูการศกึษานอกระบบ

จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก 

EDU-58-5.1-4-13 โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เด็กไทยส่งเสริมนสิัยรักการอา่น 

EDU-58-5.1-4-14 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน   

EDU-58-5.1-4-15 โครงการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ 

EDU-58-5.1-4-16 โครงการเสริมสร้างการเรียนรูเ้ด็กพิเศษสู่การเรียนรวม 

EDU-58-5.1-4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

EDU-58-5.1-4-18 ป้ายประชาสัมพันธ์ 

EDU-58-5.1-4-19 เว็บไซต์ของคณะ 

EDU-58-5.1-4-20 โครงการงานวันศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี  

 

EDU-58-5.1-4-21(1) 

EDU-58-5.1-4-21(2) 

EDU-58-5.1-4-21(3) 

EDU-58-5.1-4-21(4) 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ศกึษาศาสตร์ 

1) กิจกรรม : ไม้เรียวเกม 

2) กิจกรรม : กระดานด า 

3) กิจกรรม : พัฒนานิสติ เรียนรูเ้ทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ 

   4) กิจกรรม : บัณฑิตศกึษาพัฒนา คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-5.1-4-22 โครงสร้างการบริหารคณะศกึษาศาสตร์ และรายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

EDU-58-5.1-4-23 หลักเกณฑ์และประกาศของคณะ 

EDU-58-5.1-4-24 วิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบายของคณะ 

EDU-58-5.1-4-25 รายงานสรุปผลการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะ 

EDU-58-5.1-4-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

EDU-58-5.1-4-27 แผนยุทธศาสตรข์องคณะ 
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว                                 เบอร์โทรศัพท์ 1-5147 

ผู้รายงานผล :  นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                                 เบอร์โทรศัพท์ 1-1123 

ผลการด าเนินการ 

5.1  คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ

คณะศึกษาศาสตร์  (EDU-58-5.1-5-1) ที่ก าหนดผู้รับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเพื่อท า

หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วางแผน และด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของคณะ 

โดยก าหนดให้มกีารประชุม เพื่อวางแผน และติดตามผลการด าเนินงาน (EDU-58-5.1-5-2) 

5.2  คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 

(EDU-58-5.1-5-3) โดยได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยรวมทั้งการก าหนด

ผู้รับผิดชอบ และกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนการด าเนินงานการจัดการ

ความรู ้ด้านการผลิตและดา้นการวิจัย 

5.3  คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการการจัดการความรู ้ประจ าปีการศึกษา 2558 (EDU-

58-5.1-5-3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนมาแลกเปลี่ยน จนได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ของคณะศึกษาศาสตร์ 

(EDU-58-5.1-5-5) และได้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการวิจัย ในเรื่อง การสังเคราะห์เอกสาร เพื่อการวิจัย 

(EDU-58-5.1-5-6) 

5.4  คณะศึกษาศาสตร์ได้เผยแพร่ประเด็นความรู้ที่ได้จากโครงการการจัดการความรู้  

ซึ่งประกอบด้วยประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และ

ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย ในส่วนของการสังเคราะห์เอกสาร เพื่อการวิจัย (บทที่ 2)  ผ่านหนังสือเวียน 

(EDU-58-5.1-5-7) 

5.5   คณะศึกษาศาสตร์ มีน าประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนของการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และด้านการวิจัยในส่วนของ                

การสังเคราะห์เอกสาร เพื่อการวิจัย (บทที่ 2)  เพื่อจัดท ารายงานการวิจัยและเพื่อเขียนรายงานการวิจัยใน

การขอผลงานทางวชิาการ (EDU-58-5.1-5-8) 
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5.6 คณะศึกษาศาสตร์  ได้จัดน าแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัยมาแลกเปลี่ยน และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ผ่านหนังสือเวียน และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) แนวทางการเขียนโครงการวิจัย               

เพื่อขอทุนจากแหลง่ทุนต่าง ๆ  (2) การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการคิด (2) การเขียนบทความวิจัย/บทความ

วิชาการ (EDU-58-5.1-5-9(1)-(4)) 

5.7 คณะศึกษาศาสตร์  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตาม                 

ตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เพื่อพิจารณาผล

ความส าเร็จของแผนดังกล่าว และน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาหรือ

ปรับปรุงแผนการจัดการความรูใ้นปีตอ่ไป(EDU-58-5.1-5-10) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.1-5-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 

EDU-58-5.1-5-2 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้                       

คณะศกึษาศาสตร์  ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครัง้ที่ 3 

EDU-58-5.1-5-3 แผนการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2558 

EDU-58-5.1-5-4 โครงการการจัดการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

EDU-58-5.1-5-5 สรุปผลการจัดการความรูด้้านการผลติบัณฑิต: การใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 

EDU-58-5.1-5-6 สรุปผลการจัดการความรูด้้านการวิจัย: การสังเคราะห์เอกสาร เพื่อการวิจัย  

(บทที ่2)   

EDU-58-5.1-5-7 หลักฐานการเผยแพรส่รุปผลการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิตและ 

ด้านการวิจัย 

EDU-58-5.1-5-8 สรุปผลการน าความรูจ้ากการจัดการความรู ้ไปใช้ประโยชน์ 

 

EDU-58-5.1-5-9 (1) 

EDU-58-5.1-5-9 (2) 

EDU-58-5.1-5-9 (3) 

EDU-58-5.1-5-9 (4) 

 สรุปผลการน าแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยมาแลกเปลี่ยน 

 การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย 

 การเขียนบทความวิจัย 

 การสอนกระบวนการคิด 

 โครงการวิจัย: เขียนอย่างไรให้มคีุณภาพ 

EDU-58-5.1-5-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครัง้ที่ 5/2559 
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6.   การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์                              เบอร์โทรศัพท์ 1-5147 

ผู้รายงานผล :  ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี                              เบอร์โทรศัพท์ 1-5507 

                        รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน              เบอร์โทรศัพท์ 1-1124 
 

6.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการส ารวจความต้องการของคณาจารย์และบุคลากร                     

สายสนับสนุน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ ประเด็นที่ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ต้องการได้รับพัฒนา ส่งเสริมทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ (EDU-58-5.1-6-1(1)-(2), EDU-58-5.1-6-2) 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน (EDU-58-5.1-6-3) และจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน (ฉบับร่าง) จากนั้นน าแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้วปรับ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (EDU-58-5.1-6-4) 

6.3 น าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ (EDU-58-5.1-6-5) เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการ

ประจ าคณะเห็นชอบและให้รองคณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบและติดตามการด าเนินการตามแผน 

6.4 คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตาม

แผน และติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งมีการ

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนต่อคณะกรรมการประจ า

คณะ (EDU-58-5.1-6-6) ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะให้ปรับการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยให้มีบุคลากรในคณะมีส่วนร่วมให้มากขึ้นและก าหนดเป้าหมาย

มุ่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ขอผลงานทางวิชาการและด าเนินการตามแผนอย่างจริงจัง อย่างเต็มที่

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของแผน 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.1-6-1(1) 

EDU-58-5.1-6-1(2) 

แบบส ารวจความตอ้งการของคณาจารย์ 

แบบส ารวจความตอ้งการของบุคลากรสายสนับสนุน 

EDU-58-5.1-6-2 ผลการส ารวจความตอ้งการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

EDU-58-5.1-6-3 คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 

สายสนับสนุน 

EDU-58-5.1-6-4 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.1-6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2558 

EDU-58-5.1-6-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 

 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ                         

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว                             เบอร์โทรศัพท์   1-5147 

ผู้รายงานผล : นางสาวธนัตพร  ชาตสิุภาพ                             เบอร์โทรศัพท์  1-1123 
 

ผลการด าเนินการ 

7.1  คณะศึกษาศาสตร์ให้ความส าคัญการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการ

ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (EDU-58-5.1-7-1,2)                  

เพื่อด าเนินการทบทวนและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศกึษา  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา  และด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ                    

และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดโครงการการจัดการความรู้               

ด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและจัดกิจกรรมก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งระดับหลักสูตร                 

ระดับคณะ  

7.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน

ดังนี้ 

                        1) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนดแผนการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศกึษา โดยจัดท าแผนด าเนนิงานและจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี

การศกึษา (EDU-58-5.1-7-3-4) 

            2) มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะตาม

ก าหนดเวลาตามมหาวิทยาลัยก าหนด (EDU-58-5.1-7-2) และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดใน

ระบบ SAR Online และ CHE QA Online  
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          3)  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ไปพัฒนาและ

จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  และด าเนินการตามแผนฯที่ก าหนดขึ้น  (EDU-

58-5.1-7-5,6) 

         7.3  คณะศึกษาศาสตร์มีการน าผลการประเมินคุณภาพและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตลอดจนข้อเสนอแนะ  ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะโดยเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ    

        7.4  คณะศึกษาศาสตร์มีการน าผลการประเมินคุณภาพใช้ในการปรับปรุงการท างานและ

ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการด าเนนิงานตาม  ตัวบ่งชี้คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  และส่งผลให้มี

การพัฒนาผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  

ด้ านการวิ จัย   ด้ านบริการวิ ชาการ  ด้ านท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมและด้ านบริหารจัดการ                     

โดยคณะ ภาควิชา สาขาวิชาและหลักสูตร พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ และจัดท าแผน/โครงการ/

กิจกรรม เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น  โดยในระดับคณะ มีการแต่งตั้งรองคณบดีและ

ผูช่้วยคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชีอ้ย่างตอ่เนื่อง 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.1-7-1  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารและด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา                    

คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 

EDU-58-5.1-7-2 ค าสั่งแต่งตัง้ผูก้ ากับและดูแลตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศกึษา                 

ปีการศึกษา 2558 

EDU-58-5.1-7-3 นโยบายคุณภาพการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์ ปีการศกึษา 2558 

EDU-58-5.1-7-4 แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา  ปีการศึกษา 2558 

EDU-58-5.1-7-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2557 

EDU-58-5.1-7-6 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2558   

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 7 ข้อ 5.00  
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 7 ข้อ 5.00  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี     :  ปีการศกึษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :   อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สเีขียว                            เบอร์โทรศัพท์ 1-5147 

ผู้รายงานผล :   นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                            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   ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 (EDU-58-5.2-1-1) และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ คณะศึกษาศาสตร์               

ปีการศึกษา 2558 (EDU-58-5.2-1-2) เพื่อให้การก ากับดูแล  การพัฒนาคุณภาพ และการรายงานผล

การด าเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด าเนินไปด้วยความเ รียบร้อย และมี

ประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.2-1-1 ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 2558 

EDU-58-5.2-1-2 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศกึษา 2558 
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2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน

ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

(EDU-58-5.2-2-1) อีกทั้งก าหนดนโยบายคุณภาพศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2557 

(EDU-58-5.2-2-2) มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (EDU-58-5.2-2-3) 

และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (EDU-58-5.2-2-4) และก ากับติดตามการ

ด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (EDU-58-5.2-2-5) 

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

การปรับปรุงหลักสูตร, การดูแลปริญญานิพนธ์ อีกทั้งจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 (EDU-57-5.2-2-6) เพื่อให้การก ากับดูแล              

การพัฒนาคุณภาพ และการรายงานผลการด าเนนิการตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ   
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.2-2-1 ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 

2558 

EDU-58-5.2-2-2 นโยบายคุณภาพการศกึษา  

EDU-58-5.2-2-3 คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 

EDU-58-5.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร  

ประจ าปีการศกึษา 2558 

EDU-58-5.2-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   

EDU-58-5.2-2-6 กิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ  

    การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรในส่วนกลางของคณะเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของ

หลักสูตรใหเ้กิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (EDU-58-5.2-3-1) 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.2-3-1 รายงานสรุปผลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของ

หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตารางการแสดงการจัดสรร

เงินงบประมาณรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 4-7 

กรกฎาคม 2559 (EDU-58-5.2-4-1) และมีการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 

2558 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 วันที่   สิงหาคม  2559                       

(EDU-58-5.2-4-2) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.2-4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ

ศกึษาศาสตร ์ ประจ าปีการศกึษา 2558 

EDU-58-5.2-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ ครัง้ที่ 7/2559 

วันที่     สิงหาคม  2559                        

 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ผลการด าเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-7 

กรกฎาคม 2559 และจะมีการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 เสนอต่อเสนอ

ต่อที่ ประ ชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์  ครั้ งที่  7/2559 วั นที่    สิ งหาคม  2559                       

และคณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร                      

ให้มคีุณภาพดีขึน้ (EDU-58-5.2-5-1) 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ ครั้งที่ 

7/2559 วันที่     สิงหาคม  2559                        
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพรวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร 

ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  8 หลักสูตร  

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน 2  หลักสูตรและ ระดับบัณฑิตศึกษา  6  หลักสูตร  (EDU-57-5.2-

6-1) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-57-5.2-6-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร             

คณะศึกษาศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 4.00  
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 ตัวบ่งชี้ มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :  อาจารย์  ดร.ภานุวัฒน์  ศิรินุพงศ ์                       เบอร์โทรศัพท์  1-5288

ผู้รายงานผล :  นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                               เบอร์โทรศัพท์  1-1123 

 

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 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประยุกต์ใช ้ระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management System) 

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคณะกรรมการการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management System) ปีการศึกษา 

2558 (EDU-58-SWU-5.1-1-1)  มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนการ

ท างาน (Work Process) ที่มีความสูญเสียโดยพิจารณาการสูญเสียในการท างาน 7 ประการตามหลักการ   

ของลนี 

โดยพิจารณาการสูญเสียในการท างาน 7 ประการตามหลักการของลนี ดังนี้ 

1. Defect Rework เป็นการสูญเสียจากการท างานซ้ าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

2. Overproduction เป็นการสูญเสียจากการผลิตหรอื ให้บริการมากเกินความจ าเป็น 

3. Waiting เป็นการสูญเสียในการรอคอย หรอืรองาน 

4. Transportation เป็นการสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนย้ายงานจากจุดหนึ่งไปสู่อกี                              

จุดหนึ่งดว้ยความไม่จ าเป็น 

5. Inventory เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเก็บงานไว้ท า 

6. Motion เป็นความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ที่ไม่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงาน 

7. Excessive Processing เป็นความสูญเสียเนื่องจากมีขั้นตอน การด าเนินงานที่มากเกินจ าเป็น 
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พบว่า จากฐานข้อมูลอัตราการใช้ปริมาณกระดาษ (A4) เพื่อจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ในปีการศึกษา 

2556-2557 มีอัตราการใชก้ระดาษ (A4) สูง เนื่องจาก 

1. จากการท างานซ้ า เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (Defect Rework) ได้แก่  

1) การพิมพ์ผิดพลาด เนื่องจากขาดการตรวจสอบก่อนการพิมพ์เอกสาร  

2) เอกสารไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงกับแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากการละเลยในการตรวจสอบ

กับแผนงาน  

3) การเขียนรายละเอียดของโครงการไมชั่ดเจน ไม่ตรงประเด็น เนื่องจากการขาดประสบการณ์

และความรูใ้นการเขียนโครงการและมีการสูญเสีย 

2. จากการผลิตเอกสารมากเกินความจ าเป็น (Over Production) ได้แก่  

1) การไม่รูจ้ านวนที่แน่นอนของผู้ใชเ้อกสาร  

2) มีการผลิตซ้ าซ้อนกัน  

3) ขาดการวิเคราะหถ์ึงความจ าเป็นของจ านวนเอกสารที่ผู้รับเอกสารควรจะได้รับ  

จากข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงได้คัดเลือกกระบวนการผลิตเอกสารที่ใช้ในคณะ

ศึกษาศาสตร์และเกิดการสูญเสียในสองประการดังกล่าว เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการท างาน   คณะกรรมการฯได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของส านักงานคณบดี               

คณะศึกษาศาสตร์ และก าหนดกระบวนการท างานในเรื่องการผลิตเอกสารและจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ              

ในคณะศกึษาศาสตร์ใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร (EDU-58-SWU-5.1-1-1) 

จากผลการปฏิบัติการแก้ไขข้างต้นเป็นเพียงการแก้ไขอันเกิดจากสาเหตุหลังจากที่ท าให้เกิด

ข้อบกพร่องขึ้นแล้ว โดยยังมีสาเหตุจากความบกพร่องจากการด าเนินการโครงการ การเขียนโครงการ

ต่างๆ อันเนื่องจาก 1) การพิมพ์ผิดพลาดเนื่องจากขาดการตรวจสอบก่อนการพิมพ์เอกสาร 2) เอกสาร              

ไม่สอดคล้อง/ไม่ตรงกับแผนงานที่ได้ก าหนดไว้เพราะการละเลยในการตรวจสอบกับแผนงาน 3) การเขียน

รายละเอียดของโครงการไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็นเพราะขาดประสบการณ์และความรู้ในการเขียน

โครงการ คณะกรรมบริหารจัดการแบบลีน ในปีการศึกษา 2558 จึงได้คัดเลือกเป็นหัวข้อกิจกรรม                    

การด าเนินการโครงการ การเขียนโครงการ เพื่อเป็นกิจกรมด าเนินงานของคณะฯ ต่อไป (EDU-58-SWU-

5.1-1-3) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการบริหารจัดการแบบลีน      

ประจ าปีการศกึษา 2558 

EDU-58-SWU-5.1-1-2 ประกาศมาตรการการบริหารจัดการกระดาษ (A4) ในส านักงานคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการแบบลีน 

ประจ าปีการศกึษา ครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 22 ธันวาคม 2558) 

 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ  1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของ                  

ความสูญเสีย 
 

ผลการด าเนินการ 

จากผลการศึกษากระบวนการท างานในเรื่องการด าเนินการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์                     

(EDU-58-SWU-5.1-2-2) พบว่ากระบวนการด าเนินโครงการมีขั้นตอนการปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จ านวนมาก เช่น ตัวโครงการฯ บันทึกขออนุมัตโิครงการฯ บันทึกขออนุมัติจ้างนิสิตช่วยงานโครงการ (ถ้ามี) 

บันทึกการขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใช้เงินรายได้ บันทึกขออนุมัติยืมเงิน                  

ทดรองจ่าย สัญญายืมเงิน ใบส าคัญรับเงินต่างๆ ใบลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/นิสิต รายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ เป็นต้น พบว่า จากการส ารวจกระบวนการท างานในเรื่องการการเขียนโครงการ                        

คณะศึกษาศาสตร์มีความต้องการในการปรับปรุง แก้ไขในระดับมาก และจากการวิเคราะห์กระบวนการ

ท างาน โดยอ้างอิงจากคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติปฏิบัติส าหรับ ภาควิชา สาขาวิชา เจ้าหน้าที่ภาค/สาขาวิชา 

คณะศึกษาศาสตร์ฉบับปี ฉบับปี พ.ศ. 2556 พบว่า เอกสารดังกล่าวยังขาดความสมบูรณ์ ด้านนิยาม 

ตัวอย่างประกอบ และขั้นตอน (อ้างองิจากการประชุมคณะกรรมการฯ (EDU-58-SWU-5.1-2-1) 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการแบบลีน 

ประจ าปีการศกึษา ครั้งที่1/2559 (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559) 

EDU-58-SWU-5.1-2-2 เอกสารการระบุงานต่างๆ ของคณะศกึษาศาสตร์ มศว 

EDU-58-SWU-5.1-2-3 แบบประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนางานของส านักงาน

คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่

จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

ผลการด าเนินการ 

จากผลการพิจารณาด าเนนิการวิเคราะหก์ระบวนการท างานในเรื่องการด าเนินการโครงการ คณะ

ศึกษาศาสตร์ เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย คณะกรรมการจึงได้ก าหนดแผนการ แก้ไข ปรับปรุง
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กระบวนการท างานในเรื่องการด าเนินการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ที่จะใช้ตดิตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง ดังนี้ 
 

แผนการปรับปรุง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

        การแก้ไขข้อบกพร่องกระบวนการด าเนินการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ โดยอ้างอิงจากคู่มือ

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติปฏิบัติส าหรับ ภาควิชา สาขาวิชา เจ้าหน้าที่ภาค-สาขา คณะศึกษาศาสตร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2556 

การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

การด าเนินการโครงการ คณะ

ศกึษาศาสตร์ (พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2559) 

กระบวนการด าเนินการโครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ร้อยละ 70 ของกระบวนการ

ได้รับการปรับปรุง 

กระบวนการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ การอบรม/

สัมมนา บุคลากรคณะ

ศกึษาศาสตร์ 

(มิถุนายน 2559) 

อัตราผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรับรู้ 

รับทราบ 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร

ได้รับทราบ รับรู้การปรับปรุง 

กระบวนการจัดท ามาตรฐาน

กระบวนการท างานโครงการฯ 

(กรกฎาคม 2559) 

มาตรฐานกระบวนการท างาน

โครงการฯ ฉบับปรับปรุง 

จ านวน 1 ฉบับ 

การรายงานผลการด าเนินการ 

สรุปผล และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

(การประชุมประจ าเดือน

สิงหาคม 2559) 

ผลการพิจารณาหรอืผลการ

ประเมิน 

รับทราบ/อนุมัติผลการด าเนิน

โครงการฯ 

 

ทั้งนี้แผนการปรับปรุงดังกล่าวด าเนินการโดยการการประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

กระบวนการท างานโครงการฯ กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดท ามาตรฐาน                  

การด าเนินการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์กับบุคลากรในส่วนงานต่างๆ หลังเสร็จกิจกรรม                            

ในปีการศึกษานี ้
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการ             

แบบลีน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครีนครินทรวิโรฒ             

ครั้งที่ 2/2559  

EDU-58-SWU-5.1-3-2 โครงการ: การแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินการโครงการ                         

คณะศึกษาศาสตร์ (เอกสารแนบการประชุมกรรมการบริหารจัดการ

แบบลีน) 
 

4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

ผลการด าเนินการ   

จากแผนการแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการท างานในเรื่องการด าเนินการโครงการ คณะศกึษาศาสตร์

โดยก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ที่จะใช้ตดิตามและประเมินความส าเร็จของการแก้ไข ปรับปรุง มีการ

ด าเนนิการดังนี้ 

1. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องคู่มือการด าเนินการโครงการ คณะศกึษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 

2556  (พฤษภาคม – มิถุนายน 2559) 

2. ประเมินคุณภาพคู่มอืการด าเนินการโครงการ คณะศกึษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559                 

(8 - 15 กรกฎาคม 2559)  

3. กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (15 – 23 กรกฎาคม 

2559) 

4. จัดท าคู่มือการด าเนินการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2559                        

(23 – 26 กรกฎาคม 2559) 

5. การรายงานผลการด าเนินการ สรุปผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ              

(การประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2559) 

ทั้งนี้ในการด าเนินการ โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ของ                 

คณะศึกษาศาสตร์ และให้มีการประเมินหลังกิจกรรม ให้มีการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ติดตามผลและเสนอต่อคณะกรรมการระดับคณะเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารจัดการ              

แบบลีน คณะศึกษาศาสตร์  ครั้งที่ 3/2559 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.1-4-2 คู่มอืแนวทางกระบวนการท างานในเรื่องการด าเนินการโครงการ            

คณะศึกษาศาสตร์ 

EDU-58-SWU-5.1-4-3 บันทึกกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรอื การเข้ารับการฝกึอบรมฯ 

EDU-58-SWU-5.1-4-4 มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการด าเนินการโครงการ                         

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า

คณะหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 
 

ผลการด าเนินการ   

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการด าเนินการโครงการ              

คณะศึกษาศาสตร์ และติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

แผนการปรั บปรุ งการปรับปรุ งแก้ ไ ขข้อ บกพร่อ งกระบวนการด า เนินการโครงการ                           

คณะศึกษาศาสตร ์

1. กิจกรรมการการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องคู่มอืการด าเนินการโครงการ คณะศกึษาศาสตร ์

ฉบับปี พ.ศ. 2556     ตัวชี้วัด : จ านวน 1 ฉบับ 

2. กิจกรรมการประเมินคุณภาพคู่มือการด าเนินการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2559     ตัวชี้วัด : ระดับดี (4.00) 

3. กิจกรรมการกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์                   

ตัวชี้วัด : รอ้ยละ 80 ของบุคลากรได้รับทราบ รับรู้การปรับปรุง 

4. กิจกรรมการจัดท าคู่มอืการด าเนนิการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ตัวชี้วัด : จ านวน 1 ฉบับ 

5. การรายงานผลการด าเนินการ สรุปผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ            

(การประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2559)   ตัวชี้วัด : คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ/อนุมัติ            

การด าเนินการปรับปรุง 

จากการติดตามผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัด พบว่า การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง            

การด าเนินการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด (EDU-58-SWU-5.1-5-1, 5-2) 

และรายงานผลการด าเนินโครงการดีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2559  วันที่  

สิงหาคม  2559  (EDU-58-SWU-5.1-5-2) 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 

 114 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.1-5-1 รายงานผลการแนวทางกระบวนการท างานในเรื่องการด าเนนิการโครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์  

EDU-58-SWU-5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559                     

วันที่     สงิหาคม  2559 

 

6. มีการน าผลการพจิารณาหรอืผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่                  

สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการด าเนินการ   

คณะศึกษาศาสตร์น าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง     

การด าเนินการโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2559  (EDU-58-4.1-5-1) คณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนากิจกรรมในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะคณะศกึษาศาสตร์ 

ครั้งที่ 7/2559 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี     : ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ :   อาจารย์โอภาส   สุขหวาน                               เบอร์โทรศัพท์   1-5287 

ผู้รายงานผล :   นางสาวธนัตพร  ชาติสุภาพ                             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   ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรอืมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงานเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในคณะ ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม

ของคณะศกึษาศาสตร์เพื่อช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (EDU-58-SWU- 5.2-1) และได้ก าหนด

ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการในการด าเนินการด้านมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน                     

การออกนโยบาย (EDU-58-SWU-5.2-2) การด าเนินการ(EDU-58-SWU-5.2-3 และ EDU-58-SWU-

5.2-4)  โดยการด าเนินการดา้นมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมีขั้นตอนในการด 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-58-SWU-5.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

EDU-58-SWU-5.2-2 นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

EDU-58-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

EDU-58-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ประหยัดพลังงาน  ครั้งที่ 1/2559   

 

2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้จัดท าแผนการด าเนินการตาม

มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดแผนการด าเนินการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ดังนี้ 

แผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

การรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความ

ตระหนักด้านการใ ช้พลั งงาน

ไฟฟ้า  

ความตระหนัก ความตระหนักอยู่ในระดับมาก 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงาน 

พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน บุคลากรมีพฤติกรรมประหยัด

พลังงานในระดับสูง 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

EDU-58-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 
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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 าหนดให้มีการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินการจัดการพลังงานของ                          

คณะศึกษาศาสตร์เบื้องต้น 

3. ให้มีการประกาศนโยบายด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 และประกาศให้รับทราบโดยให้ท าเป็นเอกสารส่งไปยังหน่วยงาน

ต่าง ๆ และให้หนว่ยงานได้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบทั่วกัน 

4. ให้มีการประเมินด้านสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด าเนินกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และประเมินศักยภาพและขอ้มูลการใชพ้ลังงาน 

5. ให้บรรจุแผนงาน การด าเนินการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนงานระดับคณะและแจ้งให้

หนว่ยงานรับทราบและร่วมด าเนินกิจกรรมรว่มกัน โดยก าหนดให้มกีิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม : การประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมประหยัดพลังงาน 

6. คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานให้มีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง

คณะกรรมการและหน่วยงาน เพื่อให้กิจกรรมด าเนินการไปด้วยดี 

7. ให้มีการรายงานผลการด าเนินการ โดยในขั้นแรกนี้ให้มีการบันทึกภาพก่อนด าเนินกิจกรรม  

ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการ ส่วนการวัดผลการด าเนินการในส่วนอื่น เช่น แบบสอบถามใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

EDU-58-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ประหยัดพลังงาน 
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4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพร้อมทั้ง

รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 

 ได้มกีารด าเนินงานตามแผนมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1. แผนงาน  การรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านการใช้พลังงาน  

ตัวชี้วัด   ระดับความตระหนัก 

ค่าเป้าหมาย  มีความตระหนักด้านการใช้พลังงานอยู่ในระดับมาก 

ผลการด าเนินงาน  การรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านการใช้พลังงาน                        

ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่องจากปีการศึกษา 2557  และบุคลากรมีความตระหนักอยู่

ระดับดี 

2. แผนงาน  การรณรงค์ส่งเสริมด้านพฤติกรรมการใช้พลังงาน  

ตัวชี้วัด   ระดับพฤติกรรม 

ค่าเป้าหมาย  มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในระดับดี 

ผลการด าเนินงาน  การรณรงค์ส่งเสริมด้านพฤติกรรมการใช้พลังงาน  ได้ด าเนินการตามแผน

ที่วางไว้  และบุคลากรมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในระดับปานกลาง 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

EDU-58-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไข

ปรับปรุงหรอืก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ได้มีการตรวจติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขผลการด าเนินงาน และได้น าเสนอให้

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณาเสนอแนะและก าหนดเป็นนโยบาย ในการด าเนินการ

ในปีการศึกษาถัดไป 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

EDU-58-SWU-5.2-3 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

EDU-58-SWU-5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ประหยัดพลังงาน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ขอ้ 5.00  

 

ผลการประเมินจากกรรมการประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิการ คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ขอ้ 5.00  
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพฒันา  
 

องค์ประกอบที่ 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- หลักสูตรของคณะมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

- คณะจัดกิจกรรมให้นสิิตระดับปริญญาตรี ที่มุ่ง

พัฒนาความความเป็นครู มีทักษะทางวิชาชีพ และ

มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- จัดกิจกรรมให้นสิิตระดับปริญญาตร ีที่

ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และเพิ่ม

ศักยภาพในการสื่อสารและการรับใช้สังคม 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าสู่ต าแหนง่

ทางวิชาการ 

จัดระบบพี่เลี้ยง ( Mentor) ในการท าผลงาน

ทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย

คณาจารย์และผูท้รงคุณวัติภายนอกคณะ 

 

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 

- มีแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยสนับสนุนคณาจารย์

ในการท าวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 

- คณาจารย์มคีวามเข้มแข็งในการขอทุนวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกคณะ 

 

- จัดผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ก่อนยื่นขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยที่สร้างองค์

ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศกึษา 

- ส่งเสริมให้วารสารวิชาการของคณะ

ยกระดับจาก TCI กลุ่ม 2 ไปยัง TCI กลุ่ม 1 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- มีการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ความเป็น

สากลในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับ

นานาชาติและการตบีทความในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

- จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษา และ 

การเขียนรายงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 

- ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานวิจัยเบือ้งตน้

ให้กับคณาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- จัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

- จัดโครงการบริการวิชาการอย่างตอ่เนื่อง เพื่อเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- ขยายกลุ่มเป้าหมายและเขตพืน้ที่ในการ
บริการวิชาการ  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การต่อยอดการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยในรูปของงานวิจัย 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- จัดโครงการศลิปวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งส่วนของ

คณะและภาค/สาขาวิชา  

- นิสติ คณาจารย์ พฤฒาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  

และบุคลากรภายนอกผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ศลิปวัฒนธรรม 

- ยกระดับการจัดกิจกรรม/โครงการ
ศลิปวัฒนธรรมใหเ้ป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

 

องค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะมกีารบริหารงานด้วยการมสี่วนรว่มของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 

- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะที่มกีารประชุมอย่างตอ่เนื่อง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- จัดกิจกรรมการจัดการความรูใ้ห้กับกลุ่มเป้าหมายอื่น 
อาทิ บุคลากรฝา่ยสนับสนุนวิชาการ และนิสติ 
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ส่วนที่ 4 

ข้อมูลพื้นฐาน  

 

ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS) 

ตัว

บ่งชี้ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 2558 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 10 

2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 

3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6.49 

4 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 4 

5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท 10.50 

6 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 

7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 9.85 

8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 26.84 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 64.50 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 59.50 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 64.50 

12 อาจารย์ประจ าคณะที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 49.50 

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 1.0 
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ตัว

บ่งชี้ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 2558 

17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒิปริญญาโท 0.0 

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 15.0 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   

23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 64.50 

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) 64.50 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

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) 1,086.75 

 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี   

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์,

วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
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 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

 - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

 - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 1,275.75 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

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) 2,362.50 

  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

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) 36.63 

  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)  

29 สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า ตามเกณฑม์าตรฐาน 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์,

วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

   - วทิยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

   - นิตศิาสตร ์(50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 30 

   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
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30 ร้อยละของการค านวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ  

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมอืง,ศลิปกรรมศาสตร์,

วิจติรศลิป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1) 
 

   - นิตศิาสตร ์(50 : 1) 
 

   - ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ (30 : 1) 22.09                                                                                                                                                                                

  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

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/มนุษยศาสตร ์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
  

สกอ.1.5  การบรกิารนิสิตระดับปริญญาตร ี 

32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ

แก่นสิิตในคณะ 
4.24 

33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 
4.22 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศกึษาแก่นสิิต 
4.34 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

สกอ. 2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาต่อ 64.50 
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  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64.50 

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,417,310 

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,417,310 

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,510,600 

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,510,600 

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,510,600 

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7,927,910 

43 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 122,913.33 

44 คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 64.50 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64.50 

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 

48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

49 จ านวนบทความวิจยัฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาตหิรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตาม

ประกาศ  ก.พ.อ. แตม่หาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให ้ก.พ.อ. (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 

50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

51 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2  (0.60)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

54 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ท่ีตพีิมพใ์นวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติท่ีไมอ่ยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตม่หาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิและ

จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่

ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติและจัดท 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   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดับนานาชาตทิี่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

60 จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

62 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ (1.00) 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

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 าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

67 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ (1.00) 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
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68 จ านวนหนังสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

69  จ านวนงานแปลที่ผา่นการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรคข์องอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

71 จ านวนงานสรา้งสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์online (0.20)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับมหาวิทยาลัย (0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

74 จ านวนงานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(0.80)   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  

(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ (1.00) 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 46.80 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46.80 

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 72.56 

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 

สกอ. 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
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80 จ านวนอาจารย์ที่มีสว่นร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  26 

81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 64.50 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ   

82 สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนานิสติ  (บาท/คน) 1,833,840 

83 สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน) 220,658 

84 สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน) 
 

85 สัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน) 1,962,379 

สกอ. 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผา่นองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 

 135 

ข้อมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ (Quality)  

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2558 

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 จริยธรรม 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 หรือศูนย์

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 เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 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 มกีารจัดท 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 กลุ่มสถาบันและ
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เอกลักษณ์ของคณะ 

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 ี
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สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์ข้อ 1 
มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป

ตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ม ี

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 
ไม่ม ี

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 ี
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มศว  5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

เกณฑ์ข้อ 1 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนนิการหรอืมีการมอบหมายใหม้ีผูร้ับผิดชอบ

ด าเนนิการ 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 
มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย

ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุ 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
มีระบบและกลไกที่สง่เสริมใหบุ้คลากรและผูเ้กี่ยวข้องมีส่วนรว่มในการ

ด าเนนิการตามแผน 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

ของแผน พรอ้มทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมา

ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรอืก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
ม ี

 


