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คํานํา 

 
  ตลอดปการศึกษา 2549 ที่ผานมา ภาควิชาครุศึกษาไดมีการจัดกิจกรรม
และโครงการตางๆมากมาย  ตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประการ อันไดแก 
งานสอน  งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใหการ
ดําเนินงานในปการศึกษาตอไปมีแบบแผนที่ชัดเจน  คณะกรรมการบริหารภาควิชาจึงได
มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการประจําปการศึกษา 2549 ข้ึนเพื่อเปนการสรุปงาน
และเสนอปญหาขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการทํางานที่ผานมา  นอกจากนี้ภาควิชา
ยังไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2550 และแผนปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาระยะ
ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เพื่อเปนการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตไวอีกดวย โดยหวัง
เปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และแผน
ปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2550 ของภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอคณาจารยในภาควิชาตอไป 
 
        คณะผูจัดทํา 
        เมษายน 2550 
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ขอมูลท่ัวไปของภาควิชาครุศึกษา 
 

ประวัติภาควิชาครุศึกษา 
 

ภาควิชาการศึกษา ไดใหบริการวิชาชีพศกึษาศาสตรแกนสิิตคณะศึกษาศาสตรที่ 
วิทยาเขตกําแพงแสนเมื่อคณะศกึษาศาสตร ไดยายหนวยงานบางสวนของคณะมาดําเนินการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน  ในป พ.ศ.2522  โดยในระยะแรกภาควชิาการศึกษาจะใหบริการเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ  การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝกสอนเทานั้น 
  ในปการศึกษา 2536  ไดขยายการใหบริการวิชาชีพครูเลือกเสรี  ใหแกนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรและคณะอืน่ๆ โดยมีอาจารยจากโรงเรียนสาธิตแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน เปนผูสอนรวมกับอาจารยจากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  บางเขน  ซ่ึงยัง
รับผิดชอบในรายวิชาชีพครูบังคับบางรายวิชา เชน  วิชาการใชภาษาไทยเพื่อการสอน โดย รศ.
บรรเทา กิตติศักดิ์   เปนตน 
  การดําเนนิการในชวงเวลาดังกลาว ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดแตงตั้ง 
ผูชวยศาสตราจารยอธิเกียรต ิทองเพิ่ม  เปนผูประสานงานภาควิชาตั้งแตป พ.ศ.2537 - 2547  เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาภาควิชา  ในชวงเวลาที่คณะศึกษาศาสตร    วิทยาเขตกําแพงแสน  
เตรียมการเพื่อยกระดับปรับสภาพของคณะฯ ใหเปนหนวยงานที่มกีารบริหารจัดการเปนเอกเทศ  
ขึ้นตรงตอวิทยาเขตกําแพงแสน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภาควิชาการศึกษา วิทยาเขต
กําแพงแสนและผูประสานงานภาควิชาก็ไดเตรียมการเพือ่ขอยืมหลักสตูรระดับปริญญาตรี  สาขา
การสอนคณิตศาสตร  จากภาควิชาการศึกษา  เพื่อเปดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตดงักลาวขางตน 
  เมื่อสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547  หลังจากมีการตัดโอนตําแหนง  การสรรหา  คณบดี  และสภา
มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งแตงตั้ง รศ.อุดร  รัตนภกัดิ ์  เปนคณบด ี   คณะศกึษาศาสตร กําแพงแสน 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 การดําเนินการของภาควิชาการศึกษาจึงเปนไปตามกรอบแหง
วิสัยทัศนและนโยบายของผูบริหารคณะศกึษาศาสตร กําแพงแสน 
 
 

ปณิธานของภาควิชาครุศึกษา 
 

ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่สมบูรณดวยปญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความ 
สามารถ  ในการพัฒนาองคความรู พัฒนาสังคมดวยจติสาธารณะ 
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วิสัยทัศนของภาควิชาครุศึกษา 
 

  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ทีถึ่งพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม สามารถใช 
กระบวนการวจิัย เพื่อพฒันาองคความรูและมีความเปนผูนําในการยกระดับสังคม 
 

ภารกิจของภาควิชาครุศึกษา 
 

1.  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสาขาวิชาตางๆที่มีความสมบูรณดวยปญญา คุณธรรม    
     จริยธรรม เพื่อทําหนาที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนา 
     การศึกษาและสังคมตามปณิธานของคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
2.  ศึกษาคนควาวจิัย เพื่อ สรางและพัฒนาองคความรูอันเปนประโยชนตอการพัฒนา 
     การศึกษาและสังคม 
3.  บริการวิชาการทางดานการศึกษาแกสังคม 
4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและสภาพแวดลอมทางสงัคม 

 

วัตถุประสงคของภาควิชาครุศึกษา 
 

1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาผูเรียน พัฒนาองค 
    ความรู  มีความคิดและจิตสาธารณะ 
2. พัฒนาความรูความสามารถในการวิจยัและสรางสรรคผลงานวิจัยทีส่ามารถนําไป 
     ประยุกตใชเพื่อพัฒนาการศึกษา 
3.  เผยแพรองคความรูและใหบริการทางวชิาการแกสังคม  
4.  อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอมทางสังคม  
5.  พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการประกันคณุภาพการศึกษา 
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โครงสรางองคกรของภาควิชาครุศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาระบบ 

ภาควิชาครุศึกษา 

ฝายวิชาการและวิจัย 

งานการเรียนการสอน 

ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานวิจัย 

งานพัฒนาหลักสูตร 

ฝายบริหารและจัดการ 

งานนโยบายและแผนงาน 

งานการเงิน 

งานเอกสารและพัสดุ 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนาบุคคล 

งานประชาสัมพันธ 

งานพัฒนานิสิต 

งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

งานบริการวิชาการ 

งานวิเทศสัมพันธ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสรางการบริหารงานภาควิชาครุศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเอกสารและพัสดุ 
(อ.กนิษฐา) 

หัวหนาภาควิชาครุศึกษา 
(ผศ.ปาริชาติ  จันทรเพ็ญ) 

หัวหนาฝายวิชาการและวิจัย 
(ดร.สุริน  ชมุสาย ณ อยธุยา) 

งานการเรียนการสอน 
(อ.กนิษฐา) 

หัวหนาฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(อ.ทัศนีย  องคสรณะคมกุล) 

งานวิจัย 
(อ.พินดา) 

งานพัฒนาหลักสูตร 
(ดร.สุริน) 

หัวหนาฝายบริหารและจดัการ 
(อ.วรงคศรี  แสงบรรจง) 

งานนโยบายและแผนงาน 
(อ.วรงคศรี) 

งานการเงนิ 
(อ.วรงคศรี) 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(อ.ธีรศักดิ์) 

หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
(รศ.อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม) 

งานพัฒนาบุคคล 
(รศ.อธิเกียรติ) 

งานพัฒนาระบบ 
(รศ.อธิเกียรติ) 

งานประชาสัมพันธ 
(อ.ธีรศักดิ์) 

งานพัฒนานิสติ 
(อ.กนิษฐา) 

งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(อ.ทัศนีย) 

งานบริการวชิาการ 
(ดร.สุริน) 

งานวิเทศสัมพนัธ 
(อ.ทัศนีย) 

คณะกรรมการประจําภาควิชาครุศึกษา 
-  เลขานุการภาควิชา (อ.กนิษฐา) 
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ขอมูลบุคลากรประจําภาควิชาครุศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒ ิ
1. นางสาวปาริชาติ จันทรเพ็ญ ผูชวยศาสตราจารย คบ. (การสอนอนุบาลศึกษา) 

คม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
2. นายอธิเกยีรต ิ ทองเพิ่ม รองศาสตราจารย กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) 

ศษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
3. นางสุริน ชุมสาย ณ อยธุยา อาจารย กศ.บ. (การประถมศึกษา) 

ค.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

4. นางสาวพินดา วราสุนันท อาจารย ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)  
คม. (วิจยัการศกึษา) 

5. นางสาววรงคศรี แสงบรรจง อาจารย ค.บ.มัธยมศึกษา (คณิตศาสตร) 
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร) 

6. นางสาวทัศนยี องคสรณะคมกุล อาจารย ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ) 

7. นางสาวกนษิฐา เชาววฒันกุล อาจารย ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร) 
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน)   สาขาการ
สอนคณิตศาสตร 

8. นายธีรศักดิ ์ สรอยคีรี อาจารย วท.บ.(สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม) 
คอ.ม.(สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 8

แผนการปฏิบัติงานภาควิชาครุศึกษา ปการศึกษา 2550 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 
กลยุทธ/ 
มาตรการ 

กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ต.ค. 
50 

พ.ย. 
50 

ธ.ค. 
50 

ม.ค. 
51 

ก.พ. 
51 

มี.ค. 
51 

เม.ย. 
51 

พ.ค. 
51 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู)
สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

ศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา  

การผลิตบัณฑิตทาง

การศึกษาที่ตอบสนอง

ความตองการของสังคม 

 0 

                          
2.โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการ
เรียนรู)สาขาปฐมวัยศึกษา 
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 
ภาษาอังกฤษศึกษา 

การผลิตบัณฑิตทาง

การศึกษาที่ตอบสนอง

ความตองการของสังคม 

 0 

                          
3.โครงการประเมินการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การผลิตบัณฑิตทาง

การศึกษาที่ตอบสนอง

ความตองการของสังคม 

 10,000 

                          

4.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน   

     

                        
4.1 การสํารวจความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญญาตรี ตอการจัด
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน 

วิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางการศึกษา 
 0 ผศ.ปาริชาติ   

รศ.อธิเกียรติ 
อ.พินดา 
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 
กลยุทธ/ 
มาตรการ 

กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ต.ค. 
50 

พ.ย. 
50 

ธ.ค. 
50 

ม.ค. 
51 

ก.พ. 
51 

มี.ค. 
51 

เม.ย. 
51 

พ.ค. 
51 

4.2 งานวิจัยในชั้นเรียนของ
คณาจารยในภาควิชา 

วิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางการศึกษา  
5,000 คณาจารย 

                        

5. โครงการวิจัยสถาบัน 
   

                            

5.1  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการเรียนรู) 

วิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางการศึกษา 

 

0 

                          

6. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิต 
   

                            

6.1  โครงการการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนสิิต
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน 

วิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางการศึกษา 

 

1,000,000 

                          

7. โครงการวิจัยดานบริการวิชาการ                                

7.1  โครงการสํารวจความตองการ
ในการบริการวิชาการของบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง

ตะวันตก 

วิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางการศึกษา 

 

0 

                          

8. โครงการวิจัยประเมินกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางการศึกษา 
 

0 
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 
กลยุทธ/ 
มาตรการ 

กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ต.ค. 
50 

พ.ย. 
50 

ธ.ค. 
50 

ม.ค. 
51 

ก.พ. 
51 

มี.ค. 
51 

เม.ย. 
51 

พ.ค. 
51 

9. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลง
ทุนและการเผยแพรผลงานวิจัย 

วิจัยและพัฒนาองคความรู

ทางการศึกษา 
 

0   

                        

10. โครงการอบรมการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาสําหรับ

ครู 

เผยแพรองคความรูและ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม   

0 อ.ธีรศักดิ์  

                        
11. โครงการอบรมการสราง
webpage สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่3
และ4 

เผยแพรองคความรูและ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม   

3,000 อ.ธีรศักดิ์  

                        
12. โครงการอบรมการจัดการเรียนรู
ตามแนววิถีพุทธ 

เผยแพรองคความรูและ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม   

5,000 ผศ.ปาริชาติ   

                        
13. โครงการอบรม E-learning 
สําหรับบุคลากร 

เผยแพรองคความรูและ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม   

4,000 อ.ธีรศักดิ์  

                        

14. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทางคณิตศาสตรสําหรับนิสิตการ

สอนคณิตศาสตร 

เผยแพรองคความรูและ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคม   

0 อ.วรงคศรี  
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 
กลยุทธ/ 
มาตรการ 

กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ต.ค. 
50 

พ.ย. 
50 

ธ.ค. 
50 

ม.ค. 
51 

ก.พ. 
51 

มี.ค. 
51 

เม.ย. 
51 

พ.ค. 
51 

15. โครงการสานสัมพันธนองพี่ชาว
คณิตศาสตร 

เพื่อการพัฒนานิสิต 

 

5,000 อ.กนิษฐา  
อ.วรงคศรี 

                        

16. โครงการศึกษาดูงานโรงเรียน
ตามสภาพจริงในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

เพื่อการพัฒนานิสิต 

 

3,000 อ.กนิษฐา  
อ.พินดา 

                        

17. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เพื่อการพัฒนานิสิต 

 

5,000 อ.กนิษฐา  
อ.วรงคศรี 

                        

18. โครงการวารสารอิเล็กทรอนิกส
ของนิสิต 

เพื่อการพัฒนานิสิต 

 

1,000 อ.ธีรศักดิ์  

                        

19. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ภาควิชาการศึกษา 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

1,000 อ.กนิษฐา  

                        

20. โครงการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกิจกรรมการเรียนการ

สอนทุกรายวิชา 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

500 คณาจารย 
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 
กลยุทธ/ 
มาตรการ 

กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ต.ค. 
50 

พ.ย. 
50 

ธ.ค. 
50 

ม.ค. 
51 

ก.พ. 
51 

มี.ค. 
51 

เม.ย. 
51 

พ.ค. 
51 

21.  โครงการรวมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

3,000 อ.กนิษฐา   

                        

22. โครงการสานสายใยรวมใจพี่
นอง 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

10,000 อ.กนิษฐา  
อ.วรงคศรี 

                        

23.  โครงการจัดทําและพัฒนา
ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและ

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูและ

อนุรักษ 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

1,000 อ.ธีรศักดิ์   

                        

24.  โครงการรวมใจถวายในหลวง อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

0 อ.ทัศนีย  

                        

25. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนิสิตภาควิชาครุศึกษา 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม  

0 ผศ.ปาริชาติ   
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 
กลยุทธ/ 
มาตรการ 

กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ต.ค. 
50 

พ.ย. 
50 

ธ.ค. 
50 

ม.ค. 
51 

ก.พ. 
51 

มี.ค. 
51 

เม.ย. 
51 

พ.ค. 
51 

26. โครงการใหคําปรึกษานิสิตใน
ดานตางๆ 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

0 คณาจารย 

                        

27. โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

0 อาจารยที่ปรึกษา 

                        

28. โครงการอนุรักษพิทักษโลก อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

2,000 อ.ทัศนีย  

                        

29. โครงการศึกษาดูงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
ทางสังคม   

15,000 อ.ธีรศักดิ์   
อ.วรงคศรี 

                        

30. โครงการสงเสริมเอกลักษณไทย อนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิ่งแวดลอ   

0 รศ.อธิเกียรติ   
ผศ.ปาริชาติ  
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 
กลยุทธ/ 
มาตรการ 

กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ต.ค. 
50 

พ.ย. 
50 

ธ.ค. 
50 

ม.ค. 
51 

ก.พ. 
51 

มี.ค. 
51 

เม.ย. 
51 

พ.ค. 
51 

31. โครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

16,000 ผศ.ปาริชาติ   

                        

32.  โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

  รศ.อธิเกียรติ   

                        

33. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
สําหรับคณาจารยและนิสิต 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

5,000 อ.ทัศนีย  

                        

34. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของภาควิชา 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

0 อ.ธีรศักดิ์   

                        

35. โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลง
ทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

0 อ.ทัศนีย  

                        

36. โครงการจัดสรรงบประมาณใน
การบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

0 ผศ.ปาริชาติ 
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ระยะเวลาดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 
กลยุทธ/ 
มาตรการ 

กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. 
50 

ก.ค. 
50 

ส.ค. 
50 

ก.ย. 
50 

ต.ค. 
50 

พ.ย. 
50 

ธ.ค. 
50 

ม.ค. 
51 

ก.พ. 
51 

มี.ค. 
51 

เม.ย. 
51 

พ.ค. 
51 

37. โครงการสัมมนาสรุปผลการ
ดําเนินงานและจัดทําแผนปฎิบัติงาน

ประจําป 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

1,000 รศ.อธิเกียรติ   

                        

38. โครงการปรับปรุงโครงสราง
องคกรและโครงสรางการ

บริหารงานของภาควิชา 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

0 ผศ.ปาริชาติ   

                        

39. โครงการพัฒนาผูบริหาร พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

0 ผศ.ปาริชาติ  

                        

40. โครงการสงเสริมสุขภาพและ
สานสัมพันธคณาจารยและศิษย

ภาควิชาครุศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

1,000 อ.ธีรศักดิ์   
อ.วรงคศรี   

                        

41.  โครงการ 5 ส พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

1,000 ดร.สุริน   
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แผนปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาระยะที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) 
 

ปงบประมาณ 
เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

2550 2551 2552 2553 2554 
1.  การผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่
ตอบสนองความตองการของสังคม 

1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (การจัดการเรียนรู)สาขา
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 
ภาษาอังกฤษศึกษา  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในเขตภาคกลาง
ตะวันตก 

ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ, รศ.อธิเกียรติ  
ทองเพิ่ม, อาจารย
กนิษฐา  เชาววัฒนกุล           

  1.2โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในเขตภาคกลาง
ตะวันตก 

ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ, ดร.สุริน  ชุมสาย 
ณ อยุธยา,  
อาจารยพินดา  วรา
สุนันท 

          

  1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต(การจัดการเรียนรู)สาขา
ปฐมวัยศึกษา คณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอรศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในเขตภาคกลาง
ตะวันตก 

ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ, ดร.สุริน  ชุมสาย 
ณ อยุธยา, อาจารย
กนิษฐา เชาววัฒนกุล ,
อาจารยวรงคศรี  แสง
บรรจง           
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ปงบประมาณ 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 
2550 2551 2552 2553 2554 

  1.4 โครงการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(การจัดการ
เรียนรู)สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
ศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในเขตภาคกลาง
ตะวันตก 

ภาควิชาครุศึกษา 

          
  1.5 โครงการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(การจัดการ
เรียนรู)สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในเขตภาคกลาง
ตะวันตก 

ภาควิชาครุศึกษา 

          
  1.6 โครงการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การ
จัดการเรียนรู)สาขาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอรศึกษา  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในเขตภาคกลาง
ตะวันตก 

ภาควิชาครุศึกษา 

          

  

1.7 โครงการประเมินหลักสูตรการสอน
คณิตศาสตร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในเขตภาคกลาง
ตะวันตก 

ดร.สุริน  ชุมสาย ณ 
อยุธยา , อาจารยพินดา  
วราสุนันท           

  

1.8 โครงการประเมินการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  คณาจารย 

          

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทาง
การศึกษา 

2.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

  คณาจารย 
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ปงบประมาณ 
เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

2550 2551 2552 2553 2554 

  

2.2 โครงการวิจัยสถาบัน   อาจารยพินดา  วรา
สุนันท และคณะ           

  

2.3 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิต   ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญและคณะ           

  

2.4 โครงการวิจัยดานบริการวิชาการ   อาจารยพินดา  วรา
สุนันท และคณะ           

  

2.5 โครงการวิจัยดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  อาจารยพินดา  วรา
สุนันท และคณะ           

  

2.6 โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงทุน
และการเผยแพรผลงานวิจัย 

คณาจารย ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ           

3. เผยแพรองคความรูและใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

3.1 โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษาสําหรับครู 

ครูในเขตภาคกลาง

ตะวันตก 
อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี           

  

3.2 โครงการอบรมการจัดการเรียนรูกลุม
สาระคณิตศาสตรสําหรับคร ู

ครูในเขตภาคกลาง

ตะวันตก 
อาจารยวรงคศรี  แสง
บรรจง , อาจารย
กนิษฐา เชาววัฒนกุล           

  

3.3 โครงการอบรมการจัดการเรียนรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 

ครูในเขตภาคกลาง

ตะวันตก 
ดร.สุริน  ชุมสาย ณ 
อยุธยา และคณะ           
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ปงบประมาณ 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 
2550 2551 2552 2553 2554 

  

3.4 โครงการอบรมการสรางwebpage 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่3และ4 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3 และ 4 
ในโรงเรียนเขตภาคกลาง

ตะวันตก 

อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี 

          

  

3.5โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

ครูในเขตภาคกลาง

ตะวันตก 
ดร.สุริน  ชุมสาย ณ 
อยุธยา และคณะ           

  

3.6 โครงการอบรมการจัดการเรียนรูตาม
แนววิถีพุทธ 

  ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ           

  

3.7โครงการอบรมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  อาจารยทัศนีย องค
สรณะคมกุล           

  

3.8 โครงการอบรม E-learning สาํหรับ
บุคลากร 

  อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี           

  

3.9 โครงการอบรมการใช internet เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 

  อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี           

  

3.10 โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอร
เพื่อการวิจัย 

  อาจารยวรงคศรี  แสง
บรรจง           

  

3.11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตรสําหรับนิสิตการสอน

คณิตศาสตร 

นิสิตสาขาการสอน

คณิตศาสตร 
อาจารยวรงคศรี  แสง
บรรจง 
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ปงบประมาณ 
เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

2550 2551 2552 2553 2554 

  

3.12 โครงการพัฒนาเวบไซตเพื่อ
หนวยงานทองถิ่น 

  อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี           

4. อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอมทาง
สังคม  

4.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชา
การศึกษา 

นิสิตในภาควิชาชั้นปที่ 1 อาจารยกนิษฐา  
เชาววัฒนกุล 

          

  

4.2 โครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรม

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาของภาควิชาครุ

ศึกษาทุกชั้นป 

คณาจารย 

          

  

4.3  โครงการรวมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย 

นิสิตในภาควิชา อาจารยกนิษฐา  
เชาววัฒนกุล           

  

4.5 โครงการสานสายใยรวมใจพี่นอง นิสิตในภาควิชา อาจารยกนิษฐา  
เชาววัฒนกุล           

  

4.6  โครงการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

การเรียนรูและอนุรักษ 

นิสิต  คณาจารยและบุคคล
ทั่วไป 

อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี 

          

  

4.7  โครงการรวมใจถวายในหลวง นิสิต คณาจารยในภาควิชา อาจารยทัศนีย องค
สรณะคมกุล           

  

4.8 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของนิสิตภาควิชาครุศึกษา 

นิสิตในภาควิชา ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ           
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ปงบประมาณ 
เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

2550 2551 2552 2553 2554 

  
4.9 โครงการใหคําปรึกษานิสิตในดาน
ตางๆ 

นิสิตในภาควิชา คณาจารย 
          

  
4.10 โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

นิสิตในภาควิชา อาจารยที่ปรึกษา 
          

  4.11 โครงการอนุรักษพิทักษโลก นิสิต และคณาจารยใน
ภาควิชา 

อาจารยทัศนีย องค
สรณะคมกุล 

          

  4.12 โครงการศึกษาดูงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

นิสิต และคณาจารยใน
ภาควิชา 

อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี อาจารยวรงคศรี  
แสงบรรจง 

          

  4.13 โครงการสงเสริมเอกลักษณไทย นิสิต และคณาจารยใน
ภาควิชา 

รศ.อธิเกียรติ  ทอง
เพิ่ม , ผศ.ปาริชาติ  
จันทรเพ็ญ 

          

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1 โครงการพัฒนาบุคลากร คณาจารย ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ           

  

5.2  โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

  รศ.อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม 

          

  

5.3 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสําหรับ
คณาจารยและนิสิต 

  อาจารยทัศนีย องค
สรณะคมกุล           
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ปงบประมาณ 
เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

2550 2551 2552 2553 2554 

  

5.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
ภาควิชา 

  อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี           

  

5.5  โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลง
ทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

  อาจารยทัศนีย องค
สรณะคมกุล           

  

5.6 โครงการจัดสรรงบประมาณในการ
บริหารจัดการ 

  ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ           

  

5.7 โครงการสัมมนาสรุปผลการ
ดําเนินงานและจัดทําแผนปฎิบัติงาน

ประจําป 

  รศ.อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม 

          

  

5.8 โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร
และโครงสรางการบริหารงานของภาควิชา 

  ผศ.ปาริชาติ  จันทร
เพ็ญ           

  
5.9 โครงการพัฒนาผูบริหาร   ผศ.ปาริชาติ  จันทร

เพ็ญ           

  

5.10 โครงการสงเสริมสุขภาพและสาน
สัมพันธคณาจารยและศิษยภาควิชาครุ

ศึกษา 

  อาจารยธีรศักดิ์  สรอย
คีรี อาจารยวรงคศรี  
แสงบรรจง           
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ปงบประมาณ 
เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

2550 2551 2552 2553 2554 

  

5.11  โครงการ 5 ส   ดร.สุริน  ชุมสาย ณ 
อยุธยา           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สรุปการดําเนินงานของภาควิชาครุศึกษา ปการศกึษา 2549 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

งานดานการเรียนการสอน/
หลักสูตร         

    

1.  เปดรับนิสิตรุนที่  1 ในสาขาการ
สอนคณิตศาสตร จํานวนนิสิต 37 
คน 

ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา

สาขาการสอนคณิตศาสตร

ที่มีคุณภาพ 

นิสิตสาขาการสอน

คณิตศาสตร 
50,000 ภาควิชาการศึกษา ปการศึกษา

2549 
1. นิสิตจากระบบแอดมิชชั่นไมครบตาม
จํานวน 

2.  งานสอนจํานวน 48 หนวยกิต 
(ภาคตน 15 นก. และ ภาคปลาย 33 
นก.) 

เปดการศึกษาดาน

ศึกษาศาสตรที่มีคุณภาพ 
นิสิตคณะ

ศึกษาศาสตรและ

อื่นๆ 

20,000 คณาจารย ปการศึกษา

2549 
1. เครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอน 
เชน คอมพิวเตอร LCD ไมเพียงพอ 
2. บุคลากรไมเพียงพอ 

3.  รวมจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (การจัดการเรียนรู) ซึ่งเปน
หลักสูตรแกนกลางของคณะ

ศึกษาศาสตร กําแพงแสน 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรตาม

ความตองการของสังคม 
นักเรียนในเขต

ภูมิภาคกลางตะวันตก 

- ผศ.ปาริชาติ 
รศ.อธิเกียรติ 
อ.กนิษฐา 

ตลอดป

การศึกษา2549 

- 

4.  งานฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร (ประสานงานใน
รายวิชา 
151223,151323,151423,151429) 

การฝกประสบการณ

วิชาชีพศึกษาศาสตร 
นิสิตชั้นปที่ 2-4 50,000 ภาควิชาการศึกษา ตลอดป

การศึกษา2549 
1. ในรายวิชาสังเกตและฝกปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการยังไมสมบูรณ 
2. เกิดปญหาอุปสรรคดานกาปรระสาน
งาน 
3. อาจารยนิเทศไมเพียงพอและอาจารย
นิเทศบางคนไปนิเทศไมครบ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

5.  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สนับสนุนดานการเรียนการสอน 
ภาคตน ปการศึกษา 2549 

สนับสนุนทรัพยากรการ

เรียนการสอน 
นิสิตสาขาการสอน

คณิตศาสตร 
5,000 คณาจารย ปการศึกษา

2549-50 
 งบประมาณคอนขางจํากัด 

งานดานการวิจัย             

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
การทําวิจัยโดยมีการประชาสัมพันธ

ดานการวิจัย สนับสนุนใหมีการ
อบรมเกี่ยวกับการทําวิจัย การหา
แหลงทุนทําวิจัย และการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งมีการประชุม
ในทุกครั้งของการประชุมภาค 

พัฒนาบุคลากรในการทํา

วิจัยประกอบดวย ความรู /
ความสามารถในการทํา

วิจัย การประชาสัมพันธ
ดานแหลงทุนทําวิจัย และ
การตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย 

อาจารยในภาค - อาจารยในภาค ตลอดป2549 1. ยังไมสามารถเขาถึงแหลงทุนได 
2. มีขอมูลแหลงทุนคอนขางนอย 
3. ควรมีการรวบรวมขอมูลดานแหลงทุน
วิจัย 

2. การวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต

สาขาการสอนคณิตศาสตร ภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน 

พัฒนางานวิจัยดานการ

เรียนการสอน 
นิสิตในสาขาการ

สอนคณิตศาสตร ชั้น
ปที่ 1 ปการศึกษา 
2549 

- ผศ.ปาริชาติ 
รศ.อธิเกียรติ 
อ.พินดา 

20ต.ค.49-20
พ.ย.49 

- 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

3. การวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพ
ความพรอมของหนวยงาน ความ
ตองการของนักเรียนและผูใช

บัณฑิตเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการ
เรียนรู) คณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. พัฒนางานวิจัยดานการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. พัฒนางานวิจัยสถาบัน
เพื่อพัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตร กพส. 

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 
และผูบริหาร

สถานศึกษาในเขต

ภูมิภาคกลางตะวันตก 

20,000 ผศ.ปาริชาติ 
รศ.อธิเกียรติ 
อ.พินดา 
อ.กนิษฐา 

15 ธ.ค.49-31 
มี.ค.50 

1. ขอมูลที่สงกลับมานอยและคอนขาง
ลาชา 
2. ควรทําวิจัยตอเนื่องเพราะมีสาขาวิชา
อื่นๆที่นักเรียนมีความสนใจและเปน

สาขาที่ขาดแคลน 

4. การวิจัย เรื่อง การศึกษาสาเหตุ
และความคาดหวังในการเรียนของ

นิสิต  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2549 

      ควรมีการดําเนินการวิจัยอื่นๆดวยเพื่อ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตอไป 

  4.1 รายวิชาจริยธรรมและจรรยา
สําหรับครู (151311) 

- รศ.อธิเกียรติ 
อ.พินดา 

  

  4.2  รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
สําหรับครู (166212) 

พัฒนางานวิจัยดานการ

เรียนการสอน 
นิสิตที่ลงทะเบียนใน

แตละรายวิชา 

- ผศ.ปาริชาติ 

1ธ.ค.49-31ม.ค.
50 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

5. การวิจัย เรื่อง การศึกษาทัศนคติ 
ของนิสิตและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในวิชาหลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร 158221 โดยใชกลวิธี
การสอนและกิจกรรมการเรียนรูที่

หลากหลาย 

พัฒนางานวิจัยดานการ

เรียนการสอน 
นิสิตในสาขาการ

สอนคณิตศาสตร ชั้น
ปที่ 1 ปการศึกษา 
2549 

600 อ.กนิษฐา 31 ต.ค.49-30
เม.ย.50 

- 

6. การวิจัย เรื่อง การประเมินผลการ
เรียนการสอนหลังเรียน รายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 
(166221) 

พัฒนางานวิจัยดานการ

เรียนการสอน 
นิสิตที่ลงทะเบียน - ผศ.ปาริชาติ 1ธ.ค.49-31พ.ค.

50 
ควรมีการดําเนินการวิจัยอื่นๆดวยเพื่อ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตอไป 

7. งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการเลือกเรียนและ 
เจตคติตอวิชาชีพครูของนักเรียนที่

สอบสัมภาษณเขาเรียนในสาขาการ

สอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน จากระบบโควตาพิเศษ
และแอดมิชชั่น ปการศึกษา 2550 

1. พัฒนางานวิจัยดานการ
พัฒนานิสิต 
2. พัฒนางานวิจัยดานการ
เรียนการสอน 

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6ที่มา
สอบสัมภาษณใน

สาขาการสอน

คณิตศาสตรทั้งระบบ

โควตาพิเศษและแอด

มิชชั่น 

- ผศ.ปาริชาติ 
รศ.อธิเกียรติ 
อ.พินดา 
อ.กนิษฐา 

1ก.พ.50-31ก.ค.
50 

- 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

8. งานวิจัย เรื่อง การสํารวจความ   
 พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ตอการจัดการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. พัฒนางานวิจัยดานการ
เรียนการสอน 
2. พัฒนางานวิจัยสถาบัน
เพื่อพัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตร กพส. 

นิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน ชั้นปที่ 
1-4 ทุกสาขาวิชา ในป
การศึกษา 2549 

- ผศ.ปาริชาติ 
รศ.อธิเกียรติ 
อ.พินดา 

1ก.พ.50-31ก.ค.
50 

- 

9. การประเมินผลโครงการจากการ
เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา

บุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน ประจําป 2550            

งานวิจัยประเมินโครงการ

เพื่อพัฒนากิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน ผูเขารวม
กิจกรรม 

- ผศ.ปาริชาติ 
อ.พินดา 
อ.กนิษฐา 

15มี.ค.50-3เม.ย.
50 

ขอมูลที่ไดจากบุคลากรคอนขางนอยและ

มีความลาชา 

งานดานการบริหาร         
    

1. จัดทําแผนขอรับการสนับสนุน
อัตรากําลังระยะยาว 

สงเสริมและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
ผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

และปริญญาโททาง

การศึกษาใน

สาขาวิชาที่ตรงกับ

ความตองการของ

ภาควิชา 

- ภาควิชา 

  

ขาดแคลนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกในสาขาที่ตองการเนื่องจาก

สวนใหญมีงานประจําอยูแลว 

       



 29

       

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

2. คณาจารยในภาควิชาเขารวม
โครงการอบรมตางๆที่เกี่ยวของ ทั้ง
ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยและ

ภายนอก 

พัฒนาบุคลากรตาม

ศักยภาพของตนเองและ

ตรงตามความตองการของ

หนวยงาน 

- 10,000 อาจารยในภาค ปการศึกษา

2549 
การอบรมที่มีประโยชนบางครั้งตรงกับ

เวลาที่มีการเรียนการสอนซึ่งไมสามารถ

ไปรวมได 

3.  โครงการประชุมสัมมนาสรุปผล
การปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 
2549 

เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

ที่ผานมา ปญหา/
ขอเสนอแนะ ตางๆ และ
วางแผนการดําเนินงานของ

ภาควิชาในปการศึกษา

ถัดไป     

ผศ.ปาริชาติ 
รศ.อธิเกียรติ 
ดร.สุริน 
อ.พินดา 
อ.กนิษฐา 

19 - 20 เม.ย.50   

4. โครงการปรับปรุงเว็บไซต
ภาควิชาการศึกษา 

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาและการ

ใหบริการทางวิชาการ 

นิสิตภาควิชา

การศึกษาและ

บุคลากรทั่วไป 

- ภาควิชาการศึกษา ตลอดป

การศึกษา  
  

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             

ผศ.ปาริชาติ 

รศ.อธิเกียรติ 

1.  อาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเปนการดูแลนิสิตใน

ดานตางๆ 
นิสิตสาขาการสอน

คณิตศาสตร 

- อ.กนิษฐา 

  - 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

2.  อาจารยที่ปรึกษาชุมนุม "เกง ดี มี
ความสุข" 

เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิต

ทํากิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอตนเองและ

สังคม 
นิสิตภาควิชา

การศึกษา - อ.กนิษฐา 

  - 

3.  การสงนิสิตในภาควิชาเขารวม
ในโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตางๆ 

เปนการสงเสริมการทํา

กิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรม 
นิสิตภาควิชา

การศึกษา   คณาจารย 

  - 

 งานลอยกระทง     3,000      

 งานแหเทียนพรรษา     -       

4.  โครงการสายใยรักการผูกผัน
และการให 

เปนการปลูกฝงคานิยมการ

ใหและการแบงปน 
นิสิตภาควิชา

การศึกษา 3,000 คณาจารย 

 - 

งานดานการพัฒนานิสิต 
1.  โครงการจัดตั้งชุมนุมนิสิต เพื่อเปนแหลงสําหรับการ

เรียนรูและหาประสบการณ

ในการทํางาน/ทํากิจกรรม
ของนิสิตในภาควิชา

การศึกษา 

นิสิตภาควิชา

การศึกษา 
 -  อ.กนิษฐา ตลอดป

การศึกษา  
- 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

2.  โครงการสานสัมพันธความรู..
ความคิด นิสิตสาขาการสอน
คณิตศาสตร 

เพื่อใหนิสิตในสาขาการ

สอนคณิตศาสตรไดมีการ

แลกเปลี่ยนแนวคิดและการ

ทํางานรวมกันกับนิสิตใน

สาขาวิชาชีพเดียวกัน 

นิสิตสาขาการสอน

คณิตศาสตร 
3,760 บาท อ.กนิษฐา  3 ก.ย.2549 - 

3. โครงการ Brain Storming 
Episode I (เพื่อนติวเพื่อนครั้งที่ 1) 

เพื่อชวยลดปญหาดานการ

เรียนของนิสิต  
นิสิตสาขาการสอน

คณิตศาสตร 
  คณาจารย 1 - 29 ส.ค.2549 ในบางครั้งนิสิตขาดการนัดหมายกันทํา

ใหติวกันไดไมเต็มที่นัก 

4. โครงการ Brain Storming 
Episode II (เพื่อนติวเพื่อนครั้งที่ 2) 

เพื่อชวยลดปญหาดานการ

เรียนของนิสิต  
นิสิตสาขาการสอน

คณิตศาสตร 
  คณาจารย 4 - 15 ก.ย.2549 - 

งานประกันคุณภาพการศึกษา             

1. ติดตามขาวสาร รับการอบรมดาน
การประกันคุณภาพจาก

มหาวิทยาลัย 

พัฒนาความรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
คณาจารย คณาจารย 

2. วิเคราะหตนเองและจัดทําเอกสาร
SSR 

พัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
หนวยยอยในภาควิชา 

10,000 
งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ตลอดป2549 

ภาควิชากําลังอยูในชวงของการพัฒนา 
การไดรับการจัดสรรอัตรากําลัง การ
มี……ในการพัฒนาหลักสูตร เปาหมาย
การเปดรับนิสิตซึ่งทุกๆ…ไดรับการ

สนับสนุนใหเขาสูระบบที่เขมแข็งในไม

ชา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ/มาตรการ 
กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ 

3. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
และการบริหารจัดการภาควิชา 

การพัฒนาภาควิชา ภาควิชาในภาพรวม 

 

หัวหนาภาควิชา

และหัวหนา

หนวยงานฝายใน

ภาควิชา 
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รูปภาพกิจกรรมการสัมมนา 
ระหวางวันที่  19 - 20 เมษายน 2550 
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