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บทสรุปผูบริหาร 

 

1. ขอมูลทั่วไป  

คณะศึกษาศาสตรไดกอตั้ง ข้ึนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2513 เปนคณะวิชาลําดับที่ 6 ของ

มหาวิทยาลัยศลิปากร และเปนคณะวชิาลําดับท่ี 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงคใน

การผลติบัณฑติท่ีมีความเปนเลศิในวิชาชพีระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวจัิย นวัตกรรม

ทางการศกึษา อนุรักษสงเสรมิศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ 

ใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นดีที่มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูและ

คุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศกึษา ตลอดจนเปนแหลงอางอิงทางวชิาการ 

การจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจําปการศกึษา 2553 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 

2553 – 31 พฤษภาคม 2554 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน                     

คณะศกึษาศาสตร โดยนําเสนอในรูปของตาราง และแสดงผลการวเิคราะหขอมูล เพ่ือหาจุดแข็ง และ

จุดออนในการปฏิบัตงิานของบุคลากรคณะศกึษาศาสตร  พรอมท้ังนําเสนอแนวทางการเสรมิจุดแข็งและ

การปรับปรุงจุดออนเพ่ือปรับปรุงการดําเนนิงานของคณะศกึษาศาสตรใหดย่ิีงข้ึนตอไป    

การจัดทํารายงานฉบับนี้ไดดําเนินการตามแนวทางตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

โดยใชเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะท่ี 1 (ค1) ซึ่งเปนสถาบันท่ีเนนระดับ

บัณฑติศกึษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีการประเมินคุณภาพการศกึษาตามองคประกอบ 9 องคประกอบ 

(23 ตัวบงชี้) ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ องคประกอบ  

ท่ี 2 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ และ

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

2. ผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

 ในปการศกึษา 2553 คณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการตามภารกจิของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ดาน

อยางครบถวน โดยมผีลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพคะแนนเฉลี่ย 4.90 ซึ่งหมายถึง

ระดับดมีาก  ทัง้นี้มรีายละเอียดผลการประเมนิแตละองคประกอบดังตอไปนี้     
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ผลประเมินคุณภาพการศึกษา   

ปการศึกษา 2553 องคประกอบ 

คาคะแนน ผลประเมิน 

1.  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 ดมีาก 

2.  การผลติบัณฑติ 3.74 ดี 

3.  กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา 4.00 ดี 

4.  การวจัิย 5.00 ดมีาก 
5.  การบรกิารวิชาการแกสังคม 5.00 ดมีาก 
6.  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดมีาก 

7.  การบรหิารและการจัดการ 4.50 ดี 

8.  การเงินและงบประมาณ 5.00 ดมีาก 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดมีาก 

เฉลี่ย 9 องคประกอบ 4.39 ด ี
 

3. เปาหมายและแผนการพัฒนา  

3.1 เปาหมายการดําเนนิงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว  

    จากผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ี

ตองการพัฒนาเรงดวน 3 อันดับแรก ไดแก 

    1) สงเสรมิและพัฒนาบุคลากรสายวชิาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเพ่ิม               

วุฒิการศกึษาของบุคลากรสายวิชาการ โดยมมีาตรการดังนี้ 

1.1 ใหความรู แนวทางการทําผลงานทางวิชาการแกบุคลากร 

1.2 สนับสนุนใหบุคลากรไดรับวุฒิการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน โดยการจัดทุนสนับสนุนแกผูลาศกึษาตอ

ระดับปรญิญาเอก  

     2) เพ่ิมจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน โดยเพิ่มจํานวน

บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาต ิโดยมีมาตรการดังนี้ 

2.1  จัดโครกงารจัดการความรูเกี่ยวกับการตพิีมพเผยแพรงานวจัิยใหแกคณาจารยในคณะวิชา 

2.2 จัดใหมีหนวยงานกลางท่ีชวยติดตอประสานงานกับแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของ

คณาจารยในคณะศกึษาศาสตร 
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2.3 จัดสรรเงินรางวัลใหแกคณาจารยท่ีเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการในระดับ   

ตาง ๆ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตพีมิพเผยแพรผลงานวจัิย  

      3)  สนับสนุนการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตงิานของคณะศกึษาศาสตร เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏบัิตงิานท่ีกําหนด 

      3.1 ถายทอดตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัตงิานของคณะศกึษาศาสตรใหกับบุคลากรทุกคนทราบ

ทุกปการศกึษา โดยผานการสื่อสารหลายชองทาง ไดแก การเวียนแจงไปยังภาควิชาตาง ๆ การชี้แจงใน

การประชุมเชงิปฏิบัตกิารประจําป การเผยแพรทางอินเตอรเน็ต แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 

     3.2 กําหนดนโยบายใหภาควิชานําแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนยุทธศาสตรของคณะเปน

แนวทางในการกําหนดแผนการปฏิบัตงิานของภาควชิา 

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย คณะศกึษาศาสตร ไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา จําแนกเปนรายดานดังนี้ 

 1) ดานการเรยีนการสอน  

     1.1 สนับสนุนใหคณาจารยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูของ

ผูเรยีน  

     1.2  สงเสรมิใหคณาจารยสรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการให

สูงข้ึน โดยการสรางแรงจูงใจดวยการสนับสนุนคาตอบแทน หรือชวยลดภาระงานสอน โดยการจาง

นักศกึษาทําหนาท่ีเปนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย  

 1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีการพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

และการอบรมเพ่ือพัฒนางานของตน 

2)  ดานการวิจัย 

    2.1 สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรรุนใหมภายในคณะใหมากข้ึน โดยมุงเนนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนการสอนและการบูรณาการเพ่ือการนําไปใชประโยชนอยางแทจรงิ 

    2.2  สรางและพัฒนาทีมวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอและโครงรางการวิจัยสําหรับเสนอขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  

    2.3  จัดการความรูดานการวิจัย โดยขอความรวมมือจากอาจารยในคณะหรือภายนอกคณะ/

มหาวิทยาลัย  ท่ีมีความรูความสามารถ  มีชื่อเสยีงและประสบการณในการทําวิจัยในระดับชาต ิ  มาเปนผู

ถายทอดความรูและประสบการณแกนักวจัิยรุนใหม 

    2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนใหมากข้ึน 
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               2.5 สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย /บทความดานการวิจัยในวารสารท่ีไดรับการ

อางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ  สงเสริมระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) ในการใหคําแนะนําดานตางๆ   

ในการทําวจัิยหรอืเผยแพรผลงานวจัิย   หรือจัดใหมีทีมสนับสนุน/อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัย

ของคณาจารย เชน ชวยดําเนนิการในข้ันตอนตางๆ  อาทิ ติดตอประสานงานเรื่องแหลงทุน   ติดตอเรื่อง

การเผยแพรตพิีมพผลงานวิจัยในวารสารตางๆ    การจัดทํารูปเลมรายงานการวจัิย  ฯลฯ  เปนตน 

     2.6 จัดสรรงบประมาณเปนเงินรางวัลสําหรับผูท่ีมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน refereed 

journal  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูสรางสรรคผลงานวิจัย 

     2.7 รวมมือกับสถานศกึษาในพ้ืนท่ีใหบริการในการจัดอบรมใหความรูในเรื่องการวิจัย และ

รวมมือกับครูประจําการในการทําวจัิยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอนรวมกัน 

3) ดานการบรกิารวิชาการ 

     3.1  สํารวจตามความตองการจําเปนความตองการของผูรับบรกิารในพ้ืนที่ใหบริการของคณะ

หรอืในเขตภูมิภาคตะวันตก 

4)  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     4.1 สํารวจความตองการของชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

     4.2 จัดโครงการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน                   

และทองถิ่น  

          4.3 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมและการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม ในเขตภูมิภาค

ตะวันตก  

     4.4 เชญิผูทรงคุณวุฒิดานศลิปวัฒนธรรมหรอืศลิปนแหงชาต ิมาเปนท่ีปรกึษา/กรรมการในการ

จัดกจิกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

     4.5 แตงตัง้คณะกรรมการดานศลิปวัฒนธรรม เพ่ือรับผดิชอบดําเนนิงานสงเสริม สนับสนุนการ

ดําเนนิงานดานศลิปวัฒนธรรมของคณะศกึษาศาสตร 

5)  ดานการบริหารจัดการ  

      5.1  สงเสริมสนับสนุนใหดําเนินงานจัดการความรู (KM : Knowledge Management)            

ของหนวยงานอยางตอเนื่อง  และพัฒนางานโดยตอยอดความรูจากองคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู 

      5.2  สงเสรมิสนับสนุนดานการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากร  

      5.3  กระจายอํานาจการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน การ

ใหบริการดานตาง ๆ   
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บทที่ 1 สวนนํา 

 

1. ประวัติความเปนมาของคณะศกึษาศาสตร 

 คณะศึกษาศาสตรไดกอตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เปนคณะวิชาลําดับที่ 6 ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนคณะวิชาลําดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไดเปดสอน

นักศึกษารุนแรกเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย ม.ล. ปน  มาลากุล  ซึ่งดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นเปนผูรักษาการในตําแหนงคณบดีคนแรกของคณะ

ศกึษาศาสตร โดยมีนักศึกษารุนแรกจํานวนเพียง 31 คน  มีวิชาเอก วิชาโทใหเลือกเรียน 4 สาขาวิชา คือ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร ตอมาในป พ.ศ.2517 ไดขยายการศึกษาระดับ

ปรญิญาโท สาขาวชิา การศกึษาผูใหญและการศกึษาตอเนื่อง  และเปดโรงเรียนสาธิต หลังจากนั้นไดเปด

สอนหลักสูตรตาง ๆ เพ่ิมข้ึนอีกหลายสาขาวิชา อาทิ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร

และการนิเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

สาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติและการพัฒนามนุษย สาขาวชิาพัฒนศกึษา สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกีฬา 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย เปนตน 

 

2. ปรัชญา ปณธิาน วสิัยทัศน  พันธกจิ  ยุทธศาสตร  มาตรการ เปาหมาย และวัตถุประสงค 

 ปณิธาน 

      “คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับ

สากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น และเปนแหลงการเรยีนรูตลอดชวีติ” 

 คําขวัญ 

     “วสิัยทัศนกวางไกล ใสใจสังคม อุดมความรู เชิดชูคุณธรรม” 

 

 วิสัยทัศน 

      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันการศึกษาชั้นดีที่มีระบบการบริหาร

จัดการที่มีศักยภาพในการผลติบัณฑติที่มีความรูและคุณธรรม พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 

ตลอดจนเปนศูนยกลางการเรยีนรูตลอดชวีติและแหลงอางอิงทางวชิาการ 
 

 พันธกิจ 

   ขอ 1  ผลติบัณฑติทางการศกึษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณ 

และความเปนเลศิในวชิาชพีระดับสากล 

   ขอ 2 พัฒนาคณะวชิาใหเปนสถาบันชัน้นําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและบุคลากรทางการ

ศกึษา 
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    ขอ 3  พัฒนาคณะวิชาใหเปนสถาบันชั้นนําในการวิจัย สงเสริมการสรางนวัตกรรมทาง

การศกึษาและสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

    ขอ 4  พัฒนาคณะวชิาใหมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการ

เรยีนรู โดยใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ขอ 5 อนุรักษและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในระดับทองถิ่น                 

และระดับประเทศ 

     ขอ 6  พัฒนาคณะวชิาใหเปนศูนยกลางการเรยีนรูตลอดชวีติ 

 วัตถุประสงค  

        ขอ 1 เพื่อผลติบัณฑติทางการศกึษาและสาขาวชิาที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลิศในวิชาชีพตาม

มาตรฐานสากล และเปนผูรอบรู มีทักษะ สามารถประยุกตศลิปวทิยาการสูการปฏิบัตอิยางมีประสทิธภิาพ 

รวมทัง้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาตอวชิาชพี 

             ขอ 2  เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสาขาอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ 

             ขอ 3  เพื่อเปนผูนําในการคนควาวจิัยทางการศกึษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

             ขอ 4  เพื่อเปนผูนํา ผูผลติ และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

             ขอ 5  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการเรียนรู                   

โดยนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพื่อใหเกดิประสทิธผิลสูงสุด  

             ขอ 6  เพื่ออนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในระดับทองถิ่นและ

ระดับประเทศ 

             ขอ 7  เพื่อเปนศูนยกลางการเรยีนรูตลอดชวีิต ในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาต ิ

 ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

1. การเปนคณะวิชาที่มี

ความเปนเลิศในวิชาชพี

ตามมาตรฐานสากล 

1.  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมคีวามเปนเลิศในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการ

ของสังคมอยางตอเนื่องทุกวงรอบของหลักสูตร 

1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการจัดการดานการประกอบอาชพี 

1.3 พัฒนาและสรางหลักสูตรใชทรัพยากรรวมกันและบูรณาการศาสตรทาง

การศกึษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและวทิยาศาสตร เพื่อความเปนเลศิใน

การผลติบัณฑิต 

1.4 จัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเปนสมาชกิที่ดขีอง

สังคม 

1.5 จัดการศกึษาตอเนื่องเพื่อเสริมสรางและรักษาความเปนเลศิในวชิาชพี 

1.6  จัดตั้งหองปฏิบัตกิารทางการศกึษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมี 

หองฝกปฏิบัตกิารวชิาชพีและเปนแหลงคนควา ทดลอง วจิัยทางการศกึษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

2. การเปนคณะวิชาที่มี

ความเปนผูนํา ในการ

พัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา 

2. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนําในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 จัดดําเนนิโครงการศูนยบริการวชิาการแกสังคมเปนประจําอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ 

2.2 จัดตัง้เครือขายฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาไปยังภูมิภาคตาง ๆ 

2.3 จัดบริการโปรแกรมการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 ผลติชุดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 

2.5 จัดทําหลักสูตรผลติวทิยากรสําหรับฝกอบรม 

3. การเปนคณะวิชาทีม่ี

ความเปนผูนําในการ

คนควาวิจัย 

3. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนําในการคนควาวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ 

3.1 จัดหาแหลงทุนเพื่อการวจิัยภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

3.2 พัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญในดานการวจิัยในรูปแบบของการฝกอบรม  

      การดูงาน การวจิัยเปนคณะเพื่อสรางศักยภาพในการวจิัย 

3.3 สรางกลไกทางระบบบริหารเพื่อชวยเสริมสรางแรงจูงใจในการทําวจิัย 

3.4 จัดตัง้ศูนยวจิัยและพัฒนาทางการศกึษา เพื่อใหบริการดานการวจิัยแกบุคลากร

ของคณะฯ 

3.5 สงเสริมโครงการความรวมมือในการวจิัยกับสถาบันทัง้ในและตางประเทศ 

3.6 สงเสริมใหมีระบบจัดหานักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาเปนผูชวยวจิัย 

4. การเปนคณะวิชาที่มี

ความเปนผูนํา ผูผลิต

และสรางสรรค 

นวัตกรรมทางการศึกษา 

4. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา ผูผลิต และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

4.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 จัดหาคอมพวิเตอรใหเพยีงพอและมีประสทิธิภาพตอการจัดการศกึษาคนควา

ของนักศกึษาโดยมีเปาหมายสัดสวน นักศกึษา 5 คนตอ 1 เคร่ืองในระยะเวลา   

5 ป 

4.3 จัดหาคอมพวิเตอรใหเพยีงพอตอการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศกึษาแก

อาจารย 1 คนตอ 1 เคร่ืองในระยะเวลา 5 ป 

4.4 จัดตัง้ศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษาและศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

4.5 ผลติสื่อคอมพวิเตอรชวยสอนในรูปแบบของชุดการเรียนรูสําเร็จรูป 

4.6 จัดตัง้ศูนยคนควา ทดลอง และผลตินวัตกรรมทางการศกึษา 

4.7 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการผลติสื่อการสอน นวัตกรรมทาง

การศกึษาในรูปแบบตาง ๆ แกบุคลากร 

5. การพัฒนาการบริหาร

จัดการ อยางมี

ประสิทธภิาพ 

5. พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธภิาพ รวมทัง้นําระบบ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

5.1 จัดทําระบบ e-office ภายในระยะเวลา 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับระบบ

สารสนเทศของมหาวทิยาลัยและแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ประเทศ 

5.2 กระจายอํานาจการบริหารจัดการงานประจําใหแกผูปฏิบัติงานใหมากท่ีสุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

5.3 ปรับปรุงระเบยีบราชการและระบบการบริการอยางตอเนื่อง 

5.4 จัดใหมีระบบการประเมินประสทิธิภาพ 

5.5 นําระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว (One – Stop Service)                               

มาใชในการบริการ 

5.6 พัฒนาระบบการสื่อสารใหมีประสทิธิภาพทั่วถงึทัง้องคกร 

5.7 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

6. การอนุรักษและสงเสรมิ            

ศิลปวัฒนธรรม 

 

6. อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก 

   และของประเทศ 

6.1 นําศลิปะและวัฒนธรรมทองถิ่นมาบูรณาการในกระบวนการเรียน                   

การสอน 

6.2 จัดโครงการอนุรักษศลิปะและวัฒนธรรมโดยใหนักศกึษามีประสบการณ                           

ในการปฏิบัตงิานในทองถิ่น 

6.3 สนับสนุนงานวจิัยที่ใหความสําคัญตอศลิปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 

6.4 ใหความรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษและสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

6.5 สบืสานโครงการที่แสดงถึงศลิปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของชาต ิ 

6.6 ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและภูมิปญญาไทย 

7. การเปนคณะวิชาที่เปน

แหลงการเรยีนรูตลอด

ชีวิตในระดับทองถิ่น 

ระดับภูมิภาค และ

ระดับชาต ิ

7. พัฒนาคณะวิชาใหเปนแหลงการเรยีนรูตลอดชีวิตในระดับทองถิ่น 

    ระดับภูมภิาคและระดับชาต ิ

7.1 ปรับโปรแกรมการเรียนเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกลงทะเบยีนเรียนใน

รายวชิาตาง ๆ ได 

7.2 จัดเผยแพรความรูทางรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุอินเตอรเน็ต 

7.3 จัดทําเว็บไซตเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีติ 

7.4 สงเสริมใหภาควชิาและสาขาวชิาจัดบริการการศกึษาตอเนื่องแกกลุมวชิาชพี   

ที่เกี่ยวของ อยางนอยสาขาวชิาละ 1 คร้ังตอป 

 
3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

คณะศึกษาศาสตรมีการแบงสวนราชการออกเปน 8 หนวยงานยอย คือ 1) สํานักงานเลขานุการ        

2) ภาควิชาการบริหารการศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     

5) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 6) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ        

8) โรงเรยีนสาธิต ซึ่งมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สําหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการแบงสวนราชการ

ภายในออกเปน 5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานภายในสาขาวิชา ไดแก     

1) สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ 2) สาขาวิชาการประถมศกึษา 3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชา

การสอนสังคมศกึษา และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ สวนภาควิชาพื้นฐานทางการศกึษาแบงการ

บรหิารภายในออกเปน 2 สายวิชา คือ 1) สายวิชาการศกึษา และ 2) สายวิชาพลศกึษา 
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 ในดานการบรหิารงาน คณะศกึษาศาสตรมีคณบดเีปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบบริหารงานของ

คณะ โดยมีรองคณบดีรับผิดชอบงานแตละฝาย ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ     

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการวางนโยบายและ

แผนงานในดานการบริหารและพัฒนาวิชาการของคณะ และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

ศกึษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดังมีโครงสรางการ

แบงสวนราชการและโครงสรางการบรหิารงานตามแผนภูมิ  

 

แผนภูมิการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 

 

 
คณะศึกษาศาสตร 

 

 

       
สํานักงาน 

เลขานุการ 

 

 ภาควิชา 

การ

บริหาร

การศึกษา 

 ภาควิชา 

การศึกษา

นอก

โรงเรียน 

 ภาควิชา 

จติวิทยา

และการ

แนะแนว 

 ภาควิชา 

เทคโนโลยี

การศึกษา 

 ภาควิชา 

พื้นฐาน 

ทาง

การศึกษา 

 ภาควิชา 

หลักสูตร

และ     

วิธสีอน 

 โรงเรียน

สาธติ 

                  

งานบริหารและการจัดการ 
      สายวชิา  

การศกึษา* 

 สาขาวชิาหลักสูตรและ 

การนเิทศ* 

งานคลังและพัสด ุ
      สายวชิา       

พลศกึษา* 

 สาขาวชิาการประถมศกึษา* 

งานพัฒนาวชิาการและบริการ

การศกึษา 

        สาขาวชิาการสอนภาษาไทย* 

งานพัฒนาประสบการณวชิาชีพ 
        สาขาวชิาการสอนสังคม

ศกึษา* 

งานแผนและประกันคุณภาพ

การศกึษา 

        สาขาวิชาการสอน

ภาษาตางประเทศ* 

งานวจัิยและบริการวชิาการ            

               * เปนการแบงสวนราชการภายใน 
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แผนภูมิการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
 

 

 
คณบด ี

 

   

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
 

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําคณะฯ 

   

    

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 
 

รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 
 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 

รองคณบดี 

ฝายกจิการ

นักศึกษา 

 
ผูชวยคณบดีฝาย

กจิการพเิศษ 

     

            

 

เลขานุการ 

คณะฯ 

 

 หัวหนา

ภาควิชา 

การบรหิาร

การศกึษา 

 หัวหนา

ภาควิชา 

การศกึษา 

นอกโรงเรยีน 

 หัวหนา 

ภาควิชา 

จติวิทยาและ

การแนะแนว 

 หัวหนา 

ภาควิชา 

เทคโนโลยี

การศกึษา 

 หัวหนา 

ภาควิชา 

พ้ืนฐาน 

ทางการศึกษา 

 หัวหนา

ภาควิชา 

หลักสูตร

และวิธีสอน 

 ผูอํานวยการ

โรงเรยีนสาธิต 

                 

           ประธานสาขาวิชา 

หลักสูตรและการนเิทศ* 

          

ผูประสานงาน 

สายวิชา 

การศกึษา*      

             ประธานสาขาวชิา 

การประถมศึกษา* 

               

          

ผูประสานงาน 

สายวิชา 

พลศกึษา* 
 ประธานสาขาวชิา 

การสอนภาษาไทย* 

                 

             ประธานสาขาวชิา 

การสอนสังคมศกึษา* 

                 

             ประธานสาขาวิชาการสอน

ภาษาตางประเทศ* 

                 

                 

                 
 

* เปนตําแหนงการบริหารงานภายใน 
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4. รายนามผูบริหาร ภาควิชา/สาขาวิชา  คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทาสถาบัน 
 

    

5. แผนปฏิบัติราชการประจําป  

คณะศกึษาศาสตรไดใชแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ของมหาวทิยาลัยศลิปากรเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนปฏิบัตริาชการประจําปของคณะในปนี้ (แผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ 2553) เม่ือมหาวิทยาลัย

มีการทบทวนแผนและปรับประเด็นยุทธศาสตร คณะฯ จึงไดนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัย

ฉบับปรับปรุงมาใชทบทวนการจัดแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะอีกครั้งหนึ่ง ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปที่ใชอยูนี้  มีตัวบงช้ีของการปฏิบัตริาชการทัง้หมด 56 ตัวบงช้ี และในปการศึกษา 2553 มีผลการ

ดําเนนิงาน ตามตัวบงช้ี 45 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 

 

 

 
 

ที ่ ตําแหนง ช่ือ 

1 คณบดคีณะศกึษาศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วสิาข  จัตวัิตร 

2 รองคณบดฝีายบรหิาร  ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา  วัฒนถนอม 

3 รองคณบดฝีายวิชาการ อาจารย ดร.กมล  โพธเิย็น 

4 รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิารวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ 

5 รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา  อาจารย ดร.วรรณ ี เจมิสุรวงศ 

6 ผูชวยคณบดฝีายกจิการพิเศษ อาจารย ดร.เอกนฤน  บางทาไม 

7 หัวหนาภาควิชาการบรหิารการศกึษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสรฐิ  อินทรรักษ 

8 หัวหนาภาควิชาการศกึษานอกโรงเรยีน อาจารย ดร.ภัทรพล  มหาขันธ 

9 หัวหนาภาควิชาจติวทิยาและการแนะแนว ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉว ี ประเสรฐิสุข 

10 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยกีารศกึษา อาจารย ดร.อนริุทธ  สตม่ัิน 

11 หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศกึษา  อาจารย ดร.ลุยง  วรีะนาวนิ 

12 หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวธิสีอน อาจารย ดร.บํารุง  ชํานาญเรอื 

13 ประธานสาขาวชิาการประถมศกึษา อาจารย ดร.มานติา  ลโีทชวลติ 

14 ประธานสาขาวชิาการสอนภาษาไทย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มีชัย  เอ่ียมจนิดา 

15 ประธานสาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ อาจารยภัทรธรีา  เทยีนเพ่ิมพูล 

16 ประธานสาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา อาจารยอนัน  ปนอินทร 

17 ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและนเิทศ อาจารยอุบลวรรณ  สงเสรมิ 

18 เลขานุการคณะศกึษาศาสตร  นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ 
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ตัวชี้วัดตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร 

จํานวน

ตัวบงชี้ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 ผลติบัณฑติทางการศึกษาและสาขาวิชาที่

เกี่ยวของใหมีความเปนเลศิในวิชาชพีตามมาตรฐานสากล 
4 4 

ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา ผูผลิต 

และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 
8 7 

1. มาตรฐานคุณภาพ

การผลติบัณฑติ 

ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาคณะวิชาใหเปนศูนยกลางการ

เรยีนรูตลอดชวิีต 
5 4 

2. งานวิจัยและงาน 

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนําในการ 

คนควาวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
8 5 

3. งานบริการ

วิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคณะวิชาใหเปนศูนยกลาง         

ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ 

11 9 

4. งานอนุรักษศลิป 

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 6 อนุรักษ สงเสรมิศลิปวัฒนธรรมและ

ประเพณอัีนดงีาม 
10 8 

5. งานบริหารและ

การจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลัก      

ธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการเรยีนรูโดยนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่ใหเกดิประสทิธิภาพสูงสุด 

10 8 

รวมตัวชี้วัดของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 56 45 
 

6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค  

 คณะศกึษาศาสตรมีการกําหนดและเผยแพรคุณลักษณะบัณฑติอันพึงประสงค โดยมีประกาศคณะ

ศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงมี

ความสอดคลองกับพันธกจิและวสิัยทัศน ดังนี้  1)  ความกลาหาญทางจรยิธรรม  2)  มีความคิดอยางเปน

ระบบ 3)  มีศักดิ์ศรแีหงตนและตระหนักในคุณคาความเปนไทย  4)  มีจติสาธารณะ 5)  ตระหนักในคุณคา

แหงศลิปะ 6)  มีความรับผิดชอบ  7)  มีวนิัย  8)  มีมนุษยสัมพันธที่ด ี 9)  ทํางานเปนทมี 

7.  อัตลักษณ /เอกลักษณของภาควิชา/สาขาวชิา คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา  และสถาบัน 

 คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดอัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย คือ ผูเรียนมีความคิด

สรางสรรค ซ่ึงมีการดําเนนิการตามปรัชญา ปณิธาน พัธกิจ และวัตถุประสงคของคณะฯ สงเสริมจนเปน

จุดเดน จุดเนนที่สะทอนใหเห็นเปนเอกลักษณซ่ึงสอดคลองกับสถาบันที่วา “มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

มหาวทิยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค”   
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9.  การเรยีนการสอน 

9.1 หลักสูตร 

 ในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน  26 หลักสูตร จําแนกเปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11  

หลักสูตรและหลักสูตรปรญิญาเอก 4 หลักสูตร ดังนี้ 

 ระดับปรญิญาบัณฑติ จํานวน 10 หลักสูตร   

  หลักสูตร 4  ป  จํานวน 4 หลักสูตร  

  1.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.)   สาขาวชิาจติวทิยา 

  2.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติ 

  3.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 

  4.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา 

  หลักสูตร 5  ป  จํานวน 6 หลักสูตร  

  1.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการประถมศกึษา 

  2.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

  3.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาภาษาไทย 

  4.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

   5.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาสังคมศกึษา 

     6.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ 
                                                     

 ระดับบัณฑติศกึษา  จํานวน  16 หลักสูตร   

  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ  จํานวน 1 หลักสูตร 

  1. หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ (ป.บัณฑติ) สาขาวชิาชีพคร ู

  ระดับปรญิญาโท  จํานวน  11 หลักสูตร 

  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาจติวทิยาชุมชน 

   2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.)  สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 

   3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.)  สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

  5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ                         

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

  6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

  7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 

  8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาพัฒนศกึษา 

  9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาจติวทิยาการศึกษาพิเศษ 
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    10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

    11. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวชิาทัศนศลิปศกึษา 
         (หลักสูตรรวมกับคณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ) 
        

  ระดับปรญิญาเอก จํานวน 4  หลักสูตร 

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติและ 

      การพัฒนามนุษย 

  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน โดยแบงเปน                 

 5  กลุมวชิาไดแก 

- กลุมวชิาเทคโนโลยีการศกึษา 

- กลุมวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

- กลุมวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 

- กลุมวชิาการสอนภาษาไทย 

- กลุมวชิาการสอนสังคมศกึษา 

  4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาพัฒนศกึษา  
 

คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 11 หลักสูตร มีการดําเนนิงานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

1) ระดับปรญิญาตร ีกําลังดําเนนิการประเมินหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ยังไมไดประเมินหลักสูตรที่

ครบวงรอบหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร และยังไมไดประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบวงรอบหลักสูตรจํานวน   

1 หลักสูตร   

2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ยังไมไดประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบวงรอบหลักสูตร จํานวน      

1 หลักสูตร   

3) ระดับปรญิญาโท ดําเนนิการประเมินหลักสูตรเสร็จแลว จํานวน 2 หลักสูตร  กําลงัดําเนนิการประเมิน

หลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ยังไมไดประเมินหลักสูตรที่ครบวงรอบหลักสูตร จํานวน  2 หลักสูตร และยังไมได

ประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบรอบหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร  

4) ระดับปรญิญาเอก ดําเนนิการประเมินหลักสูตรเสร็จแลว จํานวน 1 หลักสูตร กําลังดําเนนิการประเมิน

หลักสูตรที่ครบวงรอบหลักสูตร จํานวน  2 หลักสูตร และยังไมไดประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบรอบหลักสูตร

จํานวน 1 หลักสูตร 
 

นอกจากนี้มีหลักสูตรสาขาวิชาชพี ท ี่ผานการรับรองหลักสูตรจากสภาหรอืองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของแลว 

(หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ หลักสูตร 5 ป จากสํานักงานเลขาธิการครุสภา) จํานวน 5 หลักสูตร จากจํานวน  6 

หลักสูตร โดยพบหลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 จํานวนทั้งสิ้น 17 หลักสูตร 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 11 

 

ตารางที่ 9.1-1   จํานวนหลักสูตร ปการศึกษา 2553 ที่ผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 

ป.โท 
จํานวนหลักสูตร ป.ตร ี ป.บัณฑิต 

ก ก/ข รวม 
ป.เอก รวม 

หลักสูตรท่ีผานเกณฑ 10 1 1 1 2 4 17 

หลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 10 1 5 6 11 4 26 

คิดเปนรอยละ 100 100 20 16.67 18.18 100 65.38 
 

 
 

 

ตารางที่ 9.1-2  จํานวนหลักสูตร ปการศึกษา 2553 ที่ผานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ
อนุปริญญา ป.ตร ี ป.บัญฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

ผาน 

ลําดับ คณะวิชา ผาน 

กํ
าล

ัง

ดํ
าเ

นิ
นก

าร
 

ผาน 

กํ
าล

ัง

ดํ
าเ

นิ
นก

าร
 

ผาน 
กํ

าล
ัง

ดํ
าเ

นิ
นก

าร
 

ก ก/ข รวม 

กํ
าล

ัง

ดํ
าเ

นิ
นก

าร
 

ผาน 

กํ
าล

ัง

ดํ
าเ

นิ
นก

าร
 

ผาน 

กํ
าล

ัง

ดํ
าเ

นิ
นก

าร
 

1 คณะศกึษาศาสตร - - - - - - - - - - - - - - 

2 คณะจติรกรรมฯ และ

คณะศกึษาศาสตร 
- - - - - - - - - - - - - - 

 รวม - - - - - - - - - - - - - - 

 คิดเปนรอยละ - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ กําลังดําเนนิการทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ TQF 

ตารางที่ 9.1-3  แผนการปรับปรุงหลักสูตรตาม TQF ของคณะศกึษาศาสตรเพื่อผานสภามหาวทิยาลัย  

                     ในปการศกึษา 2553-2554  

จํานวนหลักสูตรของคณะวิชาที่สามารถดําเนนิการใหไดรับอนุมัตติาม TQF 

จากสภามหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี ป.บณัฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวน

หลักสูตร 

ทั้งหมด 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

26 - 9  - - - - 11 - - 2 - 

หมายเหต ุมีหลักสูตรที่ยังไมครบวงรอบการประเมินจํานวน  4 หลักสูตร 
 

ที่มา : กองบริการการศกึษา และ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศลิปากร  (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 
 

9.2  นักศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,476 คน จําแนกเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

จํานวน 1,434 คน  นักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต จํานวน 31 คน   นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 

752 คน และนักศกึษาระดับปรญิญาเอกจํานวน 259 คน  รายละเอียดดังตารางที่ 9.2-1 -9.2-4 และในป

การศกึษา 2553  คณะศกึษาศาสตร มีผูสําเร็จการศกึษา ประจําปการศกึษา 2552 (สําเร็จการศกึษา พ.ศ.

2553) รวมทั้งหมด 472 คน จําแนกเปนระดับปริญญาบัณฑิตจํานวน 261 คน  นักศึกษาระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑติจํานวน 37 คน นักศกึษาระดับมหาบัณฑติจํานวน 138 คน  และนักศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑติจํานวน 36 คน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 9.2-6   
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ตารางที่ 9.2-1   จํานวนนักศกึษาปรญิญาตรจีําแนกตามภาควชิา/สาขาวชิา และลักษณะโครงการ 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ภาควิชา/สาขาวิชา 

ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 
ชั้นปที ่5 

(หลักสูตร 5 ป) 
ตกคาง 

รวม 

สาขาวชิาจิตวทิยา                        

         ปกต ิ 40 42 27 38 - 7 154 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต          

         ปกต ิ 27 - 29 29 - 7 92 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษา                          

         ปกต ิ 38 22 34 23 - 1 118 

สาขาวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา                                      

         ปกต ิ 43 29 42 34 - 7 155 

สาขาวชิาการประถมศกึษา           

         ปกต ิ 37 37 32 33 25 - 164 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย          

         ปกต ิ 36 30 32 30 20 - 148 

สาขาวชิาภาษาไทย          

         ปกต ิ 32 29 29 31 30 3 154 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ        

         ปกต ิ 27 41 33 32 25 3 161 

สาขาวชิาสังคมศกึษา            

         ปกต ิ 33 31 37 30 28 1 160 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

      

 

         ปกต ิ 68 60 - - - - 128 

รวม 381 321 295 280 128 29 1,434 

 

ตารางที่ 9.2-2  จํานวนนักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติจําแนกตามภาควชิา/สาขาวชิา 
 

จํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ภาควิชา/สาขาวิชา 

ชั้นปที ่1 

(ปกต)ิ 

ชั้นปที ่1 

(พิเศษ) 
ตกคาง 

รวม 

สาขาวชิาชพีครู 31 - - 31 

รวม 31 - - 31 
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ตารางที่ 9.2-3   จํานวนนักศกึษาปรญิญาโทจําแนกตามภาควชิา/สาขาวชิา  ลักษณะโครงการ  

        และแผนการศกึษา   
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ตกคาง สาขาวิชา/ภาควิชา 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

รวม 

สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน        

     ปกต ิ 3 - - - 17 - 20 

     พเิศษ 5 - 8 - 15 - 28 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีติและ

การพัฒนามนุษย 

       

     ปกต ิ 2 - - - - - 2 

     พเิศษ - - - - - - - 

สาขาวชิาการบริหารการศกึษา        

     ปกต ิ 8 - - - 14 - 22 

     พเิศษ 38 - 21 - 38 20 117 

สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ        

     ปกต ิ 2 - 1 - 5 - 8 

     พเิศษ 16 - 9 - 39 - 64 

สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

       

     ปกต ิ - - 2 - 5 - 7 

     พเิศษ 1 21 4 12 12 3 53 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย        

     ปกต ิ - - 8 - 2 - 10 

     พเิศษ 1 19 8 4 22 1 55 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษา        

     ปกต ิ 7 - 4 - 15 - 26 

     พเิศษ - 39 - 35 7 84 165 

สาขาวชิาพัฒนศกึษา                         

     ปกต ิ 5 - 6 - 10 - 21 

     พเิศษ 5 - 15 - 29 - 49 

สาขาวชิาจิตวิทยาการศกึษาพเิศษ        

     ปกต ิ - - - - - - - 

     พเิศษ - 17 4 - 4 - 25 
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จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ตกคาง สาขาวิชา/ภาควิชา 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

รวม 

สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา        

     ปกต ิ 2 - 1 - 1 - 4 

     พเิศษ 17 - 7 - 19 - 43 

สาขาวชิาทัศนศลิปศึกษา        

     ปกต ิ - - - - - - - 

     พเิศษ 21 - 12 - - - 33 

รวมปกตแิละพเิศษ 133 96 110 51 254 108 752 
 

 

ตารางที่ 9.2-4 นักศกึษาปรญิญาเอกจําแนกตามภาควชิา/สาขาวชิา  ลักษณะโครงการและแผนการศกึษา   
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ชั้นปที ่5 ตกคาง 
สาขาวิชา/ภาควิชา 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

รวม 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา              

           ปกต ิ 7 - - - 3 - 1 - - - - - 11 

           พเิศษ 39 - 18 - 21 - 7 - 5 - - - 90 

สาขาวชิาการศกึษาตลอดชวีติ

และการพัฒนามนุษย 

             

           ปกต ิ 10 - - - 4 - 8 - 3 - - - 25 

           พเิศษ - - - - - - - - - - - - - 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(เทคโนโลยีการศกึษา) 

             

           ปกต ิ - - - - - - - - - - - - - 

           พเิศษ - - 7 - 2 - - - 5 - - - 14 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(หลักสูตรและการนเิทศ) 

             

           ปกต ิ - - 2 - - - 5 - 4 - - - 11 

           พเิศษ 10 - 9 - - - 9 - 5 - - - 33 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(การสอนภาษาอังกฤษ) 

             

           ปกต ิ - - - - 1 - - - 3 - - - 4 

           พเิศษ 9 - 5 - 5 - - - 3 - - - 22 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน               
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จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 ชั้นปที ่4 ชั้นปที ่5 ตกคาง 
สาขาวิชา/ภาควิชา 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

แผ
น 

 ก
 

แผ
น 

 ข
 

รวม 

(การสอนภาษาไทย) 

           ปกต ิ - - - - - - - - - - - - - 

           พเิศษ - - 1 - - - - - - - - - 1 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(การสอนสังคมศกึษา) 

             

           ปกต ิ - - - - - - - - - - - - - 

           พเิศษ - 5 - - - - - - - - - - 5 

สาขาวชิาพัฒนศกึษา              

           ปกต ิ 7 - 7 - - - - - - - - - 14 

           พเิศษ 16 - 13 - - - - - - - - - 29 

รวมปกตแิละพเิศษ 98 5 62 - 36 - 30 - 28 - - - 259 

 

ตารางที่ 9.2-5  จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ปการศกึษา 2553 
 

ระดับการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

กอนปรับคา 

บัณฑิตศึกษา 

ปรับคา 

รวมทุกระดับ 

จํานวน 

อาจารยที่

ปฏิบัตงิานจริง 

อัตราสวน  

อาจารย : 

นักศึกษา 

ภาควชิาบรหิารการศกึษา 36.78 14.62 21.94 58.71 6.5 1:9.03 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน       

  - สาขาวิชาการประถมศึกษา 289.47 - - 289.47 7.5 1:38.60 

  - สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 96.56 4.17 6.25 97.80 3.5 1:27.94 

  - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 114.64 6.00 9.00 123.64 6 1:20.61 

  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ 370.97 3.33 5.00 375.97 10 1:37.60 

  - สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 150.03 1.38 2.06 152.09 3 1:50.70 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 246.47 6.25 9.38 255.85 6 1:42.64 

ภาควชิาพื้นฐานทางการศกึษา 610.25 22.59 33.88 644.13 13 1:49.55 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 86.61 4.87 7.31 93.92 7 1:13.42 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 61.14 8.42 12.62 73.76 3.5 1:21.07 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบ   

เทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 

(2553) 

2062.92 71.63 107.44 2165.34 66 1:32.81 
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ระดับการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

กอนปรับคา 

บัณฑิตศึกษา 

ปรับคา 

รวมทุกระดับ 

จํานวน 

อาจารยที่

ปฏิบัตงิานจริง 

อัตราสวน  

อาจารย : 

นักศึกษา 

คิดเปนรอยละของเกณฑ

มาตรฐาน 

     +31.24 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบ   

เทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

(2552) 

2042.25 112.81 169.20 2211.45 66.5 1:33.25 

คิดเปนรอยละของเกณฑ

มาตรฐาน 

     +33.00 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบ  

เทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

(2551) 

1536.00 1212.23 1818.35 3956.69 68 1:58.19 

คิดเปนรอยละของเกณฑ

มาตรฐาน 
     +132.76 

 

ตารางที่ 9.2-6  จํานวนผูสําเร็จการศกึษา ประจําปการศกึษา 2552  
 

สาขาวิชา แผน ก แผน ข รวม 

ระดับปริญญาบัณฑิต - - 261 

สาขาวิชาภาษาไทย - - 31 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - 13 

สาขาวิชาสังคมศกึษา - - 26 

สาขาวิชาการประถมศึกษา - - 27 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย - - 28 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีติ - - 52 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - - 27 

สาขาวิชาจิตวิทยา - - 37 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรการกฬีา - - 20 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 37 

สาขาวิชาชพีครู - - 37 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต   138 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีติและการพัฒนามนุษย 3 - 3 

สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 20 7 27 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ 17 - 17 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ - 14 14 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 3 1 4 
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สาขาวิชา แผน ก แผน ข รวม 

สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา 1 1 2 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 12 - 12 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 8 20 28 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 20 - 20 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษาพิเศษ - 11 11 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   36 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชีวติและการพัฒนามนุษย - - - 

สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา - - 29 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - 7 

รวม - - 473 
 

9.3  อาจารยและบุคลากร 

คณะศกึษาศาสตร มีจํานวนบุคลากรรวม 115.5 คน จําแนกเปนสายวชิาการ (อาจารย) 67 คน และ

สายสนับสนุน 48 คน โดย มีอาจารยที่เปนขาราชการ 30 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 35 คน และลูกจาง

ช่ัวคราว 2 คน บุคลากรสายสนับสนุนเปนขาราชการ 12 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 11 คน และ

ลูกจางประจํา 10 คน ลูกจางช่ัวคราว  15 คน  
 

9.3-1   จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวชิาการและวุฒิการศกึษา  

 (ตัวบงช้ี 14 การพัฒนาคณาจารย  (สมศ.)) 

อาจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง

ศาสตราจารย ภาควิชา/สาขาวิชา 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

ลา

ศกึษา

ตอ 

อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

อาจารย

ที่ปฏิบัติ 

งานจริง 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา   1* 3.5     2       1 6.5 5.5 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน   1 1     1         3 3 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา   1 4     1   1     7 7 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว   1 3     2         6 6 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  3.5 3     5     1   12.5 12.5 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                         

   สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ   1 0.5     2         3.5 3.5 

   สาขาววิชาการประถมศึกษา   3 1.5   1 2         7.5 7.5 

   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   1* 1   1 2   1   1 6 5 

   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   2*       1       1 3 2 

   สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ   7*       2     1 1 10 9 

   อาจารยชาวตางประเทศ   2                 2 2 

รวม 0 23.5 17.5 0 2 20 0 2 2 4 67 63 
 

หมายเหตุ  * หมายถงึ ลาศกึษาตอ (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) 
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1. อาจารยสายสุดา เตยีเจรญิ* ลาศกึษา 
2. อาจารย ดร.นุชรา รัตนะศริะประภา* บรรจุ 1 พ.ย. 2553(นับได 0.5) 

3. รองศาสตราจารย ดร.ศริณิา จิตตจรัส โอน 20 ธ.ค. 2553 (นับไมได) 

4. อาจารย   ดร.ประจักษ   ปฏิทัศน บรรจุ 19 เม.ย. 2554 (นับไมได) 

5. อาจารยนรนิทรา จันทศร* บรรจุ 26 ต.ค. 2553 (นับได 0.5) 

6. อาจารย   ดร.วรรณวีร บุญคุม โอน 19 เม.ย. 2554 (นับไมได) 

7. อาจารยณฐิกา ครองยุทธ บรรจุ 2 พ.ค.2554 (นับไมได) 

8. อาจารย ดร.ศริวิรรณ วณชิวัฒนวรชัย* บรรจุ 1 ธ.ค. 2553 (นับได 0.5) 

9. อาจารย   ดร.วิสูตร โพธเงิน*บรรจุ 11 พ.ย. 2553 (นับได 0.5) 

10. อาจารยอธกิมาส มากจุย  ลาศกึษาตอถงึ 31 มี. ค.2554 (นับไมได) 
11. อาจารยชัยรัตน โตศลิา  ลาศกึษาตอ 2 ม. ิ ย. 51- 31 ต.ค. 54 (นับไมได) 

12. อาจารยรนิทร ชีพอารนัย ลาศกึษาตอ 24 พ.ค.53-23 พ.ค. 54 (นับไมได) 
 
 

ตารางที่ 9.3-2   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท  
 

ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง 

สาย ข สาย 

ค 

สาย

วิชาการ 

สาย 

บริหาร 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวม 

เจาหนาที่/นักบรหิารงานทั่วไป - 4 - 4 - 3 11 

ผูปฏิบัตงิานบรหิาร - 2 - - - - 2 

นักวชิาการศกึษา 2 - - 2 - 3 7 

นักวิชาการโสตทัศนศกึษา 1 - - - -  1 

เจาหนาที/่นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - - 1 -  1 

เจาหนาที่/นักวชิาการเงนิและบัญชี - 2 - 1 -  3 

เจาหนาที่/นักวชิาการพัสดุ - - - 1 - 1 2 

บุคลากร - 1 - - -  1 

นักวชิาการคอมพวิเตอร - - - 1 -  1 

นักกจิการนักศกึษา - - - 1 -  1 

ชางครุภัณฑ - - - - 3  3 

คนสวน - - - -  - 1 1 

ชางตกแตง - - - - 1  1 

แมบาน - - - - 4  4 

หัวหนาหมวดรถยนต - - - - 1  1 

พนักงานขับรถยนต - - - - 1 3 4 

นักการภารโรง - - - - - 4 4 

รวม 3 9 - 11 10 15 48 
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10.  งานวจิัยและงานสรางสรรค  

คณะศกึษาศาสตร มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวชิาการหรอืการตพิีมพในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาติ เปนลายลักษณอักษรโดย มีผูรับผิดชอบ

ในการจัดทําระบบเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ในสื่อตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ มีรางวัลสําหรับการ

นําเสนอหรือเผยแพรบทความงานวิจัย มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูแกบุคลากรในการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ มีสถานที่สําหรับแสดงผลงานวิจัย และมีการจัดทํา

วารสารวชิาการ ระดับชาต ิ2 ฉบับ ไดแก วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  วารสารศิลปากร

ศกึษาศาสตรวจิัย  

 คณะศกึษาศาสตรมีโครงการวิจัย จํานวน 58 โครงการ   ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรครวม 8,300,742.54 บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในทั้งหมดจํานวน  

520,500 บาท (คิดเปนรอยละ 6.27)  และแหลงเงินทุนจากภายนอกทั้งหมดจํานวน 7,780,241.54 บาท 

(คิดเปนรอยละ 93.73)  คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวจิัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัตงิานจรงิเปนเงนิ 131,757.80 

บาท ตอคน มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมดที่เผยแพร จํานวน 6 เรื่อง  จําแนกเปนงานวิจัยที่

ตพิีมพในวารสารระดับชาติ 5 เรื่อง  ตพิีมพในวารสารระดับนานาชาติ 1 เรื่อง มีคาผลรวมถวงน้ําหนัก 1.50 

จากจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 67 คน  คิดเปนรอยละ 2.24 (ผลรวมถวงน้ําหนักและงาน

สรางสรรค/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด) งานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน      

3 เรื่อง ของผลงานตอจํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยทัง้หมด 
 

 บทความวจิัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal จํานวน 2 เรื่อง  ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล

ระดับชาติจํานวน - เรื่อง และในฐานขอมูลระดับนานาชาติจํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 2.98 (จํานวน

บทความวจิัย/จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด)  ของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตออาจารย

ประจําและนักวจิัยทัง้หมด         
 

ตารางที่  10-1  จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค  

รายการ ปงบประมาณ 51 ปงบประมาณ 52 ปงบประมาณ 53 

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

สถาบัน (บาท) 

370,000 448,751 520,500 

1.งบรายไดของคณะวชิา 100,000 448,751 474,667 

2.สถาบันวจิัยและพัฒนา 270,000 - 45,833 

เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน (บาท) 

8,275,924 6,109,195.34 7,780,241.54 
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จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค  

รายการ ปงบประมาณ 51 ปงบประมาณ 52 ปงบประมาณ 53 

1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.  สกอ. วช. 1,047,924 1,226,194.34 1,262,171.67 

2 = แหลงทุนตางประเทศ - - - 

3 = หนวยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต. อบจ.  7,228,000 4,227,001 5,970,416.67 

4 = หนวยงานภาคเอกชน  - - 656,000.00 

5 = แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - - 

รวมเงนิสนับสนุนทัง้หมด 8,645,940 6,557,946.34 8,300,742.54 

จํานวนทุนวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับทุนวิจัย / 

สรางสรรค 

23 50 58 

- จากภายในสถาบัน 9 18 20 

- จากภายนอกสถาบัน 14 32 38 

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวจิัย / สรางสรรค    

- จากภายในสถาบัน 9 25 24 

- จากภายนอกสถาบัน 14 30 30 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศกึษาตอ) 68 66.5 63 

จํานวนนักวจิัย (ไมนับลาศกึษาตอ) - - - 

รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย 68 66.5 63 

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย

ประจําและนักวจิัย 

127,146.18 98,615.73 131,757.80 

 
 

 

ที่มา :  สถาบันวจัิยและพัฒนา (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

ตารางที่ 10-2 จํานวนงานวจิัยและงานสรางสรรคที่ตพิีมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสนิทาง 

  ปญญา หรอืสทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตรที่จดทะเบยีนทัง้ในและตางประเทศ (ใหนับรวม 

  อาจารย และนักวจิัยที่ลาศกึษาตอ) 
 

จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานวจิัย 

ป พ.ศ. 51 ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 

1.จดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา (อนุสทิธบิัตร) 

         ขัน้ตอนย่ืนขอ 

         ไดรับอนุมัตแิลว 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

2.จดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา (สทิธบิัตร) 

         ขัน้ตอนย่ืนขอ 

         ไดรับอนุมัตแิลว 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานวจิัย 

ป พ.ศ. 51 ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 

3. นําไปใชประโยชน    

   ระดับชาติ 4 9 5 

   ระดับนานาชาติ 3 1 1 

รวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /    

ใชประโยชน/ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา 

7 10 6 

จํานวนอาจารยประจํา 74 72 67 

จํานวนอาจารยที่ลาศกึษาตอ 6 5.5 4 

จํานวนนักวจัิย - - - 

จํานวนนักวิจัยลาศกึษาตอ - - - 

รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศกึษาตอ) 

74 72 67 

คิดเปนรอยละของผลงานวิจัย/จํานวนอาจารยประจําและ

นักวจัิย 

9.44 13.88 8.95 

 

ที่มา :  สถาบันวจัิยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 
 

ตารางที ่10.3  บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรอืในฐานขอมูล 

                   ระดับชาต ิหรอืระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (ใหนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) 
 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง  

แหลงที่งานวจิัยไดรับการอางอิง 

 
ป พ.ศ. 51 ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 

จํานวนบทความวจัิยที่ไดรับการอางอิง    

       ใน refereed journal - - - 

 ในฐานขอมูลระดับชาติ - - - 

       ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ - 1 2 

รวมจํานวนบทความวจัิยที่ไดรับการอางอิง - 1 2 

จํานวนอาจารยประจํา 74 72 67 

จํานวนอาจารยที่ลาศกึษาตอ 6 5.5 4 

จํานวนนักวจัิย - - - 

จํานวนนักวจัิยลาศกึษาตอ - - - 

รวมอาจารยประจําและนักวจัิยทัง้หมด(ปฏิบัตงิานจรงิและ 

ลาศกึษาตอ) 

74 72 67 

รอยละของจํานวนบทความวจัิยที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจํา 0 1.39 2.98 
 

ที่มา :  สถาบันวจัิยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 
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ตารางที่ 10.4  รายช่ือบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรอืในฐานขอมูล 

         ระดับชาตหิรือระดับนานาชาตติออาจารยประจํา  (ใหนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) 

 

ประเภทของแหลงอางอิง 

ลําดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยที่

ไดรับการอางองิ 

รายชื่อผูเขียน

บทความวิจัย/

ผูเขียนรวม/

สังกัด 

แหลงอางอิง 

วันเดือน

ปที่

อางอิง 

Refereed 

Journal 

ฐานขอมูล

ระดับชาต ิ

ฐานขอมูล

ระดับ

นานาชาต ิ

 1. A case study of 

a Thailand Cyber 

University 

Project, Keynote 

Speech at e-

Learning Asia 

Conference 

2009 (eLAC 

2009), Seoul, 

Republic of 

Korea. 

Thammetar 

Thapanee. 

(ผศ.ดร.ฐาปนยี 

ธรรมเมธา) 

Asia-Pacific 

Collaborative 

education 

Journal 

Volume 6, 

Number 1, 

 

2010      

2 Gender 

differences in 

food choice: the 

contribution of 

health beliefs 

and dieting. 

Wardle J, 

Haase AM, 

Steptoe A, 

Nillapun M, 

Jonwutiwes K, 

Bellisle F. 

(ผศ.ดร.มาเรยีม  

นลิพันธุ  
ผศ.ดร.คีรบีูน   

จงวุฒเิวศย) 

Timmerman 

GM, 

Earvolino-

Ramirez M. 

Strategies for 

and barriers to 

managing 

weight when 

eating at 

restaurants. 

Prev Chronic 

Dis. 2010 

May;7(3):A60. 

Epub 

2010 

May 15. 

   

 

ที่มา :  สถาบันวจัิยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 
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11.  การบริการทางวิชาการแกสังคม  

คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศลิปากร  มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรในดานการ

ใหบรกิารทางวชิาการแกสังคมเปนลายลักษณอักษร  และมีการเช่ือมโยงและการบูรณาการทางวชิาการแก

สังคมกับการเรยีนการสอนและการวจิัย รวมทัง้การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยไดนําผลการประเมินระบบและกลไกการ

ใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม จากปการศกึษา 2552  มาปรับปรุง  เชน การจัดทําแผนและปรับปรุงระบบ

และกลไกการใหบรกิารทางวชิาการแกสังคมในปการศึกษา 2553  ทั้งนี้คณะฯไดดําเนินการสํารวจความ

ตองการของชุมชน/สังคม และดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามระบบและกลไกที่กําหนด มี

การวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบรกิารอยางสมํ่าเสมอ 

เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด  

 ในปการศกึษา 2553 คณะศกึษาศาสตร ดําเนนิการโครงการบรกิารทางวชิาการแกสังคมและชุมชน 

โดยไดจัดการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การบรรยายพิเศษ  การประชุมและเสวนาทางวิชาการ  การจัด

นิทรรศการเผยแพรความรูรวม 46 โครงการ/กิจกรรม  มีผูเขารับบริการ 6,017 คน โดยเปนโครงการ

ระดับชาต ิ46 โครงการ  ระดับนานาชาต ิ- โครงการ การใหบริการการศึกษา สํารวจ วางแผน วางระบบ 

ออกแบบและรับเชิญเปนที่ปรกึษา อาจารยพิเศษ   กรรมการวชิาชีพ   กรรมการวิทยานิพนธและวิทยากร 

ใหกับหนวยงานภาครัฐ 47 หนวยงาน และภาคเอกชน 6 หนวยงาน คณะศึกษาศาสตรมีงบประมาณการ

บริการวิชาการแกสังคมรวม 16,167,691 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 1,072,800 บาท 

งบประมาณรายได 309,865 บาท และงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ 14,785,026 บาท 
 

12.  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

  คณะศกึษาศาสตร มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม กําหนดแผนการ

ดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  และกําหนด

ผูรับผิดชอบ จัดทําแผนงบประมาณโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดดานศลิปะและวัฒนธรรม และดําเนินงานโดย

ทุกคนมีสวนรวม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  

 ในปการศกึษา 2553 คณะศึกษาศาสตรจัดกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมทัง้สิ้น 14 โครงการ/กจิกรรม  ซ่ึงแยกเปนกจิกรรมทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่มีการ บูรณาการกับ

จัดการเรยีนการสอน 2 รายวชิา และกจิกรรมพัฒนานักศกึษาทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

12 โครงการ โดยมีวัตถุประสงคในการอนุรักษ สบืสาน พัฒนาและเผยแพรเอกลักษณศลิปะและวัฒนธรรม

ใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากลและเสริมสรางจิตสํานึกแกนักศึกษาและ

บุคลากรใหตระหนักถงึคุณคาของวัฒนธรรมอันดงีามที่สบืทอดกันมา  ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 2,920 

คน ใชงบประมาณรวมทั้งสิ้นจํานวน  225,700 บาท จําแนกเปนงบประมาณรายได 223,100 บาท และ

งบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ 2,600 บาท ดังตารางที่ 12-1 
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ตารางที่ 12-1  กิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 

ที ่
หนวยงาน 

ชื่อรายวชิา / โครงการ / 

กิจกรรม 

หนวยงาน 

ที่จัด 
ระยะเวลา ผูเขารวม 

งบประมาณ  

 

แหลง

งบประมาณ 

กจิกรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

1. คณะศกึษาศาสตร โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี ณ พพิธิภัณฑ

ทองถิ่น โครงการอัมพวาชัย

พัฒนานุรักษ ตําบลอัมพวา 

อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

(บูรณาการรายวิชา 469120 

แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อ

การศึกษาตลอดชีวิต) 

คณะศกึษาศาสตร 19 

กรกฎาคม 

2553 

36 2,600 

 

เงินอื่นๆ 

2. คณะศกึษาศาสตร โครงการอบรมจรยิธรรม

สําหรับครู 

(บูรณาการรายวิชา 467261 

จรยิธรรมสําหรับคร)ู 

คณะศกึษาศาสตร 10-12 

กันยายน 

2553 

140 10,000 

 

เงิน

รายได 

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

3. คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการแสดงความยินดี

ตอผูสําเร็จการศกึษา     

ปการศกึษา 2552 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

10 

กรกฎาคม 

2553 

340 45,000 เงิน

รายได 

4. คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการแสงเทยีนสอง

ธรรมจํานําพรรษา      

ปการศกึษา 2553 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

11 

กรกฎาคม 

2553 

107 10,000 เงิน

รายได 

5. คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการสี่ทศพรรษ

วัฒนา ศกึษาสบืศลิป

ไทย 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

25-26 

สงิหาคม

2553 

199 15,000 เงิน

รายได 

6. คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการบายศรสีูขวัญ 

ปการศกึษา 2553 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

18

กรกฎาคม 

2553 

410 5,000 เงิน

รายได 

7. คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ”พธิไีหวคร ู คณะ

ศกึษาศาสตร 

19 

มิถุนายน 

2553 

369 20,000 เงิน

รายได 

8. คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ”สบืสาน

วัฒนธรรมไทย:ไหวครู

วทิยาศาสตรการกฬีา

และบายศรนีักศกึษา

ใหม ปการศึกษา 2553” 

 

ภาควชิาพื้นฐาน

ทางการศกึษา 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

10 

มิถุนายน 

2553 

100 2,000 เงิน

รายได 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 25 

 

 

ที ่
หนวยงาน 

ชื่อรายวชิา / โครงการ / 

กิจกรรม 

หนวยงาน 

ที่จัด 
ระยะเวลา ผูเขารวม 

งบประมาณ  

 

แหลง

งบประมาณ 

9. คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ”พธิไีหวครู

ภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษา 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา คณะ

ศกึษาศาสตร 

19 

มิถุนายน 

2553 

200 1,200 เงิน

รายได 

10. คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเฉลมิพระ

ชนมพรรษา “12 สงิหา

มหาราชนิ”ี 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

11 

สงิหาคม 

2553 

115 3,500 เงิน

รายได 

11 คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเทดิไทองค

ราชันย “5 ธันวา

มหาราช” 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

2 

ธันวาคม 

2553 

250 8,000 เงิน

รายได 

12 คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันเวลา

ภาษาไทย 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

20 

มกราคม 

2554 

254 98,000 เงนิรายได 

15,000 

บาทและ

เงนิสมทบ

จาก

นักศึกษา 

13 คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเผยแพร

ศลิปวัฒนธรรม 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

7-8 

เมษายน 

2554 

100 10,000 เงิน

รายได 

14 คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเฉลมิพระ

เกียรตสิมเด็จพระเจา

ภคิณีเธอ เจาฟาเพชร

รัตนฯ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

24 

พฤศจิกา

ยน 2554 

300 8,000 เงิน

รายได 

รวม 2,920 225,700  
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13.  การบรหิารจัดการ 

13.1 งบประมาณ  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 คณะศกึษาศาสตรไดรับงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามภารกิจตางๆ 

จํานวนทั้งสิ้น 103,216,303 บาท จําแนกเปนประเภทงบประมาณไดดังนี้  งบประมาณแผนดิน จํานวน 

35,956,700 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 21,614,600 บาท และงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ         

(เงนิรายรับโครงการพิเศษ) จํานวน 45,645,033 บาท ดังรายละเอียดในตาราง 13.1-1 ถงึ 13.1-4 

คณะศกึษาศาสตร ไดรับงบประมาณ ซ่ึงจําแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 
 
 

ตารางที่ 13.1-1 งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 
 

ประเภทของแหลงงบประมาณ 

ป 
งบประมาณแผนดิน 

งบประมาณ

รายจายจากเงิน

รายได 

งบประมาณ

รายจายจาก

โครงการพิเศษ  

รวม 

2553 35,956,700 21,614,600 45,645,003 124,830,903 

2552 52,786,800 21,136,300 38,687,000 112,610,100 

2551 65,617,900 20,194,000 27,936,700 113,748,600 

 
 

ตารางที่ 13.1-2  รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2553 จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

รอยละการ

เบิกจายจากยอด

รายรับ 

1.หมวดเงนิเดอืนและคาจางประจํา 30,187,500 31,953,253.49 -1,765,753.49 105.85 

2.หมวดคาจางชั่วคราว 953,000 935,701.85 17,298.15 98.12 

3.หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

   จัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรยีนการสอน 

3,589,100 1,823,346.40 1,765,753.49 50.80 

4.หมวดคาสาธารณูปโภค 100,000 99,999.89 0.11 100.00 

5.หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและ 

   สิ่งกอสราง 

- - - - 

6.หมวดเงนิอุดหนุน 1,127,100 1,019,178.74 107,921.26 84.41 

7.หมวดรายจายอ่ืนๆ - - - - 

8.งบดําเนนิการ (3+4)     

9.งบลงทุน - - - - 

รวมทัง้หมด 35,956,700 35,831,480.48 125,219.52 99.65 
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ตารางที่ 13.1-3   รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงนิงบรายได ประจําปการศกึษา 2553  

               จําแนกตามงาน 

รายจาย 

รายการ 
รายรับ 

(บาท) เงินเดือน 
งบดําเนิน 

การ 

สาธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ 

รวมรายจาย

ทั้งหมด (บาท) 

รอยละการ

เบิกจายจาก

ยอดรายรับ 

งานบรหิารทั่วไป 6,399,286 2,664,316 2,811,190 923,780 - 6,399,284.68 100.00 

งานประกันคุณภาพการศกึษา 408,000  408,000   408,000 100.00 

งานจัดการศกึษา            

คณะศกึษาศาสตร 

4,041,954  3,932,354  109,600 4,041,937.74 100.00 

งานจัดการศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

8,751,160  7,801,160 250000 700,000 8,751,160 100.00 

งานทุนการศกึษา 

- จัดสรรทุนการศกึษา 

- ทุนศกึษาตอของอาจารย 

- ทุนศกึษาตอของบุคลากร 

   สายสนับสนุน 

410,000  410,000   410,000 100.00 

งานกจิกรรมนักศกึษา 305,000  305,000 - - 305,000 100.00 

งานพัฒนาบุคลากร 

- พัฒนาบุคลากรของ 

   อาจารย 

- พัฒนาบุคลากรของ 

   บุคลากรสายสนับสนุน 

 

368,200 

135,000 

  

368,200 

135,000 

 

- 

 

- 

 

503,200 

 

100.00 

งานพัฒนาหลักสูตร 150,000  150,000   150,000 100.00 

งานวจัิยพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยี 

- พัฒนางานวจัิย 

 

 

474,000 

  

 

474,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

474,000 

 

 

100.00 

งานบรกิารวชิาการแกชุมชน 72,000  72,000 - - 72,000 100.00 

งานบํารุงศลิปวัฒนธรรม 100,000  100,000 - - 100,000 100.00 

รวมทัง้หมด 21,614,600 2,664,316 16,966,904 1,173,780 809,600 21,614,582.42 100.00 
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ตารางที่ 13.1-4  รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากโครงการพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

          จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

รอยละการ

เบิกจายจาก

ยอดรายรับ 

1. งบบุคลากร     

  1.1 หมวดเงนิเดอืนและคาจางประจํา - - - - 

  1.2 หมวดคาจางชั่วคราว - - - - 

2. งบดําเนนิการ 29,527,750 21,050,492.04 8,477,257.96 46.12 

  2.1 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ

วัสดุจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรยีนการสอน 

27,840,000 21,016,460.38 6,823,539.62 46.04 

  2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค 1,687,750 34,031.66 1,653,718.34 0.08 

3. งบลงทุน 3,243,950 727,780.52 2,516,169.48 1.59 

  3.1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและ

สิ่งกอสราง 

3,243,950 727,780.52 2,516,169.48 1.59 

4. หมวดเงนิอุดหนุน 9,002,828 21,304,909.96 -12,302,081.96 46.68 

5. หมวดรายจายอ่ืนๆ 3,870,505 2,561,850.48 1,308,654.52 5.61 

รวมทัง้หมด 45,645,033 45,645,033 0 100.00 
 
 

 

 

อาคารสถานที่ 

 คณะศกึษาศาสตร มอีาคารท้ังหมด 3 อาคาร  ไดแก อาคารศกึษา 1 อาคารศกึษา 2 และอาคารศกึษา 3 

 ตารางที่ 13.2- 1   ขอมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใชสอยของคณะศกึษาศาสตร 
 

อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 อาคารโรงอาหาร 

ใชงานพื้นที ่ จํานวน

(หอง) 

พื้นที่  

(ตร.ม.) 

จํานวน

(หอง) 

พื้นที่  

(ตร.ม.) 

จํานวน

(หอง) 

พื้นที่  

(ตร.ม.) 

จํานวน

(หอง) 

พื้นที ่ 

(ตร.ม.) 

หองผูบรหิาร 6 104.46 3 13.00 5 230 - - 

หองพักอาจารย 35 279.32 16 133.66 4 134.4 - - 

หองอาหาร  -   -   - - - - 1 1,150 

หองประชุม 7 1,041.78 6 667.22 7 617 - - 

รานคาสโมสร  -   -  - - - - - - 

หองเรยีนบรรยาย 16 1,008.00 13 642.92 20 2370 - - 

หองอ่ืน ๆ  - - - - 8 552.12 - - 

ศูนยการเรยีนรู - - - - 1 371 - - 

หองคอมพวิเตอร - - - - 2 293 - - 

พื้นที่โลงบนอาคาร - - - - - - 1 1,150 

รวม 64 2,433.56 38 1456.80 44 4567.52 1 2,300 
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13.3 การพัฒนาบุคลากร  

 ในปการศกึษา 2553  คณะศกึษาศาสตร มีบุคลากรที่กําลังศกึษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ 

จํานวน 4 คน  
 

ตารางที่ 13.3-2   บุคลากรที่อยูระหวางการศกึษาตอในประเทศและตางประเทศ  

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา 
สถาบัน/

ประเทศ 
วันเดอืนปที่ลา แหลงทุน 

1. อาจารยสายสุดา 

เตยีเจรญิ 

ป.เอก/การบรหิาร

การศกึษา 

ศลิปากร/

ไทย 

30 ธ.ค. 2552 -    

31 ต.ค. 2554 

ทุนโครงการเครอืขาย

เชงิกลยุทธฯ   

2. อาจารยอธกิมาส  

มากจุย 

ป.เอก/หลักสูตรและวธิี

สอน 

จุฬาลงกรณ/

ไทย 

5 มิ.ย. 2549 -        

4 พ.ย. 2553 

ทุนโครงการเครอืขาย

เชงิกลยุทธฯ   

3. อาจารยชัยรัตน                 

โตศิลา 

ป.เอก/หลักสูตรและวธิี

สอน 

จุฬาลงกรณ/

ไทย 

2 มิ.ย. 2551 –         

31 พ.ค. 2554 

ทุนโครงการผลติและ

พัฒนาอาจารย 

4. อาจารยรนิทร                              

ชพีอารนัย 

ป.เอก/สหสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ/

ไทย 

24 พ.ค. 2553 –      

23 พ.ค. 2554 

ทุนโครงการเครอืขาย

เชงิกลยุทธฯ   

 

ตารางที่ 13.3-3   แสดงจํานวนบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวชิาการ อบรม สัมมนาในประเทศและ

ตางประเทศ (รายช่ือในภาคผนวก) 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (คน) 

สถานภาพ จํานวน 
ภายในประเทศ ตางประเทศ 

ทั้งในและ

ตางประเทศ 
รวม 

 

รอยละ 

 

อาจารย 67 33  4 28 65 97.01 

บุคลากร 48 44 - 1 45 93.75 

รวม 115 77 4 29 110 95.65 
 
 

ตารางที่ 13.3-4 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศกึษาศาสตร 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
จน.ผูเขารวม

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศกึษา

ระดับอุดมศกึษา 

งานพัฒนาวิชาการ

และบริการการศกึษา 

16 มิ.ย. 53 28 คน 20,000 

2.  การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารยุค

ใหม 

งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

15 ก.ค. 53 40 คน 2,000 

3.  การระดมความคดิเห็นในการ

พัฒนาระบบพนักงานของ

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

  22 ก.ค. 53 26 คน 2,000 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
จน.ผูเขารวม

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.  การเสริมสรางการทํางานเปนทมี คณะศกึษาศาสตร 12-13  

ส.ค. 53 

79 คน 195,000 

5.  ประสบการณการแลกเปลี่ยน

ความรูดาน ICT กับประเทศเกาหลใีต 

งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

4 พ.ย. 53 24 คน 2,000 

6.  การเขยีนผลงานวจิัยเพื่อการตพีมิพ

ในวารสาร นานาชาต ิ 

งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

11 ม.ค. 54 19 คน 3,000 

7.  Societal Innovations Focusing on 

New Learning Developments  

งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

12 ม.ค. 54 20 คน 4,000 

8.  การพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทาง

การศกึษาเพื่อการทําผลงาน

วชิาการ 

งานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

28 ก.พ. 54 52 คน 20,000 

9.  ประชุมเชงิปฏิบัตกิาร                 

คณะศกึษาศาสตร เร่ือง “แผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตกิาร    

คณะศกึษาศาสตร พ.ศ.2554-2558” 

คณะศกึษาศาสตร 17-18 มี.ค.

54 

 

240 คน 490,000 

10.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

บุคลากรสายสนับสนุน คณะ 

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ปที่ 3 (ปงบประมาณ 2554) 

คณะศกึษาศาสตร 1 ต.ค 53 – 

30 ก.ย. 54 

15-20 คน/

คร้ัง   

24,000 

(2,000 

บาท/คร้ัง) 

11.  แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร                         

สายสนับสนุนระหวางหนวยงานใน

มหาวทิยาลัยศลิปากร วทิยาเขต

พระราชวังสนามจันทร ปที่ 2 

ประจําปงบประมาณ 2554 

หนวยงานใน

มหาวทิยาลยั

ศลิปากร วทิยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร 

1 ตุลาคม 

2553 – 30 

กันยายน 

2554 

50 คน/คร้ัง 24,000 

(2,000 

บาท/คร้ัง) 

 
 

14.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

 ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 ที่กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553    

คณะศกึษาศาสตรไดใชระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซ่ึงการประกันคุณภาพฯเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาอยางเปนระบบ สามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)      

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ซ่ึงทัง้ 3 ข้ันตอนจะตอง
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สอดรับกับกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ กลาวคือทุกฝายตองรวมกันวางแผน (Plan) รวมกันทํา 

(Do) รวมกันตรวจสอบผล (Check) และรวมกันปรับปรุงแกไข (Act) ซ่ึงจะสงผลใหการประกันคุณภาพเกิด

ประโยชนและประสทิธภิาพอยางแทจรงิ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)    

คณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา โดยมีระบบการพัฒนาคุณภาพประกอบดวย 

การทบทวนนโยบายคุณภาพและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มีเปาหมาย  ตัวบงช้ีความสําเร็จ งบประมาณ และ

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยใชกระบวนการคุณภาพ  PDCA  การพัฒนาระบบและกลไก  ควบคุมใหการใชระบบ

และกลไกมีประสทิธภิาพ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจและนําระบบประกันคุณภาพไปใชในการ

ปฏิบัตงิาน ซ่ึงบุคลากรแตละคนจะตองควบคุมคุณภาพการปฏิบัตงิานของตนเอง ใหเปนไปตามขอตกลงการ

ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน และตัวบงช้ีคุณภาพ โดยหัวหนางานควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานของตน ใชหลักของการจัดการโดยยึดวัตถุประสงครวมกัน ระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพและการพัฒนา

การศึกษาการ โดยมีงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประสานงานระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  

           คณะศกึษาศาสตรไดกําหนดใหสํานักงานเลขานุการฯและทุกภาควิชา ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

อยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนกระบวนการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดําเนนิการประกันคุณภาพ ดังนัน้ คณะศกึษาศาสตรจงึมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานประจําป เพื่อใหทราบความกาวหนาและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน โดย

วเิคราะหจุดแข็งและจุดออนพรอมทัง้เสนอแนวทางพัฒนา โดยจัดทําเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เสนอตอหัวหนาหนวยงานตามลําดับเพื่อนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของคณะศึกษาศาสตร

ตอไป   

3. การประเมนิคุณภาพ (Quality Assessment)  

คณะศกึษาศาสตรกําหนดใหมีการดําเนนิงานตามคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

โดยมหาวทิยาลัยไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวชิาและภาควชิาเปนประจําทุกป

อยางตอเนื่อง ซ่ึงคณะฯมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพเปนลายลักษณอักษรและเสนอรายงานตอ

มหาวิทยาลัย อีกทั้งเผยแพรตอบุคลากรภายในทางและสาธารณชนไดรับทราบผลการดําเนินงานผานชอง

ทางการสื่อสารตาง ๆ เชน เว็บไซต และเอกสารประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีการกํากับดูแลใหนําผลการ

ประเมินและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร

ตอไป รวมทัง้ยังมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารายงานการประเมินตนเองและผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน และนําไปใชกําหนดทศิทางยุทธศาสตรและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะฯ  
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ในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 คณะ

ศกึษาศาสตร 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. กําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปการศกึษา 2553 

มิถุนายน – พฤศจกิายน 

2553 

คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพฝายดําเนินงาน 

2. กําหนดปฏิทนิการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 

2553 

พฤศจกิายน 2553 คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพฝายดําเนินงาน 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดปฏิทนิ

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจําปการศกึษา 2553 

พฤศจกิายน 2553 คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาฯระดับคณะ 

4. แจกกําหนดการและมอบเอกสารให

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ                         

พฤศจกิายน 2553 คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพ ฝายดําเนินงาน 

5. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ     เก็บ

ขอมูลและจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR)  

พฤศจกิายน 

- ธันวาคม 

2553 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

พฤษภาคม 

- มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6 

เดอืนหลัง) 

คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพ ฝายดําเนินงาน 

6. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ      รับ

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจําปการศกึษา 2553 ระดับ

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ 

มกราคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6 

เดอืนหลัง) 

- คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ 

- คณะผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (แตงตัง้เฉพาะ

กจิ) 

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับภาควิชา / 

สํานักงานเลขานุการประจําปการศกึษา 

2553 ใหภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ

ทราบ 

มกราคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ไดรับการ

แตงตัง้ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

8. ภาควิชาปรับแกไขรายงานการประเมิน

ตนเอง ปการศึกษา 2553  

มกราคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับภาควิชา/

สํานักงานเลขานุการ 

9. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการสง

รายงานการประเมินตนเองใหคณะฯ 

มกราคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ               

10. จัดทํา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศกึษา 2553 ระดับคณะวิชา 

 

กุมภาพันธ 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาฝาย

ดําเนนิงาน 

11. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศกึษา 2553 ให

คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร 

กุมภาพันธ 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาฝาย

ดําเนนิงาน 

12. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

พิจารณา (ราง) รายงานการประเมิน

ตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 

กุมภาพันธ 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาฯ ระดับคณะวิชา 

13. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) รายงาน

การประเมินตนเอง ประจําปการศกึษา 

2553 

กุมภาพันธ 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ฯ ระดับคณะวิชา 

14. ปรับแก (ราง) รายงานการประเมิน

ตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 

มีนาคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

กรกฎาคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะอนุกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษาฝาย

ดําเนนิงาน 

15. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศกึษา 2553 ให

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มีนาคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

กรกฎาคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะอนุกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษาฝาย

ดําเนนิงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

16. รับการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายใน อยางเปนทางการ 

มีนาคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

กรกฎาคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ที่ไดรับการ

แตงตัง้จากมหาวิทยาลัย) 

17. แจงผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในใหบุคลากรทราบ 

เมษายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

กันยายน 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

หนวยประกันคุณภาพการศกึษา

ฯ 

 

คณะศกึษาศาสตรมีผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศกึษา ไดแก คณะกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับ

คณะวชิาและระดับภาควชิา/สํานักงานเลขานุการคณะ   โดยกําหนดบทบาทและหนาทีด่ังตอไปนี้ 

1. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 

2. กําหนดแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร            

ใหสอดคลองกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 

ระดับอุดมศกึษา 

3. เสนอมาตรการและดําเนิน การควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลงาน การประกันคุณภาพ

การศกึษา 

4. รวบรวมและประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะศกึษาศาสตร 

5. วิเคราะหขอมูลและเอกสาร และจัดทํารายงานประจําปเพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการ      

การอุดมศกึษา (สกอ.) 

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเตรียมรับการ

ประเมินภายนอกจาก สมศ. 

7. สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรใหมีความรูความเขาใจและ

ปฏิบัตงิานไดด ีเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง 

8. เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศกึษา

ทัง้หนวยงานภายในและภายนอก
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15. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 คณะศกึษาศาสตร  ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศกึษาจากการประเมินตนเองและจากขอเสนอแนะของ

คณะผูประเมินปการศกึษา 2552 ไปวางแผนพัฒนาเพื่อใหเกดิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 

2553  อยางตอเนื่อง ดังตารางที่ 15-1 และไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยระบุคาเปาหมาย 

แผนการดําเนนิงานของทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด 
 

ตารางที่ 15-1 การนําผลการประเมนิไปพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากคณะผูประเมิน ปการศึกษา 2552 

รายละเอยีดที่ดําเนินการแลวและ/หรอื 

กําลังดําเนินการ หรือแผนการดําเนินการ 

1. ควรปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร คณะศกึษาศาสตร

ใหมีความสมบูรณ มีทศิทางการพัฒนาคณะที่ทาทายและ

ชัดเจน * 

คณะศกึษาศาสตรมีการปรับปรุงและประเมินแผนฯทุกรอบ

ปในป 2553 ซึ่งไดนําผลประเมินไปปรับเปาหมายโครงการ

ในป 2554 

2. คณะฯ มีศักยภาพดานการทําวจัิยการเรยีนการสอนสูง 

จึงควรพัฒนาเปนแหลงฝกอบรม/ใหคําปรกึษาแก

คณาจารยคณะวชิาอ่ืนๆ เพื่อสรางงานวจัิยเพื่อการเรยีน

การสอน และจัดเวทนีําเสนอผลงานดานนี้ภายใน

มหาวทิยาลัยศลิปากร และพัฒนาใหเปนเครอืขายวจัิยการ

สอนทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย* 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดเวทนีําเสนอผลงานวจัิยดาน

การเรยีนการสอนทุกปประมาณเดือนมิถุนายน และกําลัง

ดําเนนิการเปนแหลงฝกอบรมและเปนเครอืขายวจัิยอ่ืน ๆ 

โดยศกึษาความตองการการวจัิยจากภายนอกคณะวชิา

และจัดกจิกรรมการเขยีนชุดโครงการวจัิย พัฒนาศักยภาพ

การวจัิยรวมกับหนวยงานภายนอก 

3. หลักสูตรรวมระหวางคณะวชิากําหนดใหชัดเจนในสวน

ของผูรับผดิชอบหลัก ผูรับผดิชอบรองและควรมีแนวทาง/

หลักการที่ชัดเจนในการประเมิน/ประกันคุณภาพวาควร

ประเมินเปนผลงานคณะใด** 

หลักสูตรรวมระหวางคณะวชิาไดกําหนดผูรับผดิชอบหลัก

และรองในขอตกลงแลว มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนวา

ใหเปนผลงานของคณะจิตรกรรมฯในการประกันคุณภาพ 

ซึ่งไดมีการนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ

พเิศษ สาขาวชิาทัศนศลิปศกึษา พจิารณาในวันที่ 9 มี.ค. 

2554 

4. ควรมีการปรับปรุง/ควบรวมหลักสูตรเพื่อลดปญหา

อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร* 

มีการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

ระดับปรญิญาตรีพจิารณา ซึ่งที่ประชุมพจิารณาตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 แลวมีความเห็นวา

ไมเหมาะสมที่จะรวมหลักสูตร เนื่องจากเกณฑมาตรฐาน

ไดกําหนดไววาอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒติรง

กับสาขาวชิา   ซึ่งหลักสูตรของคณะฯเปนหลักสูตรแยก

สาขาวชิา ดังนัน้ที่ประชุมจึงมีมตใิหทําหลักสูตรลักษณะ

เดมิตอไป 
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ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
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รายละเอยีดที่ดําเนินการแลวและ/หรอื 

กําลังดําเนินการ หรือแผนการดําเนินการ 

5. คณะฯ ควรมีการวเิคราะหแนวทางกลไกการสงเสรมิ 

การจัดกจิกรรมที่สอดคลองกับวสิัยทัศนของคณะฯ และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคของมหาวทิยาลัย

ศลิปากร* 

มีแนวทางการสงเสรมิการจัดกจิกรรมโดยกําหนดในแผน

งบประมาณประจําป ซึ่งมีความสอดคลองกับประกาศของ

คณะศกึษาศาสตร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอันพงึประสงค

ของคณะศกึษาศาสตรและแนวทางสงเสรมิการจัด

กจิกรรมนักศกึษา 

6. คณะฯ ควรมีกระบวนการนําผลการประเมินการจัด

กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา ไปปรับปรุงการจัดกจิกรรม

เพื่อพัฒนานักศกึษาอยางตอเนื่องและเปนระบบ** 

ไดนําผลการประเมินในปการศกึษาที่ผานมาปรับปรุงการ

ดําเนนิงานในปการศกึษา 2553 

7.  คณะฯ ควรมีกจิกรรมการพัฒนานักศกึษาดานความคิด

สรางสรรค ความอดทน รวมถงึการกําหนดรายการ

กจิกรรมเพื่อเสรมิความเปนครูใหเปนระบบและสามารถ

ตรวจสอบการเขารวมกจิกรรมของนักศกึษา เปน

รายบุคคลไดอยางชัดเจนมากขึ้น ** 

คณะศกึษาศาสตรไดสงเสรมิใหมีการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศกึษาที่เนนเรื่องความคิดสรางสรรค เพื่อใหสอดคลอง

กับอัตลักษณของมหาวทิยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัด

กจิกรรมที่สรางจิตสํานกึของความเปนครูที่ด ีและปลูกฝง

ความรูสกึภาคภูมิใจในวชิาชพีครู อาทเิชน โครงการฝก

ประสบการณวชิาชพี โครงการวันครูและพิธมีอบครุสทิธิ์ 

เปนตน และมีการจัดทําบันทกึกจิกรรมของนักศกึษาขึ้น

เพื่อตรวจสอบการเขารวมกจิกรรมของนักศกึษาดวย 

8. ควรหามาตรการหรอืแนวทางใหมีการสังเคราะห 

ประยุกต และจัดการใหเกดิการใชประโยชนผลงานวจัิยทุก

ชิ้นของบุคลากรของคณะฯ ในระดับชาตแิละนานาชาติ*** 

   - สนับสนุนทุนอุดหนุนการวจัิยใหมีการสังเคราะห

ผลการวจัิยและนําเสนอบทความวจัิยในวารสารวจัิยและ

เวทวีจัิยระดับชาตแิละนานาชาติ                          

 - จัดเวทปีรทิรรศนผลการวจัิยเพื่อการนําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวจัิยตอยอด              

- ดําเนนิการรวมเลมงานวจัิยของคณะฯเพื่อเผยแพรการ

นําไปใชประโยชนทางเว็บไซต วารสารวจัิย สื่อวทิยุ 

โทรทัศน และการประชุมเชงิวชิาการ 

9. ควรนําผลการประเมินการใหบรกิารทางวชิาการทุก

กจิกรรมมาวเิคราะหโดยละเอียด แยกแยะใหเห็นจุดแข็ง

และจุดออนที่แทจรงิของการดําเนนิการแตละโครงการ 

เพื่อใหสามารถปรับปรุงการใหบรกิารทางวชิาการ

ใหบรกิารทางวชิาการคงคุณภาพพรอมกับไดรับความพงึ

พอใจระดับสูงสุดจากผูรับบรกิาร* 

มีการนําขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ

มาวเิคราะหจุดแขง็และจุดออนของการดําเนนิโครงการ 

โดยเรยีงตามลําดับความสําคัญโดยพจิารณาจากความถี่

ของขอเสนอแนะ เพื่อใหเห็นขอดีและขอควรปรับปรุงเพื่อ

นําไปปรับแกไขในการดําเนนิการครัง้ตอไป 
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รายละเอยีดที่ดําเนินการแลวและ/หรอื 

กําลังดําเนินการ หรือแผนการดําเนินการ 

10. คณะศกึษาศาสตรมีการเรยีนการสอน งานวจัิย และ

การบรกิารทางวชิาการบางสวนเกี่ยวของกับภูมิปญญา

และวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งในภารกจิดานทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม และเปนผลงานที่สามารถนําไปรวม

กับหนวยงานตางๆ ของมหาวทิยาลัย เพื่อพัฒนาเปนระบบ

ฐานขอมูล สําหรับกําหนดหรอืสรางมาตรฐานดาน

ศลิปวัฒนธรรมได รวมทัง้สามารถเผยแพรและใหบรกิาร

ทัง้ระดับชาติและนานาชาตไิดอีกดวย จึงควรพจิารณา

สรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ จัดทําโครงการเพื่อ

อนุรักษและพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม ที่มีเปาหมายให

เกดิระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนการกําหนดและสราง

มาตรฐานดานศลิปวัฒนธรรม รวมทัง้การเผยแพรและ

บรกิารดานศลิปะและวัฒนธรรม*** 

คณะศกึษาศาสตรมีการสงเสรมิการจัดโครงการ/กจิกรรม

ที่เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยมีการ 

บูรณาการกับพันธกจิดานการเรยีนการสอน การวจัิย และ

การบรกิารวชิาการอยางสมํ่าเสมอ แตยังไมมีผลงานที่โดด

เดนจนถงึขัน้ที่จะสามารถเผยแพรในระดับนานาชาตไิดและ

มีการเผยแพรผลงานวจัิยทางดานศลิปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติ  หากมีโอกาสก็จะดําเนนิการรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืนในการจัดโครงการที่อนุรักษศลิปะและ

วัฒนธรรมตอไป 

11. ควรศกึษาเกณฑมาตรฐานในแตละตัวบงชี้ใหมีความ

เขาใจ เพื่อสามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานไดถูกตองและ

สอดคลอง* 

คณะศกึษาศาสตรไดมีการสงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารย

และเจาหนาที่ประกันคุณภาพไดเขารวมอบรมและประชุม

เพื่อศกึษาและทําความเขาใจในเกณฑการประเมินและ     

ตัวบงชี้อยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการสําเนาคูมือการ

ประกันคุณภาพฯใหกับทุกภาควชิา และเผยแพรลงบน    

เวบ็ไซตของคณะฯ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิงานอีกดวย 

12. คณะฯ ควรจัดการเรื่องการจัดการความรูให

ครอบคลุมทุกภารกจิของคณะ ** 

คณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการจัดทําแผนการจัดการ

ความรูสําหรับบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน 

ซึ่งไดพจิารณาถงึประเด็นการจัดการความรูโดยให

ครอบคลุมทุกภารกจิของคณะศกึษาศาสตร 

13. การบรหิารความเสี่ยงควรทําใหครอบคลุมทุกภารกจิ* ในปงบประมาณ 2554 คณะฯไดมีการวเิคราะหและ

จัดลําดับความเสี่ยงในประเด็นตางๆตามแบบฟอรมของ

มหาวทิยาลัย โดยมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง และไดดําเนนิการครอบคลุมทุกพันธกิจหลักของ

มหาวทิยาลัย อีกทัง้ยังใหความสําคัญในประเด็นตางๆและ

กําหนดมาตรการกจิกรรม/โครงการเพื่อทําการควบคุม

ความเสี่ยงแลว 
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รายละเอยีดที่ดําเนินการแลวและ/หรอื 

กําลังดําเนินการ หรือแผนการดําเนินการ 

14. คณะฯ ควรจัดทําแผนปฏิบัตกิารใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร * 

มีการดําเนนิการแลว โดยในแผนยุทธศาสตรจะมีความ

เชื่อมโยงโครงการกับแผนปฏิบัตขิองคณะฯ ซึ่งการวาง

แผนการจัดโครงการตามมาตรฐานและกลยุทธของคณะฯ 

ใน 1 มาตรการอาจมีการดําเนนิการหลายโครงการ หลาย

ดัชนชีี้วัด โดยในแผนปฏิบัตริาชการ จะมีการวเิคราะหใน

แบบฟอรมวาสอดคลองกับพันธกจิมหาวทิยาลัยในดานใด

และเนนการปฏิบัตงิานในดานใด 

15. ควรจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานโครงการ / 

กจิกรรมของนักศกึษาใหครบทุกโครงการ ตาม

กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา* 

มีการดําเนนิกจิกรรม/โครงการทัง้ 5 ประเภทไดแก  

1) กจิกรรมวชิาการ 

2) กจิกรรมกฬีาและการสงเสรมิสุขภาพ 

3) กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

4) กจิกรรมนันทนาการ 

5) กจิกรรมสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม 

มีการประเมินผลทุกโครงการ ทัง้นี้อยูในระหวางการ

รายงานผล 

16.  หลักฐานอางอิงควรแสดงถงึขัน้ตอน/กระบวนการ

ดําเนนิงานตางๆ ตามเกณฑการประเมิน เชน บันทกึ

รายงานการประชุม มตทิี่ประชุม เปนตน* 

หากมีเกณฑการประเมินในตัวบงชี้ใดที่กลาวถงึดาน

กระบวนการ คณะฯก็ไดจัดหาหลักฐานที่แสดงถงึวธิกีาร/

ขึ้นตอนการดําเนนิงานตางๆตามตัวอยางขอมูลที่ตองการ

ดังที่ไดระบุอยูในคูมือการประเมินฯ 

17.  คณะฯ ควรพัฒนา/ปรับปรุงคูมือที่เปนนวัตกรรม 

เพื่อใหคณะวชิาอ่ืนสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัตทิี่ดตีอไป* 

คณะศกึษาศาสตรไดนําคูมืออาจารยซึ่งเปนนวัตกรรมที่

ทางคณะฯจัดทําขึ้นเผยแพรลงบนเว็บไซตของคณะฯ และ

แจงใหคณะอ่ืนทราบเพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัตแิลว 

18. คณะฯ ควรกระตุนใหอาจารยกรอกขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพใหสมบูรณมากขึ้นเพื่อ

สามารถนําไปใชในการประกันคุณภาพในรอบปตอไปและ

เปนตนแบบใหกับมหาวทิยาลัย** 

เนื่องจากคณะศกึษาศาสตรกําลังอยูในระหวางการ

ปรับปรุงฐานขอมูลประกันคุณภาพจึงยังไมมีการกรอก

ขอมูลใดๆจนกวาระบบจะเสร็จสมบูรณ แตใหจัดเก็บขอมูล

เปนดจิิตอลไฟลเพื่อคนหาสะดวก และทางคณะฯไดมีการ

ตดิตามขอขอมูลจากภาควชิาอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งจะมี

เจาหนาที่ของแตละภาคชวยดูแล ตดิตามขอมูลจาก

อาจารยดวย 

 

* หมายถึง ดําเนนิการแลว 

** หมายถงึ กําลังดําเนินการ 

*** หมายถึง ยังไมไดดําเนนิการ 
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บทที่ 2 สวนสาระ 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 9 องคประกอบและ 23 ตัวบงช้ี ตามคูมือการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2553  ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงช้ีในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซ่ึง

เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑติศกึษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

 ผลการประเมินตนเองของภาควชิา/สาขาวชิา  คณะวชิา/หนวยงานเทยีบเทา  และสถาบัน พบวาได

ดําเนนิการตามภารกจิของภาควชิา/สาขาวชิา  คณะวชิา/หนวยงานเทยีบเทา  และสถาบัน ทัง้ 4 ดาน อยาง

ครบถวน  โดยมีผลการประเมินทัง้ 9 องคประกอบ ระดับดี  คาคะแนน 4.47  มีรายละเอียดผลการประเมิน

แตละองคประกอบ ดังนี้ 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษา   

ปการศึกษา 2553 องคประกอบ 

คาคะแนน ผลประเมิน 

1.  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 ดมีาก 

2.  การผลติบัณฑติ 3.74 ดี 

3.  กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา 4.00 ดี 

4.  การวจิัย 5.00 ดมีาก 
5.  การบรกิารวชิาการแกสังคม 5.00 ดมีาก 
6.  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดมีาก 

7.  การบรหิารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

8.  การเงนิและงบประมาณ 5.00 ดมีาก 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดมีาก 

เฉลี่ย 9 องคประกอบ 4.47 ด ี
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องคประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ   

ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

เกณฑการประเมนิ :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

6 หรอื 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 
 

การดําเนินการ 
ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรอืปณธิานและพระราชบัญญัติสถาบัน 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศกึษาระยะ

ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน   

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

คอื ดานการเรยีนการสอน การวจิัย การบรกิารทางวชิาการ และการทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิารประจําป และคาเปาหมายของแต

ละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัตกิารประจําป 

  

5 มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปครบ 4 พันธกจิ   

6 

 

มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจําป 

อยางนอยปละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

  

7 มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยป

ละ 1 ครัง้ และรายงานผลตอผูบรหิารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

  

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ...........   เกณฑประเมิน : ...... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : 8 ขอ  เกณฑประเมิน :   5   คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  6  ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป : 8  ขอ   เกณฑประเมิน :   5   คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

 1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ

มสีวนรวมของบุคลากรในคณะศกึษาศาสตร และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศกึษาศาสตร  โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ศลิปากร  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2  

(พ.ศ. 2551 – 2565)  และแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

 ปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตรไดแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ

ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาล ัยศ ิลปากร และดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทาง ทบทวนทิศทาง/เปาหมาย     

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 22/2552  

เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2552 พิจารณาในหลักการตามแนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะ

ศกึษาศาสตร (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.1-1,ศษ 1.1.1-2, ศษ 1.1.1-3 และศษ 1.1.1-4) 

 นอกจากนี้คณะศกึษาศาสตร ไดดําเนนิการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําปพ.ศ. 2553 ซ่ึงมีรอบ

ระยะเวลาตัง้แต 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553  ซ่ึงจัดทําข้ึนภายใตกรอบของแผนปฏิบัติราชการ    

4 ป (พ.ศ.2551-2556) และแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการทบทวน

ปรับคาเปาหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ และระดับผลผลติในมิตติาง ๆ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําป  และสะทอนผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจ   

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและแผนพัฒนาของชาติ  และแนวนโยบายการ

บรหิารราชการแผนดนิของรัฐบาล (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.1-5) 

   

2. มกีารถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

 คณะศกึษาศาสตรมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรโดยช้ีแจงทําความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงาน

ถงึวสิัยทัศน กลยุทธและเปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดความรับผิดชอบของหนวยงานยอย (ระดับ

ภาควชิา/หนวยงานตาง ๆ) กําหนดเปาหมายในการดําเนินการ เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งไดมีเผยแพร

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2553 ในเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร และจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ รวมทั้งเปนกลไกในการเรงรัด กํากับ ติดตามการ

ดําเนนิงานของคณะศกึษาศาสตร (เอกสารหมายเลขศษ 1.1.2-1) 
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 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน

การสอน การวจิัย การบรกิารทางวชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม                

          คณะศึกษาศาสตร มีกระบวนการจัดทําแผนที่กลยุทธคณะศึกษาศาสตร โดยวิเคราะหความ

สอดคลองระหวางแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตรกับแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตรประจําป

งบประมาณ 2553  ครบทัง้ 4 พันธกจิ คอื การจัดการเรยีนการสอน   การวจิัย การบรกิารทางวชิาการแก

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใชในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ (เอกสาร

หมายเลข ศษ 1.1.3-1 และ ศษ 1.1.3-2) 

 

 4.  มตีัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏบิัตกิารประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ 2553 

 คณะศึกษาศาสตร  มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2553 กําหนดคาเปาหมายเพื่อช้ีวัดความสําเร็จในแตละประเด็นยุทธศาสตร ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

และเชิงเวลา (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.4-1)  

 

 5.  มกีารดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารประจําปครบ 4 พันธกจิ 

 คณะศกึษาศาสตร จัดทําแผนปฏิบัตริาชการคณะศกึษาศาสตร และมีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปคณะศกึษาศาสตรครบทัง้ 4 พันธกจิ (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.5-1) 

  

 6.  มีการตดิตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบรหิารเพื่อพจิารณา 

  คณะศกึษาศาสตร มีการตดิตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจําป อยางนอย

ปละ 2 ครัง้ โดยตัวบงช้ีที่ตรงกับ กพร. จะมีการติดตามผลรอบ 6, 9 และ 12 เดือน และมีการรายงานการใช

จายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตอสํานักงบประมาณ เปนรายไตรมาส เพื่อใหผูบริหารทราบถึง

สถานะการเบกิจายงบประมาณของคณะศกึษาศาสตร ซ่ึงจะทําใหการดําเนนิการเปนไปตามแผนและใหบรรลุ

ตามเปาหมายตามแผน (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.6-1 และ ศษ 1.1.6-2) 

 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพือ่พิจารณา  

คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการประเมินผลแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยแผนดังกลาวเริ่มใชใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีการรายงานผลตอคณบดีคณะศึกษาศาสตรรวมทั้งรายงานในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตรครั้งที่ 23/ 2553 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เพื่อใหที่ประชุม

พิจารณาใหขอเสนอแนะนําไปปรับแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.7-1 ) 
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8.  มกีารนําผลการพจิารณา ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏบิัตกิารประจําป 

คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

คณะศกึษาศาสตรมาทบทวนปรัชญา ปณธิาน วสิัยทัศน และกําหนดทิศทาง เปาหมายระยะสั้นและระยะยาว

ดําเนินการดานอัตลักษณ และกําหนดมาตรการสงเสริม โดยดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป   

2554 ที่สะทอนใหบัณฑติมีความคิดสรางสรรค ตามอัตลักษณ และสงเสรมิจุดเดน ที่สะทอนใหสังคมยอมรับ

วามหาวทิยาลัยศลิปากร เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค และมีผลงานในการแกปญหาและช้ีนําสังคม

รวมทัง้มีการดําเนนิการจัดกจิกรรมโครงการตาง ๆ  ทําใหการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับ

ปรัชญา ปณธิาน ของมหาวทิยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.8-1 และศษ 1.1.8-2) 

 

ตารางที่ 1.1-1 ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2553 
 

ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร 

พันธกิจ จํานวนตัวบงชี้

ทั้งหมด 

จํานวนตัวบงชี้ที่

บรรลเุปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุตามเปาหมาย 

ดานการเรยีนการสอน 19 15 78.94 

ดานการวิจัย 8 8 100.00 

ดานการบริการทางวชิาการ 6 6 100.00 

ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 8 7 87.5 

ดานการบรหิารจัดการ 7 5 71.43 

รวม 48 41 85.41 
 

ตารางที่ 1.1-2   ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําป พ.ศ.2553 
 

ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําป 

พันธกิจ จํานวนตัวบงชี้

ทั้งหมด 

จํานวนตัวบงชี้ที่

บรรลุเปาหมาย 

รอยละของการ

บรรลุตามเปาหมาย 

ดานการเรยีนการสอน 17 15 88.24 

ดานการวิจัย 8 5 62.5 

ดานการบริการทางวชิาการ 11 9 81.82 

ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 10 8 80.00 

ดานการบรหิารจัดการ 10 8 80.00 

(ตัวชี้วัดรวมทุกผลผลิต) 56 45 80.35 
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การกําหนดคาเปาหมายของรอยละการบรรลุเปาหมายตามแผน ของคณะศกึษาศาสตร ไดกําหนด

ไวไมต่ํากวารอยละ 80 เพื่อใหสอดคลองกับ ตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) (ตัว

บงช้ี ของ สมศ.ไดแก เกณฑขอที่ 2 ของ ตัวบงช้ีที่ 9 การเรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก ตัวบงช้ีที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงช้ีที่ 17 ผลการ

พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน ตัวบงช้ีที่ 18 ผลการช้ีนําและ/หรอืแกปญหาสังคมในดานคานิยม 

จติสาธารณะ และดานความคิดสรางสรรค) 

 

จุดแข็ง :  

        1. มีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาชาติในยุทธศาสตรดานตาง ๆ ทั้งการ

ปฏิรูปการศึกษาชาติ และการดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมาตรการตางๆ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงคตัวบงช้ี เปาหมาย ระยะเวลาและงบประมาณที่สอดคลองกัน 

        2. มีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยบุคลากรคณะศึกษาศาสตรทุกระดับมีสวนรวม 

หนวยงานยอยระดับภาควิชามีการกําหนดปณิธาน วัตถุประสงคและยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของคณะศกึษาศาสตร และแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยศลิปากร 

 3. มีการจัดทําตารางการวเิคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตร กับแผน

ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยและแผนพัฒนาของชาต ิ  
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง :   

         1. ควรมีการเผยแพรตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการใหบุคลากรทุกระดับทราบอยางทั่วถึง เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัตงิานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสทิธภิาพและมีประสทิธผิล 

2. ควรมีการจัดทํา / ปรับแผนเชิงรุกในสวนของการดําเนนิการใหคณะศกึษาศาสตร เปนสถาบันที่มี

ศักยภาพในการแกไขปญหา และช้ีนําสังคมในสาขาวชิาที่มีความเช่ียวชาญและความชํานาญ 
 

จุดออน :   

1.  ตัวบงช้ีตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 บางขออาจจะไมสามารถ

ปฏิบัตไิด  หรอือาจถูกลดลําดับความสําคัญ เนื่องจากนโยบายทางการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลง สงผล

ตอการปฏิบัตงิานตามแผน 

2. บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญ/ความจําเปนของการจัดทําแผนยุทธศาสตร  / 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป 2553  
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แนวทางปรับปรุงจุดออน  :   

  1. ควรปรับแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตริาชการประจําปใหสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา

ของชาตเิพือ่ใหมาตรการ / โครงการ สามารถปฏิบัตไิด  

 2. ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ  และตระหนักถงึความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตริาชการประจําปรวมทัง้ประเมินผลและรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนฯ   
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 1.1.1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 1.1.1-2 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร   

ศษ 1.1.1-3 

ศษ 1.1.3-1 

แผนยุทธศาสตร คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร พ.ศ.2551-2556  

ศษ 1.1.1-4 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร คร้ังท่ี 

22/2552  เมื่อวันท่ี  9 ธันวาคม 2552 

ศษ 1.1.1-5 

ศษ 1.1.4-1 

แผนปฏบัิตริาชการประจําปงบประมาณ 2553 คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร   

ศษ 1.1.2-1 เว็บไซตคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร www.educ.su.ac.th 

ศษ 1.1.3-2 แผนท่ียุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 1.1.5-1

ศษ 1.1.6-1 

รายงานผลการดําเนนิการแผนปฏบัิตริาชการประจําป 2553 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร   

ศษ 1.1.6-2 รายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตอสํานักงบประมาณ เปนรายไตรมาส 

ศษ 1.1.7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร  

คร้ังท่ี 23/ 2553 ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 

 ศษ 1.1.8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร คร้ังท่ี 

5/2554 ในวันท่ี 2 มนีาคม 2554 เร่ืองการปรับแผนฯ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประจําคณะศกึษาศาสตรในแผนปฏบัิตกิารประจําป พ.ศ. 2554 

ศษ 1.1.8-2 แผนปฏบัิตริาชการประจําปงบประมาณ  2554 ท่ีสะทอนใหบัณฑติมคีวามคิดสรางสรรค  

ตามอัตลักษณ และสงเสริมจุดเดน 
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องคประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที ่2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมนิ : (เฉพาะสถาบันกลุม ค1)    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4  ขอ 

มีการดําเนนิการครบ 

5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง

ปฏิบัตทิี่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนนิการตามระบบที่

กําหนด 

 

 

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิี่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

 
 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  

(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หมายถงึ ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรยีนการสอน” กรณทีี่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรอืสาขาวชิา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) 

       สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา

หรอืองคกรวชิาชีพที่เกี่ยวของดวย  

      (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป

การศกึษา 2555 ใหยดึตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 ) 
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การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนนิการไดครบถวนทั้งขอ 

1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน

หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว

บงช้ีที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

  

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนนิการไดครบถวนทั้งขอ 

1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา

หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  กรณหีลักสูตรที่ดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให

การดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ี

และทุกหลักสูตร 

 

 

6 มีความรวมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐ

หรอืภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวชิาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของ

จํานวนหลักสูตรวชิาชีพทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (เฉพาะกลุม ค1) 

  

7 หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เนนการวจิัยที่เปดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน 

ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร

ทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (เฉพาะกลุม ค1) 

 

  

8 หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เนนการวจิัยที่เปดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน 

ก และปรญิญาเอก) มีจํานวนนักศกึษาที่ศกึษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 

30 ของจํานวนนักศกึษาทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (เฉพาะกลุม ค1) 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ระดับ .......     เกณฑประเมิน : ...... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : 4+2 ขอ   เกณฑประเมิน : 4  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  7  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  8 ขอ    เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

1. มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรใชระบบกลไกการเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงตามระบบของ

มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) และกองบริการการศึกษาจัดทําคูมือการเสนอ

หลักสูตรและเผยแพรแนวทางการจัดทําหลักสูตร ประสานการดําเนินงานเพื่อกํากับดูแลใหเปนไปตาม

มาตรฐานและอํานวยความสะดวกกับคณะวชิา มีคณะกรรมการวชิาการพิจารณาหลักสูตรและผานไปยังที่

ประชุมคณบดแีละคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาอีกครั้งกอนเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 

อีกทัง้มีข้ันตอนการเสนอขอเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจน  การขอเปดหลักสูตรใหมนั้น

มหาวทิยาลัย/คณะวชิา/ภาควชิา/สาขาวชิา  มีการวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑติ ความเขมแข็งทางวชิาการและความพรอมในการจัดการผลติบัณฑติใหมีคุณภาพ สวนหลักสูตร

ปรับปรุงนั้นก็มีการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปที่ 4 บัณฑิต และผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขา

ทํางาน ถงึขอควรปรับปรุงในหลักสูตรเพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรโดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดเสีย มีการ

เชิญผูทรงคุณวุฒิ/ศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรใหม

ประกอบดวย 5 ข้ันตอนซ่ึงไดรับการเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2548 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 

2548 คอื (1) คณะกรรมการรางหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรดําเนนิการจัดทํารางหลักสูตร (2) หลักสูตรที่

จัดทําควรเปนหลักสูตรที่เนนจุดเดน/เอกลักษณของมหาวทิยาลัยศิลปากรรวมทัง้มีการสํารวจความตองการ

ของตลาดแรงงานเพื่อใชในการพิจารณาดวย (3) เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรหรอือาจจัดใหมี

การวิพากษหลักสูตร ถามีขอเสนอแนะจากที่ประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตองสรุป

ประมวลเพื่อนําไปปรับแกหลักสูตรและตองสงใหพิจารณาอีกครั้ง (4) เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/

คณะกรรมการบัณฑติประจําคณะ ถาเปนหลักสูตรบัณฑติศึกษาใหเสนอตอคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วทิยาลัย (5) เสนอหลักสูตรตอมหาวทิยาลัย โดยหลักสูตรที่จะเปดสอนไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

กอนการเปดสอนทุกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

รับรองภายใน 30 วัน  

ในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 26 หลักสูตร จําแนกเปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11  

หลักสูตรและหลักสูตรปริญญาเอก 5 หลักสูตร ซ่ึงมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนและเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 11 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.1-1, ศษ 2.1.1-2,        

ศษ 2.1.1-3, ศษ 2.1.1-4 และ ศษ 2.1.1-5) 

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนนิงานบางสวนที่ทางคณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดใชคูมือการ

เสนอหลักสูตร มหาวทิยาลัยศลิปากรเปนหลักฐานอางอิง 
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2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

คณะศกึษาศาสตรใชระบบกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย

ศลิปากร มีระบบและกลไกในการปดหลักสูตร โดยไดรับการเห็นชอบจากที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

12/2552 เม่ือวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 ซ่ึงไดระบุขอกําหนดการปดหลักสูตรไว 4 ขอ คือ (1) หลักสูตรที่ไมมี

การเปดสอนติดตอกันไมนอยกวา 5 ป หรือ (2) หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 กําหนดและคณะศกึษาศาสตร ไมสามารถปรับปรุงใหสอดคลองตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได หรอื (3) กรณีมีความประสงคจะปดหลักสูตรกอนระยะเวลา 5 ป 

คณะศึกษาศาสตร สามารถขอปดได (4) หลักสูตรที่ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร หรือนโยบายของ

มหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งปดหลักสูตรนั้นๆ เม่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปด

หลักสูตรแลว มหาวทิยาลัยจึงเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบภายใน 30 วัน 

และแจงผลการรับทราบการใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรของ สกอ. ใหคณะวิชา ที่เกี่ยวของทราบ 

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการซ่ึงทําหนาที่ควบคุมหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ตามคําสั่งที่ 

1996/2552 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2552 โดยในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนหลักสูตรที่ปด 1 

หลักสูตร คอื หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.2-1 และ ศษ 2.1.2-2) 

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนนิงานบางสวนที่ทางคณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดใชคูมือการ

เสนอหลักสูตร มหาวทิยาลัยศลิปากรเปนหลักฐานอางอิง 

 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิสําหรบัหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก

สภาหรอืองคกรวชิาชพีที่เกี่ยวของดวย  

คณะศกึษาศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนทัง้หมด จํานวน 26 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแตยังไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึง

กําลังดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรใหเขากรอบมาตรฐานฯดังกลาว  

ปจจุบัน คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี กําลัง

ดําเนนิการประเมินหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ยังไมไดประเมินหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร และยังไมได

ประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบรอบหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ยังไมได

ประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบรอบหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท ดําเนินการประเมิน

หลักสูตรเสร็จแลว จํานวน 2 หลักสูตร  กําลังดําเนนิการประเมินหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ยังไมไดประเมิน

หลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร และยังไมไดประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบรอบหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร 

ระดับปรญิญาเอก ดําเนนิการประเมินหลักสูตรเสร็จแลว จํานวน 1 หลักสูตร กําลังดําเนินการประเมินหลักสูตร 

จํานวน 2 หลักสูตร และยังไมไดประเมินหลักสูตรเนื่องจากยังไมครบรอบหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร 
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นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสาขาวชิาชีพ ไดผานการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ

แลว (หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ หลักสูตร 5 ป จากสํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา) จํานวน 5 หลักสูตร  จาก

จํานวน 6 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวนทั้งสิ้น 17 

หลักสูตร ทัง้นี้กําลังดําเนนิการทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ             

ดังรายละเอียดตอไปนี้(ตารางที่ 2.1-1 และ 2.1-2) (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.3-1 และศษ  2.1.3-2) 
 
 

ตารางที่ 2.1-1   จํานวนหลักสูตร ปการศึกษา 2553 ที่ผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

ป.โท 
จํานวนหลักสูตร ป.ตร ี ป.บัณฑิต 

ก ก/ข รวม 
ป.เอก รวม 

หลักสูตรท่ีผานเกณฑ 10 1 1 1 2 4 17 

หลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 10 1 5 6 11 4 26 

คิดเปนรอยละ 100 100 20 16.67 18.18 100 65.38 
 

ที่มา : กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 
 

ตารางที่ 2.1-2  จํานวนหลักสูตร ปการศกึษา 2553 ที่ผานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

ผาน 

คณะวิชา 
ผาน 

กํ
าล

ังด
ําเ

นิ
นก

าร
 

ผาน 

กํ
าล

ังด
ําเ

นิ
นก

าร
 

ก ก/ข รวม 

กํ
าล

ังด
ําเ

นิ
นก

าร
 

ผาน 

กํ
าล

ังด
ําเ

นิ
นก

าร
 

ผาน 

กํ
าล

ังด
ําเ

นิ
นก

าร
 

คณะศกึษาศาสตร - - - - - - - - - - - - 

คณะจิตรกรรมฯ และ

คณะศกึษาศาสตร 
- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

คิดเปนรอยละ             
 

ที่มา : กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

หมายเหต ุ กําลังดําเนนิการทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ TQF 

ตารางที่ 2.1-3  แผนการปรับปรุงหลักสูตรตาม TQF ของคณะศกึษาศาสตรเพื่อผานสภามหาวทิยาลัย  

                     ในปการศกึษา 2553-2554  

จํานวนหลักสูตรของคณะวิชาที่สามารถดําเนินการใหไดรับอนุมัติตาม TQF  

จากสภามหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวนหลักสูตร 

ทั้งหมด 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

26 - 9  - - - - 11 - - 2 - 

หมายเหตุ มีหลักสูตรที่ยังไมครบวงรอบการประเมินจํานวน  4 หลักสูตร 
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4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศกึษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่

กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 

5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร  มีคณะกรรมการวิชาการดําเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ทําหนาที่

รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด

การศกึษา  และมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรพรอมจัดทํารายงานตามตัวบงช้ี

และเกณฑที่กําหนดแตยังไมครบทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.4-1, ศษ 2.1.4-2, ศษ 2.1.4-3 

และ ศษ 2.1.4-4) 
 

5. มคีณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสตูรตามผลการประเมินในขอ 4  กรณี

หลักสูตรที่ดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนนิงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมนิครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

 คณะศกึษาศาสตร  มีคณะกรรมการดําเนนิการบรหิารและพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดําเนนิการไดครบถวนทัง้ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศกึษา และคณะวชิานําผล

การประเมินหลักสูตรในขอ 4 มาพัฒนา โดยในปการศึกษา 2553 มีจํานวนหลักสูตรที่ครบรอบประเมิน

หลักสูตรรวม 22 หลักสูตร และไดดําเนนิการประเมินตามกรอบเวลาครบถวนรวม 3 หลักสูตร มีหลักสูตรที่

อยูระหวางประเมินฯ การดําเนนิการยังไมแลวเสร็จ 15 หลักสูตร สวนหลักสูตรที่ไมไดประเมินตามกรอบ

เวลารวม 4 หลักสูตร สรุปมีการประเมินฯ รวม 18 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 81.82 (18/22*100) ของ

หลักสูตรที่ครบรอบและตองพัฒนาตามผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.5-1, ศษ 2.1.5-2, ศษ 

2.1.5-3 และ ศษ 2.1.5-4) 
 

 

6. มคีวามรวมมอืในการพัฒนาและบรหิารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรอืภาคเอกชนที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ

การศกึษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

คณะศึกษาศาสตร  มีจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ จํานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติวชิาชีพครู จากหลักสูตรที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับวชิาชีพของหลักสูตร 1 

หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรวชิาชีพทัง้หมดทุกระดับการศกึษา โดยมีความรวมมือใน

การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ คือ คณะศึกษาศาสตร ไดเชิญคณาจารยและบุคลากรจาก

ภายนอกมารวมพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สุนันท สังขออง จากคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย ดร. ฉวีวรรณ เศวตมาลย จากคณะ

ศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูชวยศาสตราจารยสุนีย แจงใจธรรม จากคณะครุศาสตร 
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มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  และวาที่เรอืตรโีสภณ แยมทองคํา จากสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี นอกจากนี้ในการสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ณ สถานศึกษาตาง ๆ  คณะ

ศึกษาศาสตรไดแตงตั้งอาจารยของสถานศึกษานั้น ๆ ใหทําหนาที่เปนอาจารยพ่ีเลี้ยง ใหคําแนะนําการ

ปฏิบัตกิารสอน ตลอดจนการปฏิบัตงิานครูอ่ืน ๆ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.6-1และ ศษ 2.1.6-2) 
 

7.  หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เนนการวิจัยทีเ่ปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มจีํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

ปการศกึษา 2553 คณะศกึษาศาสตร  มีจํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่เปดสอนรวม 26 หลักสูตร โดย

เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย มีหลักสูตรปริญญาโท เฉพาะแผน ก รวม 11 หลักสูตร 

หลักสูตรปรญิญาเอก 4 หลักสูตร รวมเปน 15 หลักสูตร คิดเปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยที่เปดสอน รอยละ 

57.69  ของจํานวนหลักสูตรทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.7-1) 
 

8.  หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มจีํานวนนักศกึษาที่ศกึษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศกึษาทัง้หมดทุกระดับ

การศกึษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรทุกระดับการศึกษา จํานวน 26 หลักสูตร มีหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษาที่เนนการวจิัยที่เปดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) และมีจํานวนนักศกึษาที่

ศกึษาอยูในหลักสูตรขางตน จํานวน 15 หลักสูตร โดยมีนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

จํานวน 1,434 คน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 31 คน หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนเฉพาะ แผน ก จํานวน 272 คน หลักสูตรระดับปริญญาโท แผนก และ ข ที่มีนักศึกษา

ลงทะเบยีนเรยีน แผน ก จํานวน 225 คน และ หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 259 คน รวมจํานวน 756 คน คิด

เปนจํานวนนักศกึษาที่ศกึษาในหลักสูตรที่เนนการวจิัย รอยละ 30.53 ของจํานวนนักศกึษาทัง้หมดทุกระดับ

การศึกษา (ซ่ึงในทุกระดับการศึกษา มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 2,476 คน) (ตารางที่ 2.1-4) (เอกสาร

หมายเลข ศษ 2.1.8-1)  
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ตารางที่ 2.1-4  สรุปจํานวนนักศึกษาที่ลงเรยีนแผน ก และ แผน ข ในระดับบัณฑติศกึษาของแตละหลักสูตร 
 

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน (คน) 

ป.โท 

ก และ ข 
ลําดับ หลักสูตร (แผน) 

เฉพาะ ก 
นศ.ลงแผน ก นศ.ลงแผน ข 

ป.เอก รวม 

1 หลักสูตรระดับปริญญาตร ี     1,434 

 1.1 สาขาวชิาจติวทิยา                               - - - - 154 

 1.2 สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติ             - - - - 92 

 1.3 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา                   - - - - 118 

 1.4 สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา                               - - - - 155 

 1.5 สาขาวชิาการประถมศกึษา     - - - - 164 

 1.6 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย   - - - - 148 

 1.7 สาขาวชิาภาษาไทย   - - - - 154 

 1.8 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ - - - - 161 

 1.9 สาขาวชิาสังคมศกึษา     - - - - 160 

 1.10 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
- - - - 128 

2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต     31 

 2.1 สาขาวชิาชีพคร ู - - - - 31 

3 หลักสูตรระดับปริญญาโท 272 225 255  752 

 3.1 สาขาวชิาจติวทิยาชุมชน 48 - - - 48 

 3.2 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ

การพัฒนามนุษย 
2 - - - 

2 

 3.3 สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา - 119 20 - 139 

 3.4 สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 72 - - - 72 

 3.5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 
- 24 36 - 

60 

 3.6 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย - 41 24 - 65 

 3.7 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา - 33 158 - 191 

 3.8 สาขาวชิาพัฒนศกึษา                  70 - - - 70 

 3.9 สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษาพิเศษ - 8 17 - 25 

 3.10 สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 47 - - - 47 
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จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน (คน) 

ป.โท 

ก และ ข 
ลําดับ หลักสูตร (แผน) 

เฉพาะ ก 
นศ.ลงแผน ก นศ.ลงแผน ข 

ป.เอก รวม 

 3.11 สาขาวชิาทัศนศิลปศึกษา 33 - - - 33 

4 หลักสูตรระดับปริญญาเอก    259 259 

 4.1 สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา - - - 101 101 

 4.2 สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติและ

การพัฒนามนุษย 
- - - 25 25 

 4.3 สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  - - - 90 90 

 4.4 สาขาวชิาพัฒนศกึษา - - - 43 43 

 รวม 272 225 255 259 2,476 

ที่มา : บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

จุดแข็ง :  

1.  มีระบบและกลไกการเปด ปด หลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

2. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิมีแผนการดําเนนิการและโครงการที่จะทําใหหลักสูตรของคณะวชิาเปนไปตามมาตรฐาน TQF โดย

มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนกลไกในการดําเนนิการ 

3.  มีระบบและกระบวนการในการวเิคราะหหลักสูตร โดยวจิัยเพื่อประเมินหลักสูตรกอนการพัฒนา

ปรับปรุง เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณของคณะวิชาและ

มหาวทิยาลัย  

4.  มีการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เนนการวิจัยมากกวารอยละ 50 ของจํานวน

หลักสูตรทั้งหมด  

5.  คณะศกึษาศาสตร มีนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ

การศกึษา 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

1.  นําระบบสารสนเทศมาใชในการวิ เคราะห  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และเสริม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

2. พัฒนาอาจารยผูสอนและกระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสริมสราง

ทักษะโดยจัดการเรยีนรูเพื่อใหนักศกึษาไดพัฒนาและมีคุณลักษณะบัณฑติอันพึงประสงค 5 ดาน 
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3.  วเิคราะหศักยภาพของทีมงานวิจัยของอาจารยและความรวมมือของคณาจารยกับชุมชนและ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน และแหลงทุนระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพรในเว็บไซต เพื่อใหผูสนใจเขามาใช

ประโยชนและสงเสรมิดานการเพ่ิมจํานวนบัณฑติศกึษาแผน ก   
 

จุดออน :   

1. เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการเกษียณอายุราชการ ทําใหหลักสูตร    

มีอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนอาจารยประจําไมครบตามจํานวน ตองเชิญอาจารยพิเศษมาเปนอาจารย

ประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. การพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการและข้ันตอนที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ จึงทําใหหลักสูตร

ยังไมเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

3. หลักสูตรที่มีลักษณะรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวชิาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก

ระดับยังมีจํานวนนอย 

4. อาจารยใหมขาดคุณสมบัตขิองการเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   

1. จัดหาอัตรากําลังเพ่ิมข้ึน โดยใชเงนิงบประมาณรายไดของคณะฯ มาดําเนนิการ 

2. เรงรัดการดําเนนิการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหครบถวนทุกหลักสูตร  

3. สงเสริมใหจัดทําความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวชิาชีพของหลักสูตร  

4. สงเสรมิใหอาจารยผูสอนไดรับการพัฒนาโดยศึกษาอบรมเพ่ิมเติม และสนับสนุนใหทําผลงาน

ทางวชิาการ  
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

ศษ 2.1.1-1 สรุปหลักสูตรคณะศกึษาศาสตร ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

ศษ 2.1.1-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร 

ศษ 2.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ศษ 2.1.1-4 กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

ศษ 2.1.1-5 กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

ศษ 2.1.1-6 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 

ศษ 2.1.2-1 แนวทางการปดหลักสูตร  

ศษ 2.1.2-2 เอกสารขออนุมัตปิดหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพคร ู
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

ศษ 2.1.3-1 หนังสอืรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลติ และมาตรฐานบัณฑติจากคุรุสภา 

ศษ 2.1.3-2 สรุปหลักสูตรคณะศกึษาศาสตร ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

ศษ 2.1.4-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวชิาการ 

ศษ 2.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ 

ศษ 2.1.4-3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการบรหิารและพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร 

ศษ 2.1.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร 

ศษ 2.1.5-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรทัศนศิลปศกึษา 

ศษ 2.1.5-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรการสอนภาษาจนี 

ศษ 2.1.5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรทัศนศิลปศึกษา 

ศษ 2.1.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรการสอนภาษาจนี 

ศษ 2.1.6-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวชิาชีพคร ู

ศษ 2.1.6-2 คําสั่งแตงตัง้ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ

วชิาชีพคร ู

ศษ 2.1.7-1 จํานวนหลักสูตรและการเปดสอนตามแผนการเรยีน 

ศษ 2.1.8-1 จํานวนนักศึกษาแตละสาขาวชิา 

 

ตัวบงชี้ที ่2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมนิ :  
 

1)  แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5   
     โดยกําหนดให คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หรือ 
2)  แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกับปที่ผานมา

โดยกําหนดให คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 
 

 

สรุปจํานวนอาจารยคณะศกึษาศาสตร จําแนกตามวุฒกิารศกึษา ปการศกึษา 2553 
 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) 

1. ปรญิญาตร ี - 

2. ปรญิญาโท 27.50 

3. ปรญิญาเอก 39.50 

4. ลาศกึษา 4 

จํานวนอาจารยทั้งหมด (นับรวมลาศกึษาตอ) 67 

จํานวนอาจารยที่ปฏิบัตงิานจรงิ (ไมนับรวมลาศกึษาตอ) 63 
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ตารางที่ 2.2-1 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก ปการศกึษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 
 

จํานวนอาจารยปการศึกษา 2553 จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒกิารศึกษา 

ลาศึกษาตอ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ภาควิชา/สาขาวิชา ปฏบิัตงิาน 

จริง ป.โท 
ป.

เอก 

ป.โท-ป.

เอก 

รวมจํานวน 

อาจารยทั้งหมด 

(ปฏบิัตงิานจริง 

และลาศึกษาตอ) 

ป 51 ป 52 ป 53 ป 51 ป 52 ป 53 ป 51 ป 52 ป 53 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 5.5  1  6.5      1   5.5 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 3    3      1   2 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 7    7      2   5 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 6    6      1   5 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 12.5    12.5      3.5   9 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                 

   สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ 3.5    3.5      1   2.5 

   สาขาววิชาการประถมศึกษา 7.5    7.5      4   3.5 

   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 5    1   6           3   3 

   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 2    1   3           2   1 

   สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ 9    1   10           7   3 

   อาจารยชาวตางประเทศ 2       2           2    

รวมทั้งหมด 63    4   67           27.5   39.5 

รอยละ               

 

ที่มา :  กองการเจาหนาที่  ขอมูล ณ  วันที่  31 พฤษภาคม 2554
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ตารางที่ 2.2-2  จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศกึษาในระดับปรญิญาเอกภายในระยะเวลา 5 ป  

                    (2554 - 2558) 
 

จํานวนอาจารยทีค่าดวาจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  

ในประเทศ (คน) ตางประเทศ (คน) คณะวชิา 
ป 

54 

ป 

55 

ป 

56 

ป 

57 

ป 

58 

ป 

54 

ป 

55 

ป 

56 

ป 

57 

ป 

58 

1. คณะจติรกรรมฯ           

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร           

3. คณะมัณฑนศลิป           

4. คณะดุรยิางคศาสตร           

5. คณะโบราณคดี           

6. คณะอักษรศาสตร           

7. คณะศกึษาศาสตร 1 1 1 1       

8. คณะวทิยาการจัดการ           

9. วทิยาลัยนานาชาติ           

10. คณะวทิยาศาสตร           

11. คณะเภสัชศาสตร           

12. คณะวศิวกรรมศาสตรฯ           

13. คณะสัตวศาสตรฯ           

14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ           

รวมทั้งหมด           

 

ที่มา :  กองการเจาหนาที่  ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
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ตารางที่ 2.2-3   จํานวนอาจารยที่จะเกษยีณจําแนกตามคุณวุฒิการศกึษาและตําแหนงทางวชิาการ ปงบประมาณ 2553 - 2557 
 

จํานวนผูเกษยีณอายุราชการปงบประมาณ 2553 - 2557  วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 คณะวชิา 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

1. ภาควชิาหลักสูตรและวธิสีอน                

 ผูชวยศาสตราจารย      1         1 

 รองศาสตราจารย            1    

2. ภาควชิาการบรหิารการศกึษา                

 ผูชวยศาสตราจารย               1 

3. ภาควชิาเทคโนโลยีการศกึษา                

 รองศาสตราจารย        1        

4. ภาควชิาพื้นฐานทางการศกึษา                

      อาจารย            1    

 รองศาสตราจารย         1       

5. ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว                

 ผูชวยศาสตราจารย            1    

รวมทัง้หมด      1  1 1   3   2 
 

ที่มา :  กองการเจาหนาที่  ขอมูล ณ  31 พฤษภาคม 2554 

    



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 60 

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 54.17 เกณฑประเมิน : - คะแนน  

(คิดตามเกณฑ 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้: รอยละ 58.96 เกณฑประเมิน : 4.91 คะแนน 

เปาหมายของปนี้  : 55.00   ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย    

เปาหมายปตอไป : 60.00   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 
          

ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิตนเอง  :    

ในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศกึษาตอจํานวน 67 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก 39.50 คน และปริญญาโท 27.50 คน ดังนั้น รอยละ

ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปน 58.96 เม่ือแปลงคารอยละของอาจารยประจํา                      

ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตามเกณฑ ไดคะแนน  = 4.91 คะแนน (58.96/60*5) (เอกสารหมายเลข ศษ 2.2.1-

1 และศษ  2.2.1-2) 
 

จุดแข็ง : 

        1.  มีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยมีเปาหมายและงบประมาณ

ชัดเจนในแตละป โดยมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะฯ 

 2.  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยที่มีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกไปศึกษาตอ โดย

จัดสรรเงนิสนับสนุนแกผูลาศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงมีเงื่อนไขในการใหเงินสนับสนุน ตามประกาศ

คณะศกึษาศาสตร รวมทัง้จัดภาระงานใหเหมาะสมเพื่อใหมีเวลาเตรยีมตัวในการศกึษาตอ  

 3. มีนโยบายสงเสรมิใหภาควชิารับอาจารยใหมเฉพาะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

  4.  สงเสรมิการพัฒนาอาจารยหลังจบการศกึษาปริญญาเอกใหไดรับทุนวิจัยและผลิตตํารา โดยใช

ยุทธศาสตรทางการเงนิสรางทมีงานวจิัยเพื่อมุงความเปนเลศิเฉพาะดาน  
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

        สงเสรมิใหอาจารยที่จบปริญญาเอกรวมมือกับตางประเทศ ทั้งดานการวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

รวมทัง้สรางเครอืขายวจิัยกับอาจารยทั้งภายในและภายนอก และสรางโอกาสใหอาจารยรุนใหมไดรับทุน

ศกึษาตอในตางประเทศ 
 

จุดออน :  

        1.  อาจารยคณะศึกษาศาสตรที่มีวุฒิปริญญาโท มีแนวโนมที่จะไมศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

เนื่องจากจะเกษยีณอายุราชการภายใน 5-8 ป 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

        สงเสริมใหอาจารยที่จะเกษียณราชการอายุภายใน 5-8 ป ใหมีตําแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารยเปนอยางนอย เพื่อใหคณะวชิามีความเขมแข็งในการจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑติศกึษา 

  

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ  2.2.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศกึษา 

ศษ  2.2.1-2 รายช่ืออาจารยคณะศกึษาศาสตร 

 
 

ตัวบงชี้ที ่2.3 : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการประเมนิ :  

 

ตารางที่ 2.3-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวชิาการ (นับรวมที่ลาศกึษาตอ) 

ผลการดําเนินงาน             
ในปการศึกษา จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ หนวยวัด 

2551 2552  2553 

ศาสตราจารย  คน - - - 

รองศาสตราจารย  คน 10 8 4 

ผูชวยศาสตราจารย  คน 25 26 22 

อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวชิาการ  คน 37 38 41 

รวมจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 72 72 67 

รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวชิาการ (รศ. และ ศ.)  รอยละ 13.89 11.11 5.97 

คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวชิาการ (รศ. และ ศ.) คะแนน 2.32 1.85 1.00 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวชิาการ คะแนน - - - 

 

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน  

   โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

หรือ 

2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน เปรยีบเทยีบกับปที่ผานมา โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รศ., ศ. = 11.11  เกณฑประเมิน    :  1.85  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:  รศ., ศ. = 5.97   เกณฑประเมิน   : 1.00   คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :   รศ., ศ. =10.00    ผลการดําเนนิงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :   รศ. , ศ. =10.00    เกณฑประเมิน : 1.67 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

 คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะหสัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการในระยะเวลา 5 ป

ขางหนา เพื่อวเิคราะหอัตราเกษยีณของอาจารยและวางแผนดานอัตรากําลังในอนาคต โดยเก็บขอมูลเปน

ประจําทุกป   

คณะศกึษาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนและสงเสรมิใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีการ

สํารวจอาจารยที่มีคุณสมบัตติามเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการ วเิคราะหจํานวนอาจารยที่มีอายุงานยัง

ไมถงึเวลาที่จะสามารถขอตําแหนงทางวชิาการ ซ่ึงมีทั้งหมดจํานวน 17 คน  และไมมีอาจารยที่อยูระหวาง

การรออนุมัตติําแหนงทางวชิาการ 

 นอกจากนี้คณะศกึษาศาสตรยังมีการสงเสรมิใหอาจารยไปอบรม ประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาองค

ความรู และสงเสรมิใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตํารา เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ได

มาตรฐานตามเกณฑ  และนํามาประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเพ่ิมจํานวนอาจารยที่ดํารง

ตําแหนงทางวชิาการใหเปนไปตามแผนของคณะศกึษาศาสตร 

  ในปการศกึษา 2553  คณะศกึษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 67 คน จําแนกเปนผูดํารงตําแหนงระดับรองศาสตราจารย 4 คน                  

ผูชวยศาสตราจารย 22 คน และอาจารย 41 คน รวมอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งหมด 26 คน คิดเปนรอยละ 38.81                   

จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด และมีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ                    

รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 4 คน คิดเปนรอยละ 5.97 จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด                 

เม่ือคํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวชิาการ (รศ. และศ.) เทากับ 1.00 คะแนน  และไมมี

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.3.1-1 และ                  

ศษ 2.3.1-2) 
 

 

จุดแข็ง :  

มีแผนการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการจัดงบประมาณ

สนับสนุนการวจิัย การผลติตําราและการเผยแพรผลงานวจิัย รวมทัง้สนับสนุนทุนในการเพ่ิมพูนความรูและ

แสวงหาความรวมมือกับนานาชาตใินรูปแบบตาง ๆ 
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แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางความเขาใจในการขอตําแหนงทางวชิาการและดําเนินการดาน

การจัดการความรู เรื่องเรยีนรูปญหาในการขอตําแหนงทางวชิาการที่มหาวิทยาลัยรวบรวมข้ึน เผยแพรให

คณาจารยทราบ และมีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาใหเปนคลังของความรูในการขอตําแหนง                 

ทางวิชาการโดยมีตํารา หนังสือเกี่ยวกับการวิจัย และผลงานวิจัยของงอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุน                 

จากคณะศกึษาศาสตร และจากหนวยงานตาง ๆ ภายนอก 

2. เผยแพร/ประชาสัมพันธเรื่องการจัดสรรงบประมาณทุนและเงินรางวัลใหอาจารยไดรับทราบ

อยางตอเนื่องอยูเสมอ และใชมาตรการจูงใจใหคณาจารยผลติผลงานตามเกณฑของ สกอ. 

จุดออน : 

1. อาจารยที่ มีตําแหนงทางวิชาการ ระดับ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย

ศาสตราจารยมีจํานวนนอย เนื่องจากอาจารยสวนใหญมีภาระงานประจํามาก จึงไมมีเวลาทําผลงาน

วชิาการ 

2. ยังไมไดดําเนนิการกําหนดเกณฑประเมินพนักงานขาราชการสายอาจารย ในการตอสัญญาจางที่

ผูกไวกับการขอตําแหนงทางวชิาการเม่ือปฏิบัตงิานครบระยะเวลาตามเกณฑ 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

1. จัดทําแผนและกําหนดเปาหมายเพื่อผลักดันใหอาจารยที่ยังไม มีตําแหนงทางวิชาการเขาสู

ตําแหนงเพ่ิมข้ึนดวยมาตรการทางบวก และจัดสรรงบประมาณเพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

ปรับระบบ กลไกในระดับคณะวชิา  เพื่อเรงรัดการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และกําหนดระยะเวลาที่จะเริ่ม

ใชมาตรการเรงรัดใหอาจารยพัฒนาตนเองในการเพ่ิมวุฒิการศกึษาหรอืเขาสูตําแหนงทางวชิาการ 

 2.  ควรรับอาจารยใหมที่มีวุฒิปรญิญาเอกเพื่อใหสามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดเร็วข้ึน และ

กําหนดเงื่อนไขในการทําสัญญาจางอาจารยรุนใหม  หรือการตอสัญญาจางอาจารยรุนใหมใหตอง

ดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผศ. ภายในระยะเวลา 5 ปหลังจากมีคําสั่งบรรจุเขา

ทํางาน   

3.  การวางแผนดานอัตรากําลังควรมีการวิเคราะหอัตราเกษียณของอาจารยลวงหนา แผนการ

สงเสรมิใหอาจารยศกึษาตอ เพื่อปองกันผลกระทบตอสัดสวนตําแหนงทางวชิาการ 
  

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

ศษ  2.3.1-1 ขอมูลที่แสดงสัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

ศษ  2.3.1-2 รายช่ืออาจารยคณะศกึษาศาสตร 
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ตัวบงชี้ที ่2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑการประเมนิ :       

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ       

1 ขอ 

มีการดําเนินการ            

2  ขอ 

มีการดําเนินการ               

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนินการ             

5 หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนินการ                 

7 ขอ 
 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีแผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวชิาการ เทคนคิการสอน 

และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ

วเิคราะหขอมูลเชิงประจักษ (เทคนคิการสอนและวัดผลควรเนนดานการสอน

ใหผูเรยีนมีความคิดสรางสรรคและมีคานยิมจิตสาธารณะ สวนบุคลากรควร

เนนการพัฒนางานที่สงเสรมิความคิดสรางสรรคและคานยิมจติสาธารณะ) 

 

 

2 มีการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป

ตามแผนที่กําหนด  

 
 

3 มีสวัสดิการเสรมิสรางสุขภาพที่ด ีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 
 

4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรยีนการสอนและการวัดผลการ

เรยีนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวของ 

 

 

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ

ดูแลควบคุม ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

 
 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบรหิารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  .......ขอ  เกณฑประเมิน : ...... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : 7  ขอ  เกณฑประเมิน :   5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  5 ขอ           ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  7 ขอ   เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี

แผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวเิคราะหขอมูลเชงิประจักษ   

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  ที่สอดคลองกับแผน

บรหิารและพัฒนาอาจารยและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) 

ของมหาวิทยาลัย โดยใชขอมูลเชิงประจักษ ไดแก ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรที่มีอยูใน

ปจจุบัน นอกจากนี้มีการวิเคราะหอัตรากําลังที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกําหนด และ

วางแผนในการจัดเตรียมบุคลากรสําหรับระยะ 5 ป เพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งใชประกอบการขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน จากกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อนํามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับความ

ตองการบุคลากร (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.1.1)  
 

2.  มกีารบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด    

คณะศกึษาศาสตรมีระบบและกลไกในการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เปนการ

สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การวางแผนกําลังคน  การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง 

คัดเลอืกบุคลากรเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่คณะฯวางแผนไวโดยดําเนนิการอยางเปนระบบ โปรงใสและ

กําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบาย

ลักษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้งความสามารถ 

(competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน มีการประเมินผล

ปฏิบัตงิาน (job evaluation) การกําหนดเสนทางเดนิของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุมให

เปนไปตามมาตรฐานของตําแหนงงานนัน้ๆ และตดิตามตรวจสอบเปนรายบุคคลเพื่อการสงเสริมสนับสนุน

อยางตอเนื่อง การธํารงรักษาบุคลากร การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษา 

ฝกอบรม การดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ มีการประเมินผล

การทดลองปฏิบัตงิาน  เพื่อการพิจารณาความดคีวามชอบ เพื่อการตอสัญญาจาง มีมาตรการสรางขวัญ

กําลังใจ เชน สนับสนุนทุนเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การทําวิจัย การประชุมสัมมนา/การศึกษา  

ดูงาน มีเงนิรางวัลประจําป ในขณะเดยีวกันมีมาตรการลงโทษสําหรับผูกระทําผิดวินัย (เอกสารหมายเลข 

ศษ 2.4.2.1, ศษ 2.4.2.2, ศษ 2.4.2.3, ศษ 2.4.2.4)  
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3.  มีสวัสดกิารเสรมิสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบสวัสดิการของคณะฯและใชสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเพื่อสราง

บรรยากาศการทํางานที่ดี และสรางขวัญกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ตามระเบียบ

ขอบังคับของทางราชการในสวนของบุคลากรที่เปนขาราชการ และจัดระบบสวัสดิการตามที่ปรากฏใน

ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสวนของบุคลากรที่เปนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้ยังมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงาน อาท ิ

สวัสดิการดานพาหนะรับสงบุคลากรแตละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย  รานอาหารที่มีราคายอมเยา มี 

Fitness Center เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพประจําป  การรักษาความปลอดภัย 

อํานวยความสะดวกหองประชุม โสตทัศนูปกรณ มีการจัดกิจกรรมกีฬาแขงภายใน นอกจากนี้ยังมี

สวัสดกิารดานตาง ๆ เงนิกูฉุกเฉนิ การรักษาพยาบาล การศกึษาดูงานและการศกึษาตอ การจัดซ้ืออุปกรณ  

IT ที่จําเปนเพื่อเสรมิสรางทักษะของบุคลากร การจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากร มีการสงเสริมสนับสนุนการ

เสนอขอรับรางวัลของคณาจารย ยกยองใหเกยีรตผูิไดรับรางวัล เชน การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานที่

ไดรับรางวัลทัง้ภายในและภายนอกคณะ  

คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ                   

การเสรมิสรางสุขภาพที่ดแีละการสรางขวัญและกําลังใจ และสรุปรายงานผลการสํารวจเพื่อนําเสนอตอที่

ผูบริหาร เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.3.1, ศษ 2.4.3.2, ศษ 2.4.3.3, ศษ 

2.4.3.4 และศษ 2.4.3.5)  
  

 4.  มรีะบบการตดิตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรยีนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของ   

 คณะศกึษาศาสตรมีการตดิตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารยและบุคลากรหลังจากไดรับการ

พัฒนาประมาณ 6-9 เดือนในการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ (เอกสารหมายเลข ศษ 

2.4.4.1 และศษ 2.4.4.2) 
 

5.  มกีารใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏบิัติ  

คณะศกึษาศาสตรยดึถอืปฏิบัตติามขอบังคับตางๆที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในคูมืออาจารย

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยการเวียนบันทึก ประชาสัมพันธบนเว็บไซตของคณะฯ ให

บุคลากรรับทราบทั่วกัน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานราชการโดยคํานึงถึงความประพฤติที่เหมาะสม 

และมีจติสํานักรับผิดชอบในหนาที่ และคณะฯ มีกระบวนการใหความรูดานจรรยาบรรณแกอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงระบุอยูในคูมืออาจารยฯและสอดแทรกไวในกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรหรือ
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โครงการจัดการความรูเพื่อเปนการสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณ แกคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน และมีการประเมินผลดานจรรยาบรรณ โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณของคณะฯ กํากับดูแล  

ผูที่ไมปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพฯ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.5.1)  

 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สนับสนุน   

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัตงิานตามกจิกรรมที่กําหนดไวในแผน 

การบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน 

และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนในรอบปถัดไป (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.6.1) 
 

7. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน  

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของปที่ผานมาเสนอตอผูบรหิารเพื่อรับทราบ เพื่อนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการจัดทําแผนและการบรหิารจัดการในเรื่องการพัฒนาบุคคลากรในปตอไป (เอกสารหมายเลข 

ศษ 2.4.7.1)  
 

จุดแข็ง :      

         1.  มีแผนพัฒนาบุคลากรและมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม

สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงาน และให

ความสําคัญตอการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อนํามาใชเปนแนวทางพัฒนาระบบงาน 

 2.  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและมีกระบวนการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรอยางเปนระบบ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

 ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกสายงาน/ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อ

สรางความเขมแข็งขององคกร หากมีงบประมาณเพียงพอ อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในดานตาง ๆ 

อาท ิ ดานคุณภาพชีวติ บรรยากาศและสภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ใหมากข้ึน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  

ศษ 2.4.1.2 งบประมาณงานพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2553 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.4.2.1 เอกสารสรรหา คัดเลอืกบุคลากร ระเบยีบ ขอบังคับดานบุคลากร  

ศษ 2.4.2.2 เอกสารการวเิคราะหงาน/คูมือปฏิบัตงิานของบุคลากรที่แสดงสมรรถนะประจําตําแหนง  

ศษ 2.4.2.3 รายงานการประเมินผลปฏิบัตงิานของบุคลากร  

ศษ 2.4.2.4 ระเบยีบวาดวยเงินเดอืนของพนักงานผูถูกสั่งพักงาน พ.ศ.2553 

ศษ 2.4.3.1 สวัสดิการและเสรมิสรางสุขภาพ/โครงการ/กิจกรรมที่เสรมิสรางสุขภาพฯ  

ศษ 2.4.3.2 ประกาศการใหเงนิรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานวชิาการประปงบประมาณ 2553 

ศษ 2.4.3.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดกิาร การเสรมิสราง

สุขภาพที่ดแีละการสรางขวัญและกําลังใจ 

ศษ 2.4.4.1 ระบบการตดิตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

ศษ 2.4.4.2 การนําความรูที่ไดจากการพัฒนามาใชมาใชในการปฏิบัตงิาน 

ศษ 2.4.5.1 คูมืออาจารยคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ศษ 2.4.6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย 

ศษ 2.4.6.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ศษ 2.4.7.1 การพิจารณานําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปตอไป 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 : หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู 
 

เกณฑการประเมนิ :       
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการจัดการหรอืจัดบริการเพื่อใหนักศกึษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไม

สูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

 
 

2 มีบรกิารหองสมุดและแหลงเรยีนรูอ่ืน  ๆผานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร และ

มีการฝกอบรมการใชงานแกนักศกึษาทุกปการศึกษา 

 
 

3 มีบรกิารดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนา

นักศกึษาอยางนอยในดานหองเรยีน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และ

จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
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การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

4 มีบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน

นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบรกิารดานอาหารและสนามกฬีา 

 

 

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสยี การจัดการขยะ 

รวมทัง้มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบรเิวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 
 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบรกิารดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบรกิาร 

 
 

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:    -     ขอ      เกณฑประเมิน : ………..คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:      7     ขอ      เกณฑประเมิน :     5     คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :   6   ขอ        ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป:  7 ขอ                           เกณฑประเมิน :  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ

เครื่อง  

คณะศกึษาศาสตร จัดคอมพิวเตอรไวบริการใหแกนักศึกษา และมีบริการติดตั้ง wireless ซ่ึงเปนจุด

ใหบรกิารเครอืขายอินเทอรเน็ตแบบไรสายซ่ึงสามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร notebook สวนตัวของนักศึกษา 

โดยไดรับ MAC address จากศูนยคอมพิวเตอรซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่ดูแลเรื่องดังกลาวของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ยังมีการใหบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาไดใชคนควาหาขอมูลจากศูนยคอมพิวเตอร

อีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงรายละเอียดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรของแตละคณะวชิา จํานวนนักศึกษาแตละคณะ

วชิาที่ไดรับ MAC address และจํานวนคอมพิวเตอรสวนกลาง ทางมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยคอมฯ 

ไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงอมูลที่ไดปรากฏอยูในตารางขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรดังเอกสารหลักฐาน

ที่แนบ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.1-1, ศษ 2.5.1-2 และศษ 2.5.1-3) 

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนนิงานบางสวนที่ทางคณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนินงานรวมกับทางมหาวิทยาลัยดวย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจัดทํา

ตารางขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลักฐานอางอิง 
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 2. มบีรกิารหองสมุดและแหลงเรยีนรูอื่นๆ ผานระบบเครอืขายคอมพวิเตอร และมกีารฝกอบรม

การใชงานแกนักศกึษาทุกปการศกึษา  

 คณะศึกษาศาสตรมีแหลงคนควาและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ที่ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

รวมกับสํานักหอสมุดกลาง  และศูนยคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยศลิปากร  โดยมีแหลงสบืคนขอมูลผานทาง

ระบบอินเตอรเนต ซ่ึงนักศกึษาสามารถศกึษาหาขอมูลตางๆ และสามารถดาวนโหลดเอกสารไดโดยไมตอง

มาใชบรกิารยมืคนืจากหองสมุดดวยตนเอง นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดใหมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

เรยีนรูดวยตนเอง ซ่ึงมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรกิารสบืคนขอมูล ซ่ึงสามารถเช่ือมตอกับระบบ

อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะ

ศกึษาศาสตรไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบรกิารที่มีตอศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการเรยีนรู

ดวยตนเอง ซ่ึงผลการประเมินที่ไดก็จะนําไปปรับปรุงการใหบรกิารใหดข้ึีนตอไป (เอกสารหลักฐานหมายเลข 

ศษ 2.5.2-1, ศษ 2.5.2-2 และศษ 2.5.2-3) 

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนนิงานบางสวนที่ทางคณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย 
 

 3. มหาวทิยาลัยและคณะวชิามบีรกิารดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ

อนิเตอรเน็ต 

คณะศกึษาศาสตร มีหองเรยีนจํานวน 49 หอง และมีหองที่มีเครื่อง LCD และเครื่องคอมพิวเตอร

ประจําหองเรียน ทั้งหมด 20 หอง หองปฏิบัติการจํานวน 2 หอง และมีการใหบริการเครื่อง Notebook 

จํานวน 16 เครื่อง  สวนการมีจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตนั้น คณะวิชาไดจัดใหมีพื้นที่ Open Learning Space 

บรเิวณอาคารตางๆ สําหรับใหบรกิารนักศึกษาผานระบบ SU-Wi-Fi จํานวน 1 แหง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได

ติดตั้งระบบ Wireless เพื่อใหนักศึกษา ไดใชงานระบบเครือขายไดอยางทั่วถึง โดยติดตั้งที่วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร จํานวน 15 จุด มีจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตทัง้หมด 310 จุด ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่อาคาร

ศกึษา 1 2 และ 3 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.3-1,ศษ 2.5.3-2 ,ศษ 2.5.3-3 และ ศษ 2.5.3-4) 
  

4. มบีรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ

เครอืขายคอมพวิเตอร  การบรกิารอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร

และสนามกฬีา  

คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนนิการรวมกับมหาวทิยาลัยโดยใหบรกิารดานระบบบริการการศึกษา 

ผาน Internet เปนระบบทะเบยีน Online โดยนักศกึษาสามารถใชในการลงทะเบยีน ตรวจสอบผลการศกึษา 

ตรวจสอบตารางเรยีน ตารางสอบ ตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา ตรวจสอบตารางการสอนของอาจารย 

ดานการรักษาพยาบาล ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรไดใชทรัพยากรดานการรักษาพยาบาล ที่ทาง

มหาวทิยาลัยจัดให  เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน การทําแผล บรกิารจายยา การปฐมพยาบาล กรณี
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ที่มีการเจ็บปวยรุนแรงจะนําสงโรงพยาบาล โดยในวันราชการจะมีพยาบาลประจําตลอดทุกวัน และมีการ

จัดบรกิารตรวจสุขภาพประจําปทุกป สําหรับนักศกึษา อาจารยและบุคลากร นอกจากนี้ยังจัดใหนักศึกษา

ทุกคนทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาตน โดยจะไดรับความคุมครอง คา

รักษาพยาบาล และคาสินไหมทดแทนตออุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ในแตละครั้ง พรอมกันนี้ยังไดสงเสริมดาน

สุขภาพอนามัยใหแกนักศกึษาอยางตอเนื่อง รวมทัง้การบําเพ็ญประโยชน เชน การบรจิาคโลหติ เปนตน ใน

เรื่องการจัดบรกิารดานอาหารนัน้ คณะศกึษาศาสตรไดการคัดเลอืกรานอาหารที่จะเขามาจําหนายในแตละ

ปเพื่อที่จะสามารถคัดเลอืกรานที่มีสุขลักษณะและใหคุณคาทางอาหารเหมาะกับสุขลักษณะที่ดแีกนักศกึษา 

นอกจากนี้ในทุกๆภาคการศกึษา จะจัดใหมีการประเมินการใหบรกิารของผูประกอบการรานอาหารเพื่อใช

เปนขอมูลในการพิจารณาตอสัญญาฯ และเพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการในภาพรวมเปน

หลัก สวนดานกฬีานัน้มหาวทิยาลัยไดจัดสนามกีฬาประเภทตางๆ ไวใหบริการ ไดแก สนามเปตองสนาม

เทนนสิ สระวายน้ํา  สนามฟุตบอล  สนามวอลเลยบอล  สนามบาสเกตบอล โรงยมิฯ รวมกับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังสนับสนุนและสงเสรมิกจิกรรมนักศึกษาในดานกีฬาและนันทนาการในโครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.4-1, ศษ 2.5.4-2) 

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนนิงานบางสวนที่ทางคณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย 
  

5. มรีะบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย

ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสยี การจัดการขยะ รวมทัง้มรีะบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน

บรเิวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คณะศกึษาศาสตรมีการรักษาความปลอดภัย โดยมีการจัดเวร โดยจัดทําตารางการปฏิบัตงิานดูแล

หองเรียน และระบบสาธารณูปโภค ของคณะศึกษาศาสตร สัปดาหละ  2  คน ผลัดเปลี่ยนกัน  โดย

ปฏิบัตงิานดานการตรวจสอบทุก ๆ วัน  ซ่ึงคณะศึกษาศาสตรจะแจงเวียนตารางการปฏิบัติงานดังกลาว  

โดยมีรายช่ือของผูที่ปฏิบัติงาน  พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ สําหรับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดของคณะ

ศกึษาศาสตร  หากเกิดกรณีฉุกเฉินตองการความชวยเหลือเรงดวน ดานการซอมแซมบํารุงรักษา คณะ

ศึกษาศาสตร จัดใหมีการซอมบํารุง  ระบบไฟฟา  ระบบประปา ระบบโทรศัพท โดยมอบหนาที่ใหกับ

ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวปฏิบัตหินาที่ในการซอมบํารุง ตามคําสั่งคณะศกึษาศาสตรที่  234/2553  

เรื่องการมอบหนาที่ใหลูกจางปฏิบัติงาน  ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดจะตองแจงความประสงคทาง

โทรศัพทกรณเีรงดวน หรือกรอกแบบฟอรมการแจงซอมมายังงานอาคารสถานที่ของคณะศึกษาศาสตร  

เพื่อที่งานอาคารสถานที่จะไดแจงผูมีหนาที่ซอมบํารุงตอไป ดานการตรวจสอบระบบความปลอดภัย คณะ

ศกึษาศาสตรไดมีการตดิตัง้อุปกรณปองกันอัคคีภัยประเภทถังดับเพลงิ ในบรเิวณสวนตาง ๆ ในอาคารของ

คณะศกึษาศาสตร  ซ่ึงมีการตรวจสอบและดูแลโดยมีหางหุนสวนจํากัด นครปฐม เอส ยู เซพตี้แอนดซัพ

พลาย มาตรวจเช็คเครื่องดับเพลงิ ซ่ึงดําเนนิการปละ 6 ครัง้ ดานระบบการกําจัดของเสยี การบําบัดน้ําเสยี  

ในสวนของโรงอาหารของคณะศกึษาศาสตร  ไดจัดใหมีบอดักไขมันกอนปลอยน้ําลงสูทอน้ําทิ้ง  โดยจัดจาง
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ตักไขมัน เดอืนละ 1 ครัง้ การกําจัดเศษอาหาร และขยะ ในสวนของเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน

อาหารของผูมาใชบรกิาร คณะศกึษาศาสตร ไดจางบุคคลภายนอกใหมาเก็บเศษอาหาร (ตามสัญญาจาง) 

สวนในเรื่องของขยะไดมอบหนาที่ใหกับลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่ ตามคําสั่งคณะ

ศกึษาศาสตรที่ 234/2553 เรื่องการมอบหนาที่ใหลูกจางปฏิบัตงิานและพนักงานทําความสะอาดบริษัทกรี

นพลัส เทรดดิ้งเปนผูรับผิดชอบสวนหนึ่ง โดยนําขยะทั้งหมดทิ้งที่ ที่ทิ้งขยะซ่ึงมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดให 

บรเิวณบานประหยัดพลังงาน (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.5-1, ศษ 2.5.5-2, ศษ 2.5.5-3 และศษ 2.5.5-4)     
 

6. มผีลการประเมนิคุณภาพของบรกิารในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตร ไดสํารวจความพึงพอใจ การใหบริการดานขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความ

สะดวก และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยใหนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุกระดับการศกึษาตอบแบบสํารวจ จํานวนทัง้สิ้น 230 ฉบับ ไดรับกลับคนืมา 207 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90 

โดยสรุปผลและเสนอผลการประเมินตอผูบรหิารไดรับทราบ ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 

2 ดานหองสมุดและแหลงเรยีนรูตางๆ ได 3.82 คะแนน ขอ 3 ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอน ได 3.82 คะแนน ขอ 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ และ ขอ 5 ดานระบบ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ได 3.92คะแนน (เปนไปตามเกณฑ : ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5)  (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.6-1 และศษ 2.5.6-2) 
 

 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบรกิาร 

จากผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 ไดนําเสนอตอผูบรหิารในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 8/2554 เม่ือวันที่วันพุธที่ 20 เมษายน 2554 วาระที่ 4.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ การ

ใหบริการดานขอมูลขาวสารสิ่งอํานวยความสะดวก และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติใหนําขอเสนอแนะที่ไดจากการสํารวจฯ แจงผูที่

เกี่ยวของเพื่อดําเนนิการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา

ตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.7-1) 
 

จุดแข็ง :    

 1. มีการจัดบรกิารดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรยีนรู  ของนักศกึษา โดยจัด

ใหมีศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง ซ่ึงมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรกิารสบืคนขอมูล มีบริการติดตั้ง 

wireless ซ่ึงเปนจุดใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไรสาย  ทําใหนักศึกษาสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต

ตลอดเวลาที่ตองการ 

2. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมีหองเรียน โรงอาหาร 

สถานที่พักผอนหยอนใจ และศูนย Su. Ed. Fitness  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 จัดงบประมาณเพื่อจัดบรกิารดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนา

นักศกึษาอยางนอยในดานหองเรยีน หองปฏิบัตกิาร อุปกรณการศกึษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต อยาง

ตอเนื่อง จัดสรรงบประมาณและตดิตัง้อุปกรณใหเพียงพอ  
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.5.1-1 การจัดใหบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรแกนักศกึษา 

ศษ 2.5.1-2

ศษ 2.5.3-3 

งานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร (Network Computer System) 

ศษ 2.5.1-3 ตารางขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร 

ศษ 2.5.2-1 หนาเว็บไซดหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และการใหบริการสืบคนขอมูลผาน

เครอืขายคอมพิวเตอร 

ศษ 2.5.2-2 ตารางเปด-ปดหองบรกิารศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรูดวยตนเอง 

ศษ 2.5.2-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรยีนรูดวยตนเอง 

ศษ 2.5.3-1 ตารางการใชหองเรยีน 

ศษ 2.5.3-2 ภาพถายและสภาพจริง (ศูนยการเรียนรูดวยตนเองและศูนย Su. Ed. Fitness และ

ศูนยบรกิารการเรยีนรูของภาควชิาตางๆ) 

ศษ 2.5.3-4 ตารางการขอใชหองเรยีนคอมพิวเตอร การยมืคนืสื่อการเรยีนรู 

ศษ 2.5.4-1 เว็บไซตระบบสาระสนเทศงานทะเบยีน 

ศษ 2.5.4-2 ภาพถายตามสภาพจรงิ (การใหบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน) 

ศษ 2.5.5-1 ตารางการปฏิบัติงานดูแลหองเรียน อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค คณะ

ศกึษาศาสตร 

ศษ 2.5.5-2 คําสั่งคณะศกึษาศาสตร เรื่อง มอบหนาที่ใหลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวปฏิบัต ิ

ศษ 2.5.5-3 ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องดับเพลงิ 

ศษ 2.5.5-4 การดูแลดานระบบการกําจัดของเสยีของคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.5.6-1  แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบรกิารดานขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวก 

และการใหคําปรึกษาแกนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.5.6-2 สรุปผลการประเมินแบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการดานขอมูลขาวสาร 

ศษ 2.5.7-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครัง้ที่ 82554 วันพุธที่ 

20 เมษายน 2554  
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

การ

ดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญทุกหลักสูตร  

 
 

2 ทุกรายวชิาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

  

3 ทุกหลักสูตรมีรายวชิาที่สงเสรมิทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง และการให

ผูเรยีนไดเรยีนรูจากการปฏิบัตทิัง้ในและนอกหองเรยีนหรอืจากการทําวจิัย 

 
 

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวชิาการหรอืวชิาชีพจากหนวยงานหรอืชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 

 
 

5 มีการจัดการเรยีนรูที่พัฒนาจากการวจิัย หรอืจากกระบวนการจัดการความรู

เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

 
 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจแตละรายวชิาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

7 มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรยีนรู ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 

 
  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:...............ระดับ เกณฑประเมิน : ................คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:    5      ขอ เกณฑประเมิน :     3     คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :   6  ขอ                         ผลการดําเนนิงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  7   ขอ                      เกณฑประเมิน :  5   คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 

  คณะศกึษาศาสตรไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี

การวเิคราะหโครงสรางของหลักสูตรและพบวาทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มุงเนนการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัตเิองเปนหลัก เชน รายวชิาปฏิบัตกิาร ฝกภาคสนาม สัมมนาและการศึกษารายบุคคลเปนตน นอกจากนี้

ในทุกรายวชิาเม่ือวเิคราะหจากแผนการจัดการเรยีนการสอนจะพบวาอาจารยไดจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน

ที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  

 คณะศึกษาศาสตร มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร รวมถึงการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา โดยจัดทําคูมืออาจารย และเอกสารหลักสูตรใหบรกิารแกอาจารยในภาควิชา นอกจากนี้

ยังมีคูมือการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่จัดทําโดยกองบริการการศึกษา (เอกสาร

หมายเลข ศษ 2.6.1-1 และ ศษ 2.6.1-2) 
 

 

2.   ทุกรายวชิาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถาม)ี 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ทุกหลักสูตรของคณะศกึษาศาสตร อาจารยไดจัดทําแผนการสอนในแนวทางที่กําหนดโดย สกอ. 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา โดยแผนการสอนรายวชิาบรรยายจะดําเนินการตามแนวทาง 

มคอ.3 และรายวิชาฝกปฏิบัติการภาคสนาม ดําเนินการตามแนวทาง มคอ. 4 โดยคณะศึกษาศาสตรมี

จํานวนหลักสูตร  26 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ทั้งแบบบรรยาย (มคอ.3) และ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) แตยังรวบรวมไดไมครบทุกรายวชิา (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.2-1)  
  

3.   ทุกหลักสูตรมรีายวชิาที่สงเสรมิทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏบิัตทิัง้ในและนอกหองเรยีนหรอืจากการทําวจิัย 

ทุกหลักสูตรของคณะศกึษาศาสตร มีรายวชิาที่สงเสรมิทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน

ไดเรยีนรูจากการปฏิบัตทิัง้ในและนอกหองเรยีนหรอืจากการทําวิจัย โดยในแตละรายวิชาจะมีการมอบหมาย

ใหนักศกึษาศกึษาคนควา / การอภิปรายกลุม / กรณศีกึษา โดยมีอาจารยชวยกระตุนและแนะนําวิธีการศึกษา 

คนควา และทําขอตกลงกําหนดการสงความกาวหนาของงาน เพื่อใหนักศึกษามีการคิดวิเคราะหและคนควา

ความรูนอกเหนอืจากเนื้อหาที่ศกึษาภายในหองเรียน นอกจากนี้ในแตละหลักสูตรก็ยังมีรายวิชาสัมมนา การ

ฝกงาน  การศกึษารายบุคคล เนนใหนักศกึษามีการศกึษาดวยตนเองเปนสวนใหญโดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษา 

ซ่ึงอาจารยแตละทานจะรับดูแลนักศกึษาเปนกลุมยอยๆ จงึทําใหนักศกึษาไดรับคําปรกึษาที่ทั่วถงึ และเม่ืองาน

ศึกษาดังกลาวสําเร็จลงแลว อาจารยตองทําหนาที่วัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา โดยการ

ประเมินผลดานการพัฒนาของผูเรยีนรายบุคคล (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.3-1)  
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4.   มกีารใหผูมปีระสบการณทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหนวยงานหรอืชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอน มีการเยี่ยมชมหนวยงานหรอืนํานักศกึษาไปศึกษาดู

งานสถานที่ภายนอกสถาบัน/หรือมีการใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ ในทุกหลักสูตร  (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.4-1)  
 

5.  มกีารจัดการเรยีนรูที่พัฒนาจากการวจิัย หรอืจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ

เรยีนการสอน  

คณะศึกษาศาสตร ไดจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยกับ

ประสบการณการจัดการเรยีนการสอนเพื่อใหไดแนวปฏิบัตทิี่ดแีละนํามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอนเปนประจําอยางตอเนื่อง นอกจากนี้อาจารยผูสอนไดนําประสบการณจากการทําวิจัยมาใชสอนโดย

ระบไุวใน มคอ.3 ดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.5-1 และศษ 2.6.5-2)  
 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูทุกรายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไม

ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศกึษาศาสตร มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาค

การศึกษา นักศึกษาทุกคนจะเขาไปกรอกแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในรายวิชาที่

ลงทะเบยีนเรยีนทางเว็บไซต www.reg.su.ac.th ซ่ึงคณะศกึษาศาสตรไดรวบรวมผลการประเมินของแตละ

รายวิชา ในแตละภาคการศึกษาไวเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตอไปดวย 

โดยในปการศกึษา 2553 ผลการประเมินประสทิธภิาพการสอน ประจําภาคการศกึษาตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.44 และผลการประเมินประสทิธภิาพการสอน ประจําภาคการศกึษาปลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 สรุปใน

ปการศกึษา 2553 มีคาเฉลี่ยผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน เทากับ 4.53 (เอกสารหมายเลข ศษ 

2.6.6-1)  
 

7. มกีารพัฒนาหรอืปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรยีนรู ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 

 คณาจารยคณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ

จัดการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูในแตละรายวชิาที่ตนเองเปนผูสอน มาวเิคราะหเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยระบุไวใน รายงานผล

การดําเนินงานไวใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 แตทั้งนี้ยังไมสามารถรวบรวมไดครบทุกรายวิชา (เอกสาร

หมายเลข ศษ 2.6.7-1)  
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จุดแข็ง :  

 1. อาจารยผูสอนมีความรูความสามารถและมีประสบการณดานการสอนอยางดี สามารถใชสื่อ

เทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรทางการศกึษาของคณะ มาพัฒนาการจัดการเรยีนรูไดอยางดี 

 2. ผูบรหิารใหความสําคัญตอระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเสริมสราง

และการพัฒนาศักยภาพดานสื่อการเรยีนการสอน อาคารสถานที่ และอุปกรณสื่อโสตทัศนศกึษา 
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

 1. เพ่ิมศักยภาพของอาจารย โดยสงเสริมใหเพ่ิมพูนความรู หรือการฝกอบรมการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหกับนักศกึษาใหดยีิ่งข้ึน 

 2. จัดสรรงบประมาณในการเสรมิสรางปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีศักยภาพดียิ่งข้ึน โดย

การจัดหาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และองคความรูใหม ๆ 
 

จุดออน : 

 1. อาจารยสวนหนึ่งนําเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในการพัฒนาการจัดการเรยีนรูไมเต็มประสทิธิภาพ 

เนื่องจากเทคโนโลยบีางอยางมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 2. อาจารยสวนหนึ่งยังไมไดจัดทํา มคอ. 3/ มคอ. 4 (รายละเอียดของรายวชิา) และมคอ. 5/ มคอ. 6 

(รายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา)  
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

 1. จัดอบรม สงเสรมิ ใหความรู ในการจัดทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรูใหกับอาจารยเพื่อ

ผลติสื่อตาง ๆ มากข้ึน 

 2. มีมาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจเพื่อใหอาจารยทุกคนจัดทํา มคอ.3/ มคอ.4 และมคอ.5/ 

มคอ. 6 ทุกรายวชิาที่เปดสอน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.6.1-1 คูมืออาจารย คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.6.1-2 คูมือการจัดการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

ศษ 2.6.2-1 รายละเอียดของรายวชิาและประสบการณภาคสนาม(ถามี)รายวชิาตางๆ (มคอ.3,มคอ.4) 

ศษ 2.6.3-1 รายวชิาที่สงเสรมิทักษะการเรยีนรูดวยตนเองและการใหผูเรยีนไดเรยีนรูจากการปฏิบัตทิัง้

ในและนอกหองเรยีนหรอืจากการการทําวจิัย 

ศษ 2.6.4-1 หนังสอืเชิญวทิยากร และหนังสอืขออนุญาตศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

ศษ 2.6.5-1 รายวชิาที่ทกีารจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู 

(มคอ.3 และ มคอ.5) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.6.5-2 กจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู เรื่อง เลาจากงานวจิัย-เศรษฐกจิพอเพียงสูการเรยีนการสอน 

ศษ 2.6.6-1 ผลการประเมินประสทิธิภาพการเรยีนการสอนของอาจารยคณะศกึษาศาสตร ปการศึกษา 2553 

ศษ 2.6.7-1 รายงานผลการดําเนนิงานรายวชิาตางๆ (มคอ. 5 หรอื มคอ. 6) 

 

ตัวบงชี้ที ่2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

เกณฑการประเมิน :  (เฉพาะสถาบันกลุม ค1)     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4  ขอ 

มีการดําเนนิการครบ  

5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุม 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รวมหลักสูตร

บัณฑติศกึษาดวย) ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศกึษาของหลักสูตร  

  

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การวัดผลการศกึษาและสัมฤทธผิลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑติ 

  

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ  

  

4 มีระบบและกลไกการสงเสรมิใหนักศกึษาระดับปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา

เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่

ประชุมระหวางสถาบัน หรอืที่ประชุมระดับชาตหิรอืนานาชาติ  

  

5 มีกจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมใหแกนักศกึษาระดับปรญิญาตรีและ

บัณฑติศกึษาที่จัดโดยสถาบัน 

  

6 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภาครัฐ หรอืเอกชน หรอืหนวยงานวชิาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว :    -    ขอ  เกณฑประเมิน :    -     คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :   4 ขอ   เกณฑประเมิน : 4  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :   4 ขอ                 ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป  :   6  ขอ     เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.   มกีารสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปรญิญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศกึษาของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 26 หลักสูตร โดยในการศึกษา 2553 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ดําเนนิการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑติในหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโทและปริญญาเอก ที่อยูในรอบระยะเวลาตามแผน

กําหนดการศกึษาของหลักสูตร (อยางนอยทุก 5 ป) ขณะนี้กําลังดําเนินการในลักษณะงานวิจัย ดังปรากฎ

ในตารางที่ 2.7-1 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.1-1) 
 

ตารางที่ 2.7-1 การสํารวจคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ประจําปการศกึษา 2553 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการประเมนิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค) 
ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่อนุมัติ

ใหเปดรับ 

นักศึกษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร ประเมิน 

(ระบุป

การศึกษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของผูใช

บัณฑิต 

การดําเนินการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสูตร 

ระดับปริญาตร ี

หลักสูตรและ          

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

หลักสูตรและ         

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

หลักสูตรและ          

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศกึษา 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 
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หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการประเมนิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค) 
ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่อนุมัติ

ใหเปดรับ 

นักศึกษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร ประเมิน 

(ระบุป

การศึกษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของผูใช

บัณฑิต 

การดําเนินการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสูตร 

หลักสูตรและ         

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการ

ประถมศกึษา 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

หลักสูตรและ         

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา

การศกึษาปฐมวัย 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาการสอน

ภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

2552 2557 -    

ภาควชิา

จิตวทิยาและ

การแนะแนว 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาจิตวิทยา 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

ภาควชิา

การศกึษานอก

โรงเรยีน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษา

ตลอดชวีติ 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา

วทิยาศาสตร 

การกฬีา 

2548 2552 -    
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หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการประเมนิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค) 
ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่อนุมัติ

ใหเปดรับ 

นักศึกษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร ประเมิน 

(ระบุป

การศึกษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของผูใช

บัณฑิต 

การดําเนินการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสูตร 

ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

คณะ

ศกึษาศาสตร  

หลักสูตร

ประกาศนยีบัตร

บัณฑิต สาขา

วชิาชพีครู 

2552 2556 -    

ระดับปริญญาโท 

ภาควชิา

การศกึษานอก

โรงเรยีน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิา

การศกึษาตลอด

ชวีติและการ

พัฒนามนุษย 

2549 2553 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

ภาควชิาการ

บรหิาร

การศกึษา 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาการ

บรหิารการศกึษา 

2524 2528 -    

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาหลักสูตร

และการนเิทศ 

2528 2532 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาการสอน

ภาษาตางประเทศ 

 

2528 2532 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 
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หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการประเมนิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค) 
ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่อนุมัติ

ใหเปดรับ 

นักศึกษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร ประเมิน 

(ระบุป

การศึกษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของผูใช

บัณฑิต 

การดําเนินการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสูตร 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

2540 2544 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาการสอน

ภาษาไทย 

2534 2538 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

หลักสูตร     

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิา     

พัฒนศกึษา 

2546 2550 ดําเนนิ 

การเสร็จ

สิ้นแลว 

พ.ศ. 2552 

 - ควรมรีายวิชาหรอื

เน้ือหาท่ีเกี่ยวกับระบบ

การศึกษาท่ีสอดคลอง

กับ พรบ.การ 

ศึกษาและการปฏรูิป

การศึกษา เน่ืองจากเปน

สาขาของคณะ

ศึกษาศาสตร ผูเรียน 

บางคนไมพื้นฐาน

ทางดานการศึกษา 

- บางวิชาควรมกีารแนะ

แนวเอกสารหรอืแนวทาง

ในการคนคาเพิ่มเติม 

เน่ืองจากไมรูแนวทางใน

การคนควาเพิ่มเติม 

- สาขาวิชาไดแจงให

อาจารยผูสอนใน

สาขาวิชาใหมกีาร

สอดแทรก พรบ.

เกี่ยวกับการศึกษา 

และสวนอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับ

การศึกษาเพื่อให

นักศึกษาไดรับความรู

เพิ่มเติมในสวนน้ี 

- สาขาวิชาได

ดําเนินการแจง

อาจารยผูสอนใน

รายวิชาตางๆ ทราบ

แลว และแจงให

นักศึกษาทราบวา

นักศึกษาแตละทานมี

อาจารยท่ีปรึกษา

สามารถสอบถามได 
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หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการประเมนิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค) 
ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่อนุมัติ

ใหเปดรับ 

นักศึกษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร ประเมิน 

(ระบุป

การศึกษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของผูใช

บัณฑิต 

การดําเนินการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสูตร 

ภาควชิา

จิตวทิยาและ

การแนะแนว 

หลักสูตรศลิป 

ศาสตรมหา

บัณฑิตสาขาวชิา

จิตวทิยาชุมชน 

2543 2547 ดําเนิน 

การเสร็จ

สิ้นแลว 

พ.ศ. 2551 

 -ควรมแีผน ข. ใน

สาขาวิชาจติวิทยาชุมชน 

- ภาควิชาควรนํา

นักศึกษาลงชุมชนเพื่อจะ

ไดสัมผัสกับชุมชนใหมาก

ต้ังแตแรกเร่ิม เพื่อเปน

พื้นฐานและควรใหมกีาร

ลงชุมชนมากกวาท่ี

เปนอยูในขณะน้ี     

- ภาควิชาเห็นวา ควร

มแีผน ข. เพื่อเปด

โอกาสใหนักศึกษามี

ทางเลอืก และตรงตาม

จุดประสงคท่ีตองการ

มากข้ึน   

- ภาควิชาไดจัดใหมี

รายวิชาท่ีสอดแทรก

การนํานักศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี เพื่อให

นักศึกษาไดสัมผัสวิถี

ของชุมชนอยางแทจริง 

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาการสอน

สังคมศกึษา 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

ภาควชิา

จิตวทิยาและ

การแนะแนว 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาจิตวิทยา

การศกึษาพเิศษ 

2546 2550 -    

คณะ

ศกึษาศาสตร

รวมกับคณะ

จิตรกรรม

ประตมิากรรม

และภาพพมิพ 

ศลิปมหาบัณฑิต

สาขาวชิา

ทัศนศลิปศกึษา  

 

 

 

2552 2556 -    

ระดับปริญญาเอก 

ภาควชิา

การศกึษานอก

โรงเรยีน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรดุษฎี

บัณฑิตสาขาวชิา

2548 2552 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 
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หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการประเมนิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค) 
ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่อนุมัติ

ใหเปดรับ 

นักศึกษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร ประเมิน 

(ระบุป

การศึกษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของผูใช

บัณฑิต 

การดําเนินการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสูตร 

การศกึษาตลอด

ชวีติและการ

พัฒนามนุษย 

ภาควชิาการ

บรหิาร

การศกึษา 

หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวชิาการ

บรหิารการศกึษา 

2546 2550 ดําเนิน  

การเสร็จ

สิ้นแลว 

พ.ศ. 2553 

 

 - ควรปรับปรุงดานวัสดุ

อุปกรณและสื่อการ

เรยีนการสอน ใหมี

ความเหมาะสมและ

พอเพยีงความตองการ 

- ควรสงเสรมิกิจกรรม

การเรยีนการสอน และ

กจิกรรมที่ชวยสราง

ทักษะในการคิด

สรางสรรค ในการคิด

วิเคราะหแกปญหา 

- ควรปรับปรุงหลักสูตร

ใหผูเรยีนมีสมรรถนะ

ดานภาษาตางประเทศ 

- คณะไดซื้ออุปกรณ

โสตทัศนูปกรณให

เพยีงพอตอความ

ตองการแลว 

- สาขาวิชาได

สอดแทรกการจัด

โครงการวิชาการใน

รายวิชาเรยีนเพื่อเปน

การฝกทักษะการคิด

วิเคราะหแกปญหา  

- ภาควิชาไดจัด

โครงการศกึษาดูงาน

ตางประเทศให

นักศกึษาไดเรยีนรู

ภาษาและฝกภาษา

ดานการพูด ฟง อาน 

และเขยีน 

หลักสูตรและ

วธิสีอน 

หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวชิาหลักสูตร 

และการสอน 

2549 2553 กําลัง

ดําเนนิการ

ทําวจัิย 

   

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

 หลักสูตรปรัชญา    

 ดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

2552 2556 -    

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 26 

จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 3 

รอยละของหลกัสูตรที่มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 11.54 
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2.  มกีารนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศกึษาและสัมฤทธผิลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑติ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลจากการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มารวม

พิจารณาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  สื่อการศกึษา และการประเมินผล ใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถิ่น ระดับชาต ิหรอืระดับนานาชาต ิ 

คณะศึกษาศาสตร มีการวางระบบการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาที่เช่ือมโยงกับ

คุณลักษณะของบัณฑติที่กําหนด  อาจารยผูสอนจัดใหนักศกึษาไดทําแบบทดสอบกอนเรยีนหรือตั้งคําถาม 

เพื่อวัดความรูพื้นฐานเบื้องตนของนักศกึษา  แลวนําผลที่ไดมาพิจารณาการจัดการสอนที่ปูพื้นฐานในบาง

ประเด็นที่พบวานักศกึษาขาดพื้นความรู ทั้งนี้เพราะอาจารยจัดการสอนโดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน

และความแตกตางระหวางผูเรียนรายบุคคล นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนา

ผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการกําหนดวิธีวัดผลไวใน 

มคอ. 3 หรอื มคอ. 4  มีการวางระบบการประเมินผลการสอนที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรู

ของผูเรยีน เนนการประเมินตามสภาพจรงิ (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู  

และเพื่อใหสามารถวัดผลไดสอดคลองกับการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคที่สอดแทรกไวใน 

มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 อาจารยจงึใชวธิวัีดและประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถนําผลไปปรับปรุงการ

สอนและพัฒนาผูเรยีนได โดยเฉพาะทักษะการเรยีนรูที่ใชวจิัยเปนฐาน คณะวชิาจัดใหมีการประชุมระหวาง

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของแตละหลักสูตร รวมทั้ง

เสนอแผนการพัฒนาหลักสูตรในการประชุมดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.2-1 และ   ศษ 2.7.2-2) 
 

3.  มกีารสงเสรมิสนับสนุนทรัพยากรทัง้ดานบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่

เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที่สงเสรมิตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองตอความตองการ

ของผูใชบัณฑิต โดยในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร ไดรับการสนับสนุนที่เอ้ือตอการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตดังนี้ (ตารางที่ 2.7-2 ) (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.3-1, ศษ 2.7.3-2 และศษ 

2.7.3-3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 86 

 

ตารางที่ 2.7-2  การสงเสรมิสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ปการศึกษา 2553 
 

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึง

ประสงค 5 ดาน 

การสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

(ดานบุคลากร + เทคโนโลยีสารสนเทศ + งบประมาณ) 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหอาจารยผูสอนสอดแทรกการมีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคกรและสังคมใน

รายวชิาท่ีสอน โดยเนนใหนักศกึษามคีวามตรงตอเวลาและมคีวามรับผิดชอบ มีความ

ซื่อสัตยสุจริต มคีวามสํานกึในตน เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก มีความเสียสละ และมี

จิตสาธารณะ สามารถแกปญหาดวยสันตวิธีิ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม มี

การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการใหนักศกึษามสีวนรวม 

ดานความรู 

 

 

อาจารยผูสอนมกีารสอดแทรกความรูท่ีนอกเหนือจากเนื้อหาในรายวิชา ใหมีความ

รอบรู มโีลกทัศนและวิสัยทัศนท่ีกวางไกลใฝรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวย

ตนเองสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม คณะยังจัดสรร

ทรัพยากรท่ีมีของคณะ ฯ เพ่ือสนับสนุนใหการจัดการถายทอดองคความรูใหกับ

นักศกึษา โดยนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 

ดานทักษะทางเชาวปญญา สอดแทรกทักษะทางปญญาในรายวชิาใหนักศกึษามคีวามคิดสรางสรรคมทัีกษะการ

คิด ใหนักศกึษารูจักการวางแผนอยางเปนระบบรูจักวิเคราะหและแกปญหาตาง ๆ 

โดยใชปญญา 

ดานความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

มกีารจัดกจิกรรมตาง ๆ ใหนักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบมคีวามเขาใจพ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคมมภีาวะการเปนผูนํา และ

เขาใจบทบาทการเปนสมาชกิท่ีดใีนกลุมมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นมีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกมาจัดกจิกรรมเสริมทักษะดานตาง ๆ 

ดานการวเิคราะหและ 

การสื่อสาร 

มีการจัดโครงการแทรกในรายวิชา เพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับนักศึกษา ทางดานการ

วิเคราะห และจับประเด็นความสําคัญของขอมูล เพ่ือใชในการการสื่อสาร กับ

ผูเขารวมโครงการ บุคคลภายนอก ใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน และ

นักศึกษามีประสบการณ สามารถนําไปปรับใชดานการเรียนและพัฒนาใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอนักศกึษา 

ดานการปฏบัิตทิางวิชาชพี 

(ดานทักษะพิสัย) 

 

มกีารสอดแทรกและจัดโครงการในรายวชิา เพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับนักศกึษา โดยเฉพาะ

นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีจะตองฝกประสบการณวิชาชีพของตน โดยมีการจัดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู การสัมมนาระหวางการฝกทักษะทางวชิาชพี 
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4. มรีะบบและกลไกการสงเสรมิใหนักศกึษาระดับปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษาเขารวมกิจกรรม

การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร มีการสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเขารวม

ประชุมวชิาการระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิโดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวชิาการที่ใน

ที่ตางๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศใหนักศกึษาและอาจารยที่ปรกึษารับรู มีการสนับสนุนงบประมาณให

นักศกึษามีโอกาสเขารวมกจิกรรมทางวชิาการทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังมี

การฝกทักษะการนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการตางๆ สอดแทรกในการเรยีนการสอนดวย  

ปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาต ิ

จํานวน 27 คน และนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเขารวมประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติจํานวน 110 คน  

โดยนําเสนอผลงานวจิัย 25 เรื่อง ตามรายละเอียดในตารางที่ 2.7-3 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.4-1 และ 

ศษ 2.7.4-2) และคณะศกึษาศาสตร ไดสงเสรมิใหนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเขารวมกจิกรรมการประชุม

วิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน โดยนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ (เอกสาร

หมายเลข ศษ 2.7.4-3) 
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ตารางที่ 2.7-3 ผลงานจากวทิยานพินธของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ      

 ประจําปการศกึษา 2553 
 

สถานะการเผยแพร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

(หลักสตูร) 

ชื่อบทความวิทยานิพนธ 

ประเภทการ

เผยแพร 2  (ระบุ A 

, B , C , D , E , F 

, G , H , I ,J) 

ไมไดตีพมิพ/

ไมไดนําเสนอใน

ที่ประชุม/สัมมนา 

วันเดอืนปที่

เผยแพร 

ชื่อเอกสารที่ตีพมิพ

เผยแพร / ชื่อรายงาน

ที่สืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนา 

การนําไปใชประโยชน (ระบุ

หนวยงาน) 

แหลงเงินสนับสนุน 

(คณะ ภาค อาจารย

ที่ปรึกษา แหลงทุน

นอกคณะ สวนตัว)* 

ระดับปริญญาโท 

1.   นางโสภา วงษนาคเพ็ชร 

สาขาวชิาการบรหิาร

การศกึษา 

 

การบรหิารงานวชิาการกับ

ประสทิธผิลของ

สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 2 

A - 

พฤศจิกายน 

2553 – 

เมษายน 

2554 

วารสารการบรหิาร

การศกึษา 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

โรงเรยีนวัดรางกราง- เงนิสนับสนุนสวนตัว 

2.  นายสามารถ สูรโรคา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ที่สงผลตอประสทิธผิลการ

บรหิารการศกึษาองคการ

บรหิารสวนตําบล 

A - 

มกราคม –

มิถุนายน 

2554 

วารสารการบรหิาร

การศกึษา 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

องคการบรหิารสวนตําบล

บานกุม 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 

3.   นางสาวณปภัช รุงโรจน 

สาขาวชิาการบรหิาร

การศกึษา 

 

การบรหิารงานวชิาการกับ

ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรยีนของโรงเรยีนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 

A - 

มกราคม 

2554 – 

มิถุนายน 

2554 

วารสารการบรหิาร

การศกึษา 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

-โรงเรยีนบานขุนประเทศ เงนิสนับสนุนสวนตัว 
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สถานะการเผยแพร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

(หลักสตูร) 

ชื่อบทความวิทยานิพนธ 

ประเภทการ

เผยแพร 2  (ระบุ A 

, B , C , D , E , F 

, G , H , I ,J) 

ไมไดตีพมิพ/

ไมไดนําเสนอใน

ที่ประชุม/สัมมนา 

วันเดอืนปที่

เผยแพร 

ชื่อเอกสารที่ตีพมิพ

เผยแพร / ชื่อรายงาน

ที่สืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนา 

การนําไปใชประโยชน (ระบุ

หนวยงาน) 

แหลงเงินสนับสนุน 

(คณะ ภาค อาจารย

ที่ปรึกษา แหลงทุน

นอกคณะ สวนตัว)* 

4.  นางสาวดฐิารัตน  

 ลวีรางกุล 

ความรูความเขาใจของ

บุคลากรในการดําเนนิงาน

โรงเรยีนมาตรฐานสากลกับ

การเตรยีมการและแสวง 

หาผูรวมพัฒนา 

A - 

มกราคม 

2554 – 

มิถุนายน 

2554 

วารสารการบรหิาร

การศกึษา 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

โรงเรยีนทามะกาวทิยาคม เงนิสนับสนุนสวนตัว 

5.  นายสุเมธ  จันทรเจือจุน คุณลักษณะของผูบรหิาร

กับการบรหิารงบประมาณ

สถานศกึษา สังกัดเทศบาล

ในภูมิภาคตะวันตก 

A - 

มกราคม – 

มิถุนายน 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย โรงเรยีนเทศบาล 2 วัด

เสนหา (สมัครพลผดุง) 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 

6.   นางสาวอารยี สุขใจวรเวทย 

สาขาวชิาหลักสูตรและ           

การนเิทศ 

การบวกและการลบของ

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 

1 ดวยการจัดการเรยีนรู

แบบวัฎจักรการเรยีนรู 7 E  

A - กรกฎาคม – 

ธันวาคม 

2553 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

โรงเรยีนวัดหนองกลางดาน เงนิสนับสนุนสวนตัว 

7.  นางสาวสาลกิา สําเภาทอง 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

นเิทศ 

การพัฒนากจิกรรมพัฒนา

ผูเรยีนเพื่อสงเสรมิทักษะ

กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร โดยใชของ

เลนพื้นบานสําหรับนักเรยีน

ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 

 

A - มกราคม – 

มิถุนายน 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

โรงเรยีนบานสวนหลวง เงนิสนับสนุนสวนตัว 
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สถานะการเผยแพร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

(หลักสตูร) 

ชื่อบทความวิทยานิพนธ 

ประเภทการ

เผยแพร 2  (ระบุ A 

, B , C , D , E , F 

, G , H , I ,J) 

ไมไดตีพมิพ/

ไมไดนําเสนอใน

ที่ประชุม/สัมมนา 

วันเดอืนปที่

เผยแพร 

ชื่อเอกสารที่ตีพมิพ

เผยแพร / ชื่อรายงาน

ที่สืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนา 

การนําไปใชประโยชน (ระบุ

หนวยงาน) 

แหลงเงินสนับสนุน 

(คณะ ภาค อาจารย

ที่ปรึกษา แหลงทุน

นอกคณะ สวนตัว)* 

8.  นางศรัญญา   

มณีไตรรัตนเลศิ 

สาขาวชิาหลักสูตรและ           

การนเิทศ 

การพัฒนาผลการเรียนรู 

เรื่อง โจทยปญหาการบวก

และการลบของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปที่ 1 ดวยการ

จัดการเรยีนรูแบบโครงงาน 

A - กรกฎาคม – 

ธันวาคม 

2553 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

โรงเรยีนเซนตคาเบรยีล เงนิสนับสนุนสวนตัว 

9.  นางแสงระว ี ประจวบวัน 

 

การพัฒนาทักษะการเขยีน

ความเรียง  โดยใชแบบฝก

ทักษะ ที่ใชวธิกีารแผนที่

ความคิดสําหรับนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปที่ 6 

A - ก ร กฎาคม -

ธั น ว า ค ม 

2553 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

โรงเรยีนละเอียดอุปถัมภ เงนิสนับสนุนสวนตัว 

10.   นายทรงฤทธิ์ ฉมิโหมด 

สาขาวชิาการสอน

ภาษาไทย 

การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนดวยวธิสีอน

แบบหมวกหกใบและวธิี

สอนแบบปกต ิรวมกับ

บทเรยีนคอมพวิเตอรชวย

สอน เรื่อง สามกก ตอน 

กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 

สําหรับนักเรยีนชัน้

มัธยมศกึษาปที่ 6 

 

-  - - โรงเรยีน อํานวยศลิป เงนิสนับสนุนสวนตัว 
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สถานะการเผยแพร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

(หลักสตูร) 

ชื่อบทความวิทยานิพนธ 

ประเภทการ

เผยแพร 2  (ระบุ A 

, B , C , D , E , F 

, G , H , I ,J) 

ไมไดตีพมิพ/

ไมไดนําเสนอใน

ที่ประชุม/สัมมนา 

วันเดอืนปที่

เผยแพร 

ชื่อเอกสารที่ตีพมิพ

เผยแพร / ชื่อรายงาน

ที่สืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนา 

การนําไปใชประโยชน (ระบุ

หนวยงาน) 

แหลงเงินสนับสนุน 

(คณะ ภาค อาจารย

ที่ปรึกษา แหลงทุน

นอกคณะ สวนตัว)* 

11.  นางสาวปาณิสรา   

จิตรประทักษ 

สาขาวชิาการสอนสังคม

ศกึษา 

การศกึษาผลการเรยีนรู

แบบสบืเสาะดวยการเรยีน

แบบผสมผสาน เรื่อง

ประวัตศิาสตรไทยสมัย

อยุธยา สําหรับนักเรยีนชัน้

มัธยมศกึษาปที่ 5 

-  - - โรงเรยีนทราวดี เงนิสนับสนุนสวนตัว 

12.  นางสาวภัคจิรา  รอดพน 

สาขาวชิาการสอนสังคม

ศกึษา 

การพัฒนาบทเรยีนอิเลริน

นิ่งที่มีฐานความชวยเหลือ

ทางการเรยีน เรื่อง 

ประวัตศิาสตรสุโขทัย 

สําหรับนักเรยีนชัน้

มัธยมศกึษา ปที่ 1 

-  - - โรงเรยีนจุฬาภรณราช

วทิยาลัย เพชรบุรี 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 

ระดับปริญญาเอก 

1.  นางกมลาศน ศรประสทิธิ์ 

สาขาวชิาการบรหิาร

การศกึษา 

การพัฒนาเครื่องมือ

ตรวจวัดสุขภาพองคการ

ของโรงเรยีนประถมศกึษา 

A - 

กรกฎาคม -  

ธันวาคม 

2553 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

โรงเรยีนบานทาขอย เงนิสนับสนุนสวนตัว 

2.  นางสาวกนษิฐา 

 เชาววัฒนกุล 

สาขาวชิาหลักสูตรและ 

การสอน 

การพัฒนารูปแบบการดูแล

ใหคําปรกึษาแนะนํา เพื่อ

สงเสรมิสมรรถนะการสอน

และการทําวจัิยในชัน้เรยีน

A - กรกฎาคม – 

ธันวาคม 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

คณะศึกษาศาสตร 

และพัฒนศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 
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สถานะการเผยแพร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

(หลักสตูร) 

ชื่อบทความวิทยานิพนธ 

ประเภทการ

เผยแพร 2  (ระบุ A 

, B , C , D , E , F 

, G , H , I ,J) 

ไมไดตีพมิพ/

ไมไดนําเสนอใน

ที่ประชุม/สัมมนา 

วันเดอืนปที่

เผยแพร 

ชื่อเอกสารที่ตีพมิพ

เผยแพร / ชื่อรายงาน

ที่สืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนา 

การนําไปใชประโยชน (ระบุ

หนวยงาน) 

แหลงเงินสนับสนุน 

(คณะ ภาค อาจารย

ที่ปรึกษา แหลงทุน

นอกคณะ สวนตัว)* 

 ของนสิติฝกประสบการณ

วชิาชพีครูสาขาการสอน

คณิตศาสตร 

3.  นางสาวยุพนิ  ยืนยง 

สาขาวชิาหลักสูตรและ 

การสอน 

 

การพัฒนารูปแบบการ

นเิทศแบบหลากหลาย

วธิกีารเพื่อสงเสรมิ

สมรรถภาพการวจัิยในชัน้

เรยีนของครูเขตการศกึษา 

5 อัครสังฆมณฑล  

กรุงเทพ ฯ 

A - กรกฎาคม – 

ธันวาคม 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

โรงเรียนเซ็นตแอนดรูว เงนิสนับสนุนสวนตัว 

4.  นายกรัณยพล ววิรรธมง

คล 

การพัฒนารูปแบบการ

ตดิตามชวยเหลอืสําหรับครู

พี่เลี้ยงเพื่อการนํากรอบ

หลักสูตรระดับทองถิ่นสู

การจัดการเรยีนรูในชัน้

เรยีนของนักศกึษาครู 

A - มกราคม – 

มิถุนายน 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎกาญจนบุรี 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 

5.  นายปรณัฐ  กจิรุงเรอืง 

สาขาวชิาหลักสูตรและ 

การสอน 

 

การพัฒนารูปแบบการสอน

โดยใชกรณีศกึษาทาง

ศาสตรการเรยีนการสอน

เพื่อสงเสริมความสามารถ

A - กรกฎาคม – 

ธันวาคม 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

คณะศึกษาศาสตร 

และพัฒนศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 
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สถานะการเผยแพร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

(หลักสตูร) 

ชื่อบทความวิทยานิพนธ 

ประเภทการ

เผยแพร 2  (ระบุ A 

, B , C , D , E , F 

, G , H , I ,J) 

ไมไดตีพมิพ/

ไมไดนําเสนอใน

ที่ประชุม/สัมมนา 

วันเดอืนปที่

เผยแพร 

ชื่อเอกสารที่ตีพมิพ

เผยแพร / ชื่อรายงาน

ที่สืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนา 

การนําไปใชประโยชน (ระบุ

หนวยงาน) 

แหลงเงินสนับสนุน 

(คณะ ภาค อาจารย

ที่ปรึกษา แหลงทุน

นอกคณะ สวนตัว)* 

 ดานการคิดอยางมี

วจิารณญาณของนักศกึษา   

วชิาชพีครู 

6.  นายปฤณัต  นัจนฤตย 

สาขาวชิาหลักสูตรและ 

การสอน 

 

การพัฒนาหลักสูตร  การ

ออกแบบตกแตงอาหารเชงิ

เศรษฐกจิสรางสรรค  

สําหรับบุคลากรธุรกจิ

อาหาร 

A - มกราคม – 

มิถุนายน 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

หลักสูตรอุตสาหกรรม

อาหารและบรกิาร

มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

สวนดุสติ 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 

7.  นายกติตคิม คาวรีัตน 

สาขาวชิาหลักสูตรและ 

การสอน 

 

การพัฒนารูปแบบ การ

จัดการเรยีนรูเชงิ

ประสบการณ เพื่อสราง

เสรมิสุขภาวะสําหรับ

นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฎ 

A - มกราคม – 

มิถุนายน 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

-คณะครุศาสตร

มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

นครปฐม 

-คณะครุศาสตร

มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

หมูบานจอมบึง 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 

8.  นายพลวัต  วุฒปิระจักษ 

สาขาวชิาหลักสูตรและ 

การสอน 

 

การพัฒนาหลักสูตร

รายวชิาจิตตปญญาศกึษา

สําหรับนักศกึษาครูเพื่อ

เสรมิสรางคุณลักษณะ

บัณฑิตครูที่พงึประสงค 

 

A - มกราคม – 

มิถุนายน 

2554 

วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย 

คณะครุศาสตร

มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

เพชรบุรี 

เงนิสนับสนุนสวนตัว 
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สถานะการเผยแพร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

(หลักสตูร) 

ชื่อบทความวิทยานิพนธ 

ประเภทการ

เผยแพร 2  (ระบุ A 

, B , C , D , E , F 

, G , H , I ,J) 

ไมไดตีพมิพ/

ไมไดนําเสนอใน

ที่ประชุม/สัมมนา 

วันเดอืนปที่

เผยแพร 

ชื่อเอกสารที่ตีพมิพ

เผยแพร / ชื่อรายงาน

ที่สืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนา 

การนําไปใชประโยชน (ระบุ

หนวยงาน) 

แหลงเงินสนับสนุน 

(คณะ ภาค อาจารย

ที่ปรึกษา แหลงทุน

นอกคณะ สวนตัว)* 

9.  นายเอกนฤน บางทาไม 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

การพัฒนารูปแบบการเรยีน

แบบอีเลรินนิ่งเพื่อ

เสรมิสรางจรยิธรรมดาน

ความรับผดิชอบตอการ

เรยีนสําหรับนักเรยีนระดับ

ปรญิญาตรี 

A - มิ ถุ น า ย น  – 

ตุลาคม 2552 

วารสารศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

-คณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎ

นครปฐม 

เ งิ นสนั บสนุ นจา ก

คณะฯ 

10.  นายเกรยีงศักดิ์ สังขชัย การพัฒนารูปแบบการ

นเิทศการสอนครู

วทิยาศาสตรเพื่อพัฒนา

ศักดภาพนักเรยีนที่มีแวว

ความสามารถพเิศษทาง

วทิยาศาสตร 

A - ปที่ 3 2552 วารสาร

อิเล็กทรอนกิส 

(Veridian E-Journal) 

ปที่ 3 บัณฑิต

วทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

-นําเสนอผลงานวจัิย

และวทิยานพินธ ป

การศกึษา 2552  

“นําเสนอแบบ

โปสเตอร” ณ หอง

ประชุมชัน้ 5 คณะ

ศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

โรงเรยีนอนุบาลนครปฐม เงนิสนับสนุนสวนตัว 
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2 ประเภทการเผยแพร 

 A. บทความวจิัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ทีต่พิีมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรอืผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวชิานัน้ๆ จากนอกสถาบัน

เจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของ

เจาของบทความ 

 B. บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับนานาชาต ิที่มีกองบรรณาธกิารจัดทํารายงานฯ หรอืคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรอืผูทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจาก

ตางประเทศ 

 C. บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในบัญชี

รายช่ือวารสารระดับชาตทิี่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

 D. บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรนัน้นอกเหนือฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ

การตีพิมพในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติที่ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

 E. บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลสากล ISI 

 F. มีการเผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(Exhibition) หรอืการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบัน 

(งานสรางสรรค) 

 G. มีการเผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(Exhibition) หรอืการจัดการแสดง (Performance) ระดับจังหวัด/

ภาค (งานสรางสรรค) 

 H. มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ 

(งานสรางสรรค) 

 I. มีการเผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(Exhibition) หรอืการจัดการแสดง (Performance) ระดับภูมิภาค

อาเซียน*      (งานสรางสรรค) 

 J. มีการเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ

นานาชาต ิ(ทั้งในและนอกประเทศ) (งานสรางสรรค) 
 

หมายเหตุ   1. การสนับสนุนอาจเปนการสนับสนุนบางสวน เชน จัดรถรับสง สนับสนุนคาลงทะเบยีน ฯลฯ 

  2. อานคําอธบิายเพ่ิมเตมิ ใน นยิามศัพทตัวบงช้ี 
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5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด

โดยสถาบัน 

คณะศกึษาศาสตรมีโนบาย แผนปฏิบัตงิานที่สงเสรมิใหนักศกึษาเขารวมกจิกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของมหาวิทยาลัย  โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากทุกคณะวิชาเขารวม

กจิกรรม  ซ่ึงจัดกจิกรรมรวมทัง้สิ้น 14 โครงการ  และคณะศกึษาศาสตรไดจัดใหมีการประเมินผลโครงการ

ทุกโครงการ ทัง้นี้เพื่อนําไปรายงานผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงใชในปตอไป และจะไดรายงานให 

ผูบรหิารระดับสูงทราบในที่ประชุมตอไป (ศษ2.7.5-1)          
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ตารางที่ 2.7-4  กจิกรรม/โครงการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมใหแกนักศกึษาระดับปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา ประจําปการศกึษา 2553 

 

จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับบัณฑติศึกษา 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 

เกณฑที่ 1   

(,) 

ว 
ด 

ป 
ที่จ

ัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด1 

(ระบุดาน) 
จํานวน 

แหลง

งบประมาณ 

1 โครงการวันไหวครู  

ปการศกึษา 2553 
 

10
 มิ

ถุน
าย

น 
25

53
 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ศูนย

ศลิปวัฒนธรรมฯ 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

350 369   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
20,00 เงนิรายได 

2 โครงการ”สบืสานวัฒนธรรม

ไทย:ไหวครูวทิยาศาสตรการ

กฬีาและบายศรนีักศกึษาใหม 

ปการศกึษา 2553” 

 

10
 มิ

ถุน
าย

น 
25

53
 ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ศูนยสุขภาพ 

Su.Ed.Fitness 

Center 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

100 100   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
2,000 เงนิรายได 

3 โครงการ”พธิไีหวครูภาควชิา

เทคโนโลยีการศกึษา” 
 

19
 มิ

ถุน
าย

น 
25

53
 

 

หอง ศษ 2102 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

200 200   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
12,000 เงนิรายได 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับบัณฑติศึกษา 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 

เกณฑที่ 1   

(,) 

ว 
ด 

ป 
ที่จ

ัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด1 

(ระบุดาน) 
จํานวน 

แหลง

งบประมาณ 

4 โครงการบายศรสีูขวัญ  

ปการศกึษา 2553 

 

8 
กร

กฎ
าค

ม 
25

53
 

 

ลานชมดาว 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

400 410   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
5,000 เงนิรายได 

5 โครงการแสดงความยินดตีอ

ผูสําเร็จการศกึษา  

ปการศกึษา 2552  

10
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
3 

 

หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิอุปถัมภ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

434 340   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
45,000 เงนิรายได 

6 โครงการยินดกีับพี่บัณฑิต 

 

9 
กร

กฎ
าค

ม 
25

53
 

 

ภาควชิาบรหิาร

การศกึษาคณะ

ศกึษาศาสตร 

และโรงแรม    

รเิวอร  

จ.นครปฐม 

55 55   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
15,000 

จัดหารายได

เอง 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับบัณฑติศึกษา 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 

เกณฑที่ 1   

(,) 

ว 
ด 

ป 
ที่จ

ัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด1 

(ระบุดาน) 
จํานวน 

แหลง

งบประมาณ 

7 โครงการแสงเทยีนสองธรรม

จํานําพรรษา ปการศกึษา 

2553  

11
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
3 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

วัดลาดหญา  

อ.เมือง         

จ.กาญจนบุรี 

110 107   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
10,000 เงนิรายได 

8 โครงการ”พัฒนาจรยิธรรม

และทัศนคตกิารปฏิบัตงิาน

การศกึษาตลอดชวีติ 

ประจําป 2553”  

4-
5 

สงิ
หา

คม
 2

55
3 

ภาควชิา

การศกึษา

เพื่อการ

พัฒนามนุษย

และสังคม 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

สถาน

สงเคราะหคนไร

ที่พึ่งกุมสะแก 

จ.เพชรบุรี 

80 80   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
15,000 เงนิรายได 

9  โครงการ”สัมมนานักศึกษา

วชิาเอกวทิยาศาสตรการ

กฬีา”  

4-
5 

กัน
ยา

ยน
 2

55
3 ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

เขื่อนแมกลอง 

จ.กาญจนบุรี 
125 125   

ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม/ดาน

ความรู 

55,000 

เงนิรายได

ภาควชิา/

จัดหารายได

เอง 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับบัณฑติศึกษา 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 

เกณฑที่ 1   

(,) 

ว 
ด 

ป 
ที่จ

ัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด1 

(ระบุดาน) 
จํานวน 

แหลง

งบประมาณ 

10 โครงการอบรมจรยิธรรม

สําหรับครู 

 

10
-1

2 
กัน

ยา
ยน

 2
55

3 ภาควชิา

หลักสูตรและ

วธิสีอน 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

วัดสระกะเทยีม 

จังหวัด

นครปฐม 

140 140   
ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 
10,000 เงนิรายได 

11  โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ฝกปฏิบัตกิารสอน 

 

2 
ตุล

าค
ม 

25
53

 ภาควชิา

หลักสูตรและ

วธิสีอน 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิฯ คณะ

ศกึษาศาสตร 

158 158   

ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม/ดาน

ความร็ 

8,000 เงนิรายได 

12  โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ฝกปฏิบัตกิารวชิาชพี

วทิยาศาสตรการกฬีา  

7 
ตุล

าค
ม 

25
53

 ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

หอง ศษ 3308 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

32 32   

ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม/ดาน

ความรู 

7,000 เงนิรายได 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับบัณฑติศึกษา 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 

เกณฑที่ 1   

(,) 

ว 
ด 

ป 
ที่จ

ัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

ที่เขารวม

ตาม 

เปาหมาย 

ที่เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด1 

(ระบุดาน) 
จํานวน 

แหลง

งบประมาณ 

13 โครงการการสอนแบบ

จุลภาคสารจัดกจิกรรมและ

การสอนภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศกึษาวชิาเอก

ภาษาอังกฤษ กอนการฝก

ประสบการณวชิาชพี

ศกึษาศาสตร 

 

3-
4 

ตุล
าค

ม 
25

53
 

ภาควชิา

หลักสูตรและ

วธิสีอน 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ภาควชิา

หลักสูตรและ

วธิสีอน 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

33 33   

ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม/ดาน

ความรู 

15}000 เงนิรายได 

14 โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ฝกงานจิตวทิยา 
 

26
 ต

ุลา
คม

 2
55

3 ภาควชิา

จิตวทิยาฯ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

หอง ศษ 2217 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

39 39   

ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม/ดาน

ความรู 

7,000 เงนิรายได 

 

1 สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตดานใด 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม   2. ดานความรู 

3.  ดานทักษะทางปญญา  4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
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6. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และมกีารรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม 

ค 1) 

คณะศึกษาศาสตร สนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา และมีการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรอืหนวยงานวชิาชีพ  โดยให

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชผลงานวิทยานิพนธ กรอกแบบรับรองการใชประโยชนจากผลงาน

วทิยานพินธและคณะศกึษาศาสตร ไดประชาสัมพันธแหลงทุนวจิัยจากหนวยงานตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบ 

และสนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานที่ใหการสนับสนุนแหลงทุน  

(เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.6-1, ศษ 2.7.6-2, ศษ.2.7.6-3 และ ศษ 2.7.6-4)  
 

จุดแข็ง :   

1. นายจางมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบัณฑติคณะศึกษาศาสตร ในระดับสูง โดยเฉพาะ

ดานคุณธรรมจรยิธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชีพ   

 2. บัณฑิตมีความสามารถในวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่และการนําเสนอความ

คิดเห็น การวางแผน และการบูรณาการดานตางๆ สามารถเช่ือมโยงความคิด ใหคําปรึกษาและวิเคราะห

ลักษณะงานไดตรงประเด็นและมีคุณภาพระดับดเียี่ยม 
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

 1. ประชาสัมพันธการนําเสนอผลงานวิจัย และการใหทุนสนับสนุนงานวิจัย และวิทยานิพนธของ

หนวยงานตาง ๆ ที่สงมายังคณะฯ และสนับสนุนใหบัณฑิตเขารวมการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย และนํา

บทความลงตพิีมพในวารสารเพื่อเปนการเผยแพรผลงานวทิยานพินธของบัณฑติ 

 2. มีการจัดประชุมเกี่ยวกับแนวทางในการขอรับทุนวจิัยและวิทยานิพนธจากหนวยงานภายในและ

ภายนอก ในลักษณะการจัดการความรูหรอืการแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางนักศกึษาตางสถาบัน 
 

จุดออน :  

 การเขารวมการประชุมวชิาการระดับชาต/ินานาชาติของนักศึกษาและการนําเสนอผลงานวิชาการ

ในที่ประชุมระหวางสถาบัน/หรอืที่ประชุมระดับชาต/ินานาชาตยิังมีจํานวนนอย 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

 สนับสนุนและกระตุนใหนักศกึษาเขารวมประชุมวชิาการเสนอผลงานในระดับชาต/ินานาชาตใิหมากข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.7.1-1 รายงานวจิัยการประเมินหลักสูตร 3 หลักสูตร  

ศษ 2.7.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ 

ศษ 2.7.2-2 ตัวอยางแบบ มคอ. 3 

ศษ 2.7.3-1 สรุปจํานวนอาจารย   

ศษ 2.7.3-2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 

ศษ 2.7.3-3   ภาพถายและสภาพจริง (ศูนยการเรยีนรูดวยตนเองและศูนย Su. Ed. Fitness และ

ศูนยบริการการเรยีนรูของภาควชิาตางๆ) 

ศษ 2.7.4-1 ระบบและกลไกการสงเสรมิใหนักศึกษาเขารวมกจิกรรมการประชุมวชิาการและรายช่ือ

นักศึกษาเขารวมประชุมทางวชิาการ 

ศษ 2.7.4-2 ประกาศประชาสัมพันธการประชุมวชิาการ 

ศษ 2.7.4-3 ประกาศนยีบัตร อ.โชตมิา หนูพริก นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑติ 

ศษ 2.7.5-1 กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรม 

ศษ 2.7.6-1 แบบรับรองการใชประโยชนจากวทิยานพินธ 

ศษ 2.7.6-2 ประชาสัมพันธการใหทุน 

ศษ 2.7.6-3   ผลการรับสมัครนักศกึษาระดับปรญิญามหาบัณฑติ 

ศษ 2.7.6-4   ประกาศนยีบัตร อ.พัชรา  พุมพชาต ินักศกึษาระดับดุษฎีบัณฑติ 
 

ตัวบงชี้ที ่2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

เกณฑการประเมนิ :    

1    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

การ

ดําเนินการ ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการกําหนดพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศกึษาที่ตองการสงเสริม

ไวเปนลายลักษณอักษร 

  

2 มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่

ตองการสงเสรมิตามขอ 1 ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศกึษาและผูเกี่ยวของทราบ

อยางทั่วถงึทัง้สถาบัน 
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การ

ดําเนินการ ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่

กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

  

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

ตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย

อยางนอย  รอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

  

5 มีนักศกึษาหรอืกจิกรรมที่เกี่ยวกับนักศกึษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกยีรติ

คุณดานคุณธรรมจรยิธรรม โดยหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:  ………ขอ        เกณฑประเมิน : ............... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:   3  ขอ   เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

เปาหมายของปนี้  4 ขอ               ผลการดําเนนิงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  5  ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
 

หมายเหต ุ

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวทิยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือ

เขารวมการคัดเลอืกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตัง้แต 3 สถาบันข้ึนไป) 

2. หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติ หมายถงึ หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 

(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย หรอืองคกรกลางระดับชาตทิัง้ภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา

วชิาชีพ) 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

 1. มกีารกําหนดพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร 

 คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสรมิไวเปนลายลักษณอักษร โดยการจัดโครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม มีการสอดแทรกใหนักศกึษามี

คุณธรรมจรยิธรรมบนพื้นฐานของงานทั้ง 3 ดาน คือ (1) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบงช้ีที่ 

2.8 (2) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 9 ดาน ไดแก มีความรอบรูใน

วชิาการและวชิาชีพ มีความคิดสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบตอหนาที่  มีระเบียบ
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วินัย  มีจิตสาธารณะ  มีศักดิ์ศรีแหงตน  ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะและคุณคาความเปนไทย มีมนุษย

สัมพันธที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความกลาหาญทางจริยธรรม และ (3) มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาดานคุณธรรม จรยิธรรม โดยมีการสงเสรมินักศึกษาจัดกิจกรรมใหเกิดพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจรยิธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวทิยาลัย คือ เปนผูมีความคิดสรางสรรค และมี

คานยิมจติสาธารณะ นอกเหนอืจากพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอ่ืน ๆ ที่สอดแทรกอยูในการเรียน

การสอนของทุกรายวิชา ซ่ึงอาจารยผูสอนไดออกแบบการสอนและวัดผลพฤติกรรมดานคุณธรรม

จรยิธรรมไวในแผนการสอน  มคอ. 3 หรอื มคอ. 4  และรายงานผลการดําเนนิงานไวใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 

6 (เอกสารหมายเลขศษ 2.8.1-1, ศษ 2.8.1-2 และ ศษ 2.8.1-3)   
 

 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสรมิตามขอ 1 ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศกึษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถงึทัง้สถาบัน 

 คณะศกึษาศาสตร มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศึกษา

ที่ตองการสงเสรมิตามขอ 1 ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศกึษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

โดยเผยแพรในเอกสารคูมือนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และคูมือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(เอกสารหมายเลข ศษ 2.8.2-1 และ ศษ 2.8.2-2)  
 

 3. มหาวทิยาลัย/คณะวชิา  มโีครงการหรอืกจิกรรมสงเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จรยิธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

 คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําโครงการที่สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่

กําหนดในขอ 1  จํานวน 9 โครงการ/กจิกรรม  คอื 1) โครงการวันไหวครู 2) โครงการสบืสานวัฒนธรรมไหว

ครูวทิยาศาสตรการกฬีา 3) โครงการไหวครูเทคโนโลยีการศึกษา 4) โครงการบายศรีสูขวัญ 5) โครงการ

แสดงความยนิดตีอผูสําเร็จการศกึษา 6) โครงการถวายเทยีนพรรษา 7) โครงการสี่ทศพรรษวัฒนา ศึกษา

สบืศลิปไทย 8.โครงการพัฒนาจรยิธรรม 9. โครงการอบรมจรยิธรรมสําหรับครู โดยทุกโครงการมีการระบุ

ตัวบงช้ี (เชิงคุณภาพและ/หรอืเชิงปรมิาณ) และมีเปาหมายวัดความสําเร็จไวชัดเจน (เอกสารหมายเลข ศษ 

2.8.3-1)    
 

 4. มกีารประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษาตามตัวบงชี้

และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมและ

จริยธรรมที่ไดดําเนินการในขอ 3  ตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนด โดยมีผลการดําเนินการบรรลุ

เปาหมายของตัวบงช้ี 8 ตัวบงช้ี จาก 8 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 100 และไดนํารายงานสรุปผลการดําเนินการ

ของโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงใช

ในโครงการตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 2.8.4-1)   
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 5. มนีักศกึษาหรอืกจิกรรมที่เกี่ยวกับนักศกึษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกยีรตคิุณดาน

คุณธรรมจรยิธรรม โดยหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติ 

 คณะศกึษาศาสตร มีนักศกึษาไดรับการยกยองชมเชย โดยไดรับรางวัลผูมีความประพฤตดิงีามจาก

พุทธสมาคมแหงประเทศไทย จํานวน 2 คน คือ นายพล พิมพโพธิ์ รหัสนักศึกษา 06520017 และ นาย

ภาณุวัฒน จติอารยีรัตน รหัส 06510231  (เอกสารหมายเลข ศษ 2.8.5-1) 
 

 

ตารางที่ 2.8-1  โครงการ/กจิกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษา ปการศกึษา 2553 
 

ลําดับ โครงการ/ 

กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป 

ที่จัด 

สถานที ่ จํานวน 

ผูเขารวม 

จํานวน 

ที่ตั้งเปาหมาย 

จํานวนที่บรรล ุ

เปาหมาย 

1. โครงการวันไหวครู  วันที่ 10 

มิถุนายน 

2553 

ศูนยศลิปะ 

วัฒนธรรมฯ 

มศก. 

396 350 280 

2. โครงการสบืสาน

วัฒนธรรมไหวครู

วทิยาศาสตรการกฬีา  

10 มิถุนายน 

2553 

ภาควชิา

พื้นฐานฯ 

100 100 80 

3. โครงการไหวครู

เทคโนโลยีการศกึษา  

 

19 มิถุนายน 

2553 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

200 200 160 

4. โครงการบายศรสีู

ขวัญ  

8 กรกฎาคม 

2553 

ลานชมดาว 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

410 400 360 

5. โครงการแสดงความ

ยินดตีอผูสําเร็จ

การศกึษา  

10 กรกฎาคม 

2553 

หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิฯ 

340 434 347 

6. โครงการถวายเทยีน

พรรษา  

11 กรกฎาคม 

2553 

วัดลาดหญา  

จ.กาญจนบุรี 

107 110 88 

7. โครงการสี่ทศพรรษ

วัฒนา ศกึษาสบืศลิป

ไทย 

25-26 

สงิหาคม 

2553 

ลานสระแกว 

ม.ศลิปากร 

199 200 160 

8. โครงการอบรม

จรยิธรรมสําหรับคร ู

11-13 

กุมภาพันธ 

2554 

วัดพระปฐม

เจดยี ราช

วรมหาวหิาร  

จ.นครปฐม 

103 103 103 
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ลําดับ โครงการ/ 

กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป 

ที่จัด 

สถานที ่ จํานวน 

ผูเขารวม 

จํานวน 

ที่ตั้งเปาหมาย 

จํานวนที่บรรล ุ

เปาหมาย 

9. โครงการพัฒนา

จรยิธรรม 

4-5 สงิหาคม 

2554 

สถาน

สงเคราะหคนไร

ที่พึ่งกุมสะแก 

จ.เพชรบุรี 

80 80 80 

 รวม  9 โครงการ   1,935 1,977 1,658 

รวมจํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 

 

 

จุดแข็ง   :  

        1.  คณะวิชามีการดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยโดยประสานการทํางาน วางแผนรวมกัน ทําให

นักศึกษาของคณะวิชาไดรวมกันทํากิจกรรม/โครงการที่สะทอนการเปนผูมีพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ เปนผูมีความคิดสรางสรรค และมีคานิยมจิต

อาสา   

 2.  คณะวชิามีการจัดกจิกรรมที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม และการอยูรวมกันของสังคม 

การทํางานเปนทมี การเปนผูนํา และผูตามที่ด ี 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  :  

        1.  สนับสนุนใหนักศกึษาเสนอโครงการที่เนนดานคุณธรรม จรยิธรรม ความคิดสรางสรรค และมีจติ

สาธารณะใหมากข้ึน 

 2.  กระตุนใหนักศึกษาคิดประเด็นใหมที่จะใชเปนโจทยในการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรม

รวมกับคณะวชิาอ่ืน ๆ ใหมากข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.8.1-1 ประกาศมหาวทิยาลัยศลิปากร เรื่อง แนวปฏิบัตใินการจัดกจิกรรมรับนองใหมและ

ประชุมเชียร 

ศษ 2.8.1-2 ระเบยีบมหาวทิยาลัยศิลปากรวาดวยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาบัณฑิต 

ศษ 2.8.1-3 แบบรายละเอียดวชิา มคอ.3  

ศษ 2.8.2-1 คูมือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

ศษ 2.8.2-2 คูมือนักศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร 

ศษ 2.8.3-1 โครงการตาง ๆ ที่สงเสรมิการพัฒนาพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรม 

ศษ 2.8.4.1 ผลการประเมินโครงการ  

ศษ 2.8.5-1 เกยีรตบิัตรรางวัลความประพฤติด ี
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องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2  หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชีวติแก

นักศึกษา 

  

2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา   

3 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแก

นักศึกษา 

  

4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศษิยเกา   

5 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศษิยเกา   

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศกึษา 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..........ขอ  เกณฑประเมิน : .......... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  7   ขอ   เกณฑประเมิน :      5    คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  6 ขอ                 ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 7   ขอ    เกณฑประเมิน :      5    คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มจีัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศึกษาโดย

แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อที่จะสามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งปญหา

ทางการเรียนหรือปญหาสวนตัว ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาทาง

วชิาการ เพื่อช้ีแจงแนวทางในการใหคําปรกึษาแกนักศกึษา และจัดโครงการปจฉมินเิทศ ใหกับนักศึกษาช้ัน

ปสุดทาย เพื่อแนะนําแนวทางในการปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอมใหมๆ เตรียมพรอมเขาสูการทํางาน 

(เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.1-1, ศษ 3.1.1-2, ศษ 3.1.1-3 และศษ 3.1.1-4) 
 

2. มกีารจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษา 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาอยางนอย 3 ชองทาง 

ไดแก ทางเว็บไซต วารสาร บอรดประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอนักศึกษา เชน การ

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การใหทุนกูยืมการศึกษา การประกันสุขภาพ การอํานวยความ

สะดวกตอนักศกึษาในดานตางๆ เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.2-1) 
 

3.  มกีารจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชพีแกนักศกึษา 

 คณะศกึษาศาสตร มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแกนักศึกษา 

โดยกําหนดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพไวในแผนประจําป คณะศึกษาศาสตร ทําหนาที่ติดตอ

ประสานงานจัดหาแหลงฝกงานเพื่อประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา พรอมทั้งจัดกิจกรรมโครงการเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวชิาการ คณะศกึษาศาสตรใหนักศกึษาประเมินกจิกรรมทุกกจิกรรม และนําเสนอ

ผลการประเมินเพื่อเสนอเขาที่ประชุม รายงานใหใหผูบริหารทราบ เพื่อนําผลการประเมินมาเปนขอมูลใน

การวางแผนจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการและวิชาชีพครั้งตอไป ทั้งนี้การสรุปและการอยูในระหวางการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข ศษ 

3.1.3-1 และศษ 3.1.3-2) 
 

4.   มกีารจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศษิยเกา 

คณะศกึษาศาสตร มีการจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยางนอย 3 ชองทาง 

ไดแก ทางเว็บไซตของคณะฯ วารสาร  Face book เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา

ความรูใหมๆ  ขอมูลแหลงทุนการศกึษาตอ ขอมูลทุนวจิัย ขาวการรับสมัครงาน เปนตน และมีการสงขาวให

ศษิยเการับรูเกี่ยวกับกจิกรรมทางวชิาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณเปนระยะๆ นอกจากนี้คณะ

ศกึษาศาสตร ยังมีชองทางการสื่อสาร เพื่อเปดโอกาสใหศิษยเกา ไดแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงการใหบรกิารดานขอมูลขาวสารของทางคณะฯอีกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.4-1) 

 

 



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 111 

5.  มกีารจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศษิยเกา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ไดแก 

โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับศษิยเกาข้ึน ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตรไดประชาสัมพันธใหศิษยเกาทราบ 

ทัง้ในเว็บไซตคณะและ Facebook ศษิยเกา เพื่อสงเสรมิใหศษิยเกาไดพัฒนาความรูจากการเขารวมโครงการ

ดังกลาว นอกจากนี้คณะศกึษาศาสตรยังมีกจิกรรมทางวิชาการหลากหลายโครงการที่เปดโอกาสใหศิษย

เกาเขามามีสวนรวม ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางการศึกษาเพื่อการทําผลงานทางวิชาการ

โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนชุดโครงการวจิัยทางดานการศกึษาและสังคมศาสตร” รวมทัง้เปดโอกาสให

มีการนําเสนอผลงานเพื่อพัฒนาประสบการณในโครงการประชุมนําเสนอผลงานวจิัยและวิทยานิพนธสาขา

การศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.5-1, ศษ 3.1.5-2 และศษ 3.1.5-3) 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 คณะศกึษาศาสตรมีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ (ไมต่ํากวา3.51

จากคะแนนเต็ม 5) 

ขอ 1. การจัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศกึษา  

มีผลการประเมิน 3.96 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1) 

ขอ 2. การจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษา  

มีผลการประเมิน 3.83 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1) 

ขอ 3. การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแกนักศกึษา  

มีผลการประเมิน. 3.96  คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1) 

 คณะศึกษาศาสตร มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษา มีการ

มอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและกําหนดระยะเวลาในการประเมิน จากนัน้นําผลการประเมินเสนอ

ผูบรหิารทุกระดับ  
 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความตองการของนักศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบรกิารที่สนองความตองการของนักศกึษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการใหบรกิารเสนอ

ใหคณะกรรมการประจําคณะคณะศกึษาศาสตร ครัง้ที่ 8/2554 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554 ทราบ และแจง

ใหผูเกี่ยวของทุกระดับทราบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการใหบรกิาร (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.7-1) 
 

จุดแข็ง :   

 มีการแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาที่ใหคําปรกึษานักศกึษาทั้งในเรื่องวชิาการและปญหาสวนตัว 

นักศึกษาไดเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
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แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

 ควรเปดชองทางใหนักศึกษาสามารถพบอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 1 ชองทาง เชน เขาพบ

อาจารยในเว็บบอรดอาจารยที่ปรกึษา พูดคุยผานอินเตอรเน็ต 
 

จุดออน :  

1.  การตดิตอสื่อสารกับศษิยเกายังมีแนวทางที่ไมชัดเจน ทําใหศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนไมทั่วถงึ 

2.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา แตไมไดมีการรวบรวม

หลักฐานไว 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

 1. กําหนดแนวทางการประสานงานติดตอกับศษิยเกาและตัง้คณะกรรมการเพื่อประสานงาน 

2. ในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศษิยเกาควรรวบรวมหลักฐานไว 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 3.1.1-1 คําสั่งแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาหรอืผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อที่จะสามารถใหคําปรกึษา

แกนักศึกษา 

ศษ 3.1.1-2 โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรกึษา 

ศษ 3.1.1-3 สรุปผลแบบประเมินโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา 

ศษ 3.1.1-4 โครงการปจฉมินเิทศ 

ศษ 3.1.2-1 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 3 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต 

ของคณะวชิา/หนวยงาน วารสาร บอรดประชาสัมพันธ  

ศษ 3.1.3-1 โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแกนักศึกษา  

ศษ 3.1.3-2 แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กําหนดโครงการบริการ

วชิาการและวชิาชีพแกนักศึกษา  

ศษ 3.1.4-1 การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาผานทางเว็บไซตของคณะ

ศกึษาศาสตร 

ศษ 3.1.5-1 โครงการอบรมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสําหรับศษิยเกามหาวทิยาลัยศิลปากร 

ศษ 3.1.5-2 โครงการ/กจิกรรมทางวชิาการทีเ่ปดโอกาสใหศษิยเกาเขามามีสวนรวม 

ศษ 3.1.5-3 จดหมายขาวเทคโน-ทับแกวที่ใหขอมูลแกศษิยเกา 

ศษ 3.1.6-1 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิาร 

ศษ 3.1.7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/2554 พิจารณานําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ที ่3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน :    
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่สงเสรมิผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาตทิุกดาน 

  

2 มีกจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแกนักศกึษา   

3 มีการสงเสรมิใหนักศกึษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ

จัดกจิกรรมที่ดําเนนิการโดยนักศกึษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับ

ปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก

กจิกรรมตอไปนี้ 

- กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 

- กจิกรรมกฬีาหรอืการสงเสรมิสุขภาพ 

- กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 

- กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 

- กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีการสนับสนุนใหนักศกึษาสรางเครอืขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน

และระหวางสถาบัน และมีกจิกรรมรวมกัน 

  

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษา 

  

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อ

พัฒนานักศกึษา 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :    -    ขอ  เกณฑประเมิน :    -     คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :     3   ขอ   เกณฑประเมิน :     3  คะแนน 

เปาหมายของปนี้  :    5     ขอ                ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป  :   6     ขอ    เกณฑประเมิน :     5   คะแนน 
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ตารางที่ 3.2-1  กิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2553 ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

   ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 
 

จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

1.   โครงการ”สัมมนาการฝก

ปฏิบัตวิชิาชพีการศกึษาตลอด

ชวีติ 2553” 

 โครงการ

วชิาการ 

 3 มีนาคม 

– 8 

กรกฎาคม 

2553 

ภาควิชา

การศกึษา

เพื่อการ

พัฒนา

มนุษยและ

สังคม 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

 หองประชุม 

2306 

คณะศกึษา

ศาตร 

58 58   ดานความรู 5,800 เงนิรายได 

2.   โครงการวันครอบครัว

ศกึษาศาสตร 

โครงการ

วชิาการ/

โครงการ

นันทนาการ 

23-24 

พฤษภาคม 

2553 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

 อาคาร

หอประชุม 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

600 600   ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ/

ดานทักษาทาง

ปญญา 

15,000 เงนิรายได 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

3.  โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ชัน้ปที่ 1 ปการศกึษา 2553 

โครงการ

วชิาการ 

26 

พฤษภาคม 

2553 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

หองประชุม

หลวงพอวัด

ไรขงิอุปถัมภ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

440 440   ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

20,000 เงนิรายได 

4.  โครงการศกึษาดูงานนอก

สถานที่ 

โครงการ

วชิาการ 

9 

กรกฎาคม 

2553 

ภาควชิา

การศกึษา

เพื่อการ

พัฒนา

มนุษยและ

สังคม 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

พพิธิภัณฑ

ทองถิ่น 

โครงการ

อัมพวาชัย

พัฒนานุรักษ 

อ.อัมพวา  

จ.สมุทร 

สงคราม 

 

 

 

36 36   ดานความรู 2,600 เงนิรายได 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

5.  โครงการ”พัฒนาจรยิธรรม

และทัศนคตกิารปฏิบัตงิาน

การศกึษาตลอดชวีติ ประจําป 

2553” 

โครงการ

วชิาการ 

4-5 

สงิหาคม 

2553 

ภาควิชา

การศึกษา

เพื่อการ

พัฒนา

มนุษยและ

สังคม คณะ 

ศึกษาศาสตร 

สถาน

สงเคราะห

คนไรที่พึ่งกุม

สะแก  

จ.เพชรบุรี 

80 80   ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 

ดานความรู 

15,000 เงนิรายได 

6.  โครงการสัมมนาทางการ

บรหิาร พรอมหรอืยัง กับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

(รอบสาม) 

โครงการ

วชิาการ 

1 สงิหาคม 

2553 

ภาควิชาการ

บริหาร

การศึกษา 

หองประชุม

นพเกา คณะ

ศกึษาศาสตร 

มศก. 

  60 50 ดานความรู 30,000 เงนิสมทบ

ระดับ

บัณฑิต 

ศกึษา 

7.  โครงการพัฒนาวชิาชพี

วทิยาศาสตรการกฬีา 

โครงการ

วชิาการ 

17 และ 22 

สงิหาคม 

2553 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ณ โรงเรียน    

ยอแซป

อุปถัมภ และ 

ศูนยสุขภาพ 

Su.Ed.Fitness 

Center มศก. 

 

 

66 66   ดานความรู 

 

21,000 เงนิรายได 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

8.   โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ฝกปฏิบัตกิารวชิาชพี

วทิยาศาสตรการกฬีา 

โครงการ

วชิาการ 

 7 ตุลาคม 

2553 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

 หอง ศษ 

3308 คณะ

ศกึษาศาสตร 

32 32   ดานความรู 

/ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 

7,000 เงนิรายได 

9.   โครงการ”สัมมนานักศกึษา

วชิาเอกวทิยาศาสตรการกฬีา” 

โครงการ

วชิาการ 

 4-5 

กันยายน 

2553 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

เขื่อนแมกลอง  

จ.กาญจนบุรี 

125 125   ดานความรู 

/ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม/ดาน

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

55,000 เงินรายได

ภาควชิา/

จัดหา

รายไดเอง 

10.  โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ฝกงานจิตวทิยา 

โครงการ

วชิาการ 

26 ตุลาคม 

2553 

ภาควชิา

จิตวทิยาฯ 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

หอง ศษ 

2217 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

 

39 39   ดานความรู 

/ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 

7,000 เงนิรายได 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

11.   โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ฝกปฏิบัติการสอน 

โครงการ

วชิาการ 

 2 ตุลาคม

2553 

ภาควชิา

หลักสูตร

และวธิสีอน 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

 หองประชุม

หลวงพอวัด

ไรขงิฯ คณะ

ศกึษาศาสตร 

158 152   ดานความรู 

/ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 

8,000 เงนิรายได 

12.  โครงการความรูสูนอง ครัง้ที่ 7 โครงการ

วชิาการ/

โครงการ

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

25-29 

ตุลาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

โรงเรยีนบาน

โปงกระทงิ

บน จ.ราชบุรี 

60 49   ดานความรู/

ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

40,000 เงนิรายได 

13.  โครงการปจฉมินเิทศ โครงการ

วชิาการ 

13 

มกราคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

หองประชุม

หลวงพอวัด

ไรขงิอุปถัมภ 

 

 

280 230   ดานความรู/

ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

200,000 เงนิรายได 



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 119 

จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

14.  โครงอบรมปฐมพยาบาล

เบื้องตน 

โครงการ

วชิาการ 

9 

พฤษภาคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

หองกจิกรรม

อาจารยคณะ

ศกึษาศาสตร 

20 17   ดานความรู 4,200 จัดหา

รายไดเอง 

15.  โครงสัมมนาทางวชิาการเรื่อง

การศกึษาไทยกับการเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

วชิาการ 29 

มกราคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

หองประชุม

หลวงพอวัด

ไรขงิคณะ

ศกึษาศาสตร 

  130 100 ความรูทักษะ

ทางปญญา 

35,000 เงนิสมทบ 

ระดับ

บัณฑิต 

ศกึษา 

16.  โครงการสัมมนาทางการ

บรหิาร 

วชิาการ 1 สงิหาคม 

2554 

ภาควชิา

บรหิาร

การศกึษา

คณะศกึษา 

ศาสตร 

หองประชุม

นพเกา คณะ

ศกึษาศาสตร 

  100 80 ความรูทักษะ

ทางปญญา 

30,000 เงนิสมทบ 

ระดับ

บัณฑิต 

ศกึษา 

17.  โครงการสัมมนาทางวชิาการ วชิาการ 13 

กุมภาพันธ 

2554 

ภาค

จิตวทิยา

และการ

แนะแนว 

 

หองประชุม 

ศษ 2306 

80 77   ความรูทักษะ

ทางปญญา 

15,000 โครงการ

พเิศษ 



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 120 

จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

18.  โครงการบทบาทครูพันธุใหม

กับการศกึษาไทยในอนาคต 

วชิาการ 12 

กันยายน 

2553 

ภาควชิา

บรหิาร

การศกึษา 

หองประชุม

นพเกาคณะ

ศกึษาศาสตร 

  250 275 ความรูทักษะ

ทางปญญา 

37,750 เงนิสมทบ 

19.  โครงการอบรมจรยิธรรม

สําหรับครู 

โครงการ

วชิาการ 

11 – 13 

กุมภาพันธ 

2554 

ภาควชิา

หลักสูตร

และวธิสีอน 

 

วัดพระปฐม

เจดยี ราช

วรมหาวหิาร 

จ.นครปฐม 

140 140   ดานคุณธรรม 

จรยิธรรม 

10,000 เงนิรายได 

20.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ 

ความรวมมือระหวาง

สถานศกึษากับผูปกครองใน

การชวยเหลอืเด็กที่มีความ

ตองการพเิศษ 

วชิาการ 13 

กุมภาพันธ 

2554 

ภาควชิา

จิตวทิยา

และการ

แนะแนว 

หองประชุม 

ศษ 2306 ชัน้ 

3 

 

60 38 30 12 ความรูทักษะ

ทางปญญา 

15,000 โครงการ

พเิศษระดับ

มหาบัณฑิต 

สาขาวิชา

จติวิทยาฯ 

21.  โครงการแอโรบคิเพื่อสุขภาพ โครงการกฬีา

และสงเสรมิ

สุขภาพ 

3 สงิหาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ลานจัน 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

200 248   ดานทักษะทาง

ปญญา/ดาน

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

22,000 จัดหา

รายไดเอง 



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 121 

จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

22.  โครงการวทิยาศาสตรการกฬีา

สัมพันธ 

โครงการกฬีา

และสงเสรมิ

สุขภาพ 

27 

พฤศจกิายน 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยี 

สุรนารี 

55 55   ดานทักษะทาง

ปญญา/ดาน

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

37,250 เงนิรายได 

23.  โครงการกลวยไมเกมส โครงการกฬีา

และสงเสรมิ

สุขภาพ 

 คณะ

ศึกษาศาสตร 

โรงพละ

ศกึษา 

มหาวทิยาลัย 

300 300   ดานทักษะทาง

ปญญา/ดาน

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

- - 

24.  โครงการไมเรยีวเกมส  โครงการกฬีา

และสงเสรมิ

สุขภาพ 

10-12 

ธันวาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัย

บูรพา 

150 150   ดานทักษะทาง

ปญญา/      

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

50,000 เงนิรายได 



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 122 

จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

25.  โครงการอาสาพัฒนา ครัง้ที่ 3 โครงการ

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

25-29 

ตุลาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

โรงเรยีนบาน

โปงกระทงิ

บน จ.ราชบุรี 

30 26   ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

30,000 เงนิรายได 

26.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

5 

กุมภาพันธ 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

อุทยาน

สิ่งแวดลอม

นานาชาตสิิ

รนิธร 

100 100   ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิรายได 

27.  โครงการปลูกปา 

 

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

22-23 

มกราคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

บานไมชาย

เลน  

จ.

สมุทรสงคราม 

100 97   ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

67,500 เงนิรายได 



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 123 

จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

28.  โครงการปนน้ําใจพี่สูนอง บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

8 มกราคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

โรงเรยีนวัด

เขาขลุง จ.

ราชบุรี 

150 150   ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ/

ดานทักษะทาง

ปญญา 

20,000 เงนิรายได 

29.  โครงแตมสเีตมิฝน วันเด็ก บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

7 มกราคม 

2554 

ภาควชิา

หลักสูตร  

คณะศกึษา

ศาตร 

โรงเรยีนวัด

ไทยาวาส อ.

นครชัยศ ี   

จ.นครปฐม 

150 150   ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ/

ดานทักษะทาง

ปญญา 

5,000 เงนิบรจิาค 

30.  โครงการวันไหวครู ป

การศกึษา 2553 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

10 

มิถุนายน 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ศูนยศลิปะ 

วัฒนธรรมฯ  

มศก. 

 

350 369   ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

20,00 เงนิรายได 



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 124 

จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

31.  โครงการ”สบืสานวัฒนธรรม

ไทย:ไหวครูวทิยาศาสตรการ

กฬีาและบายศรนีักศกึษาใหม 

ปการศกึษา 2553” 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

10 

มิถุนายน 

2553 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ศูนยสุขภาพ 

Su.Ed.Fitness 

Center 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

100 100   ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

2,000 เงนิรายได 

32.  โครงการ”พธิไีหวครูภาควชิา

เทคโนโลยีการศกึษา” 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

19 

มิถุนายน 

2553 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

หอง ศษ 

2102 คณะ

ศกึษาศาสตร 

200 200   ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

12,000 เงนิรายได 

33.  โครงการบายศรสีูขวัญ ป

การศกึษา 2553 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

8 

กรกฎาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ลานชมดาว 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

400 410   ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

5,000 เงนิรายได 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

34.  โครงการแสดงความยินดตีอ

ผูสําเร็จการศกึษา ปการศกึษา 

2552 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม

/โครงการ

นันทนาการ 

10 

กรกฎาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

หองประชุม

หลวงพอวัด

ไรขงิอุปถัมภ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

334 290 160 100 ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

45,000 เงนิรายได 

35.  โครงการแสงเทยีนสองธรรม

จํานําพรรษา ปการศกึษา 

2553 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

11 

กรกฎาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

วัดลาดหญา  

อ.เมือง         

จ.กาญจนบุรี 

110 107   คณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000 เงนิรายได 

36.  โครงการสี่ทศพรรษวัฒนา 

ศกึษาสบืศลิปไทย 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

25-26 

สงิหาคม

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ลานสระแกว 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

200 199   ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ/

ดานทักษะทาง

ปญญา 

 

15,000 เงนิรายได 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

37.  โครงการวันเวลาภาษาไทย 

ครัง้ที่ 13 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

20 

มกราคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ลานกลวยไม

คณะ

ศกึษาศาสตร 

250 254   ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความรับ ผดิ

ชอบ/ดานทักษะ

ทางปญญา 

98,000 เงนิรายได/

เงนิกองทุน

สมทบ 

38.  โครงการเทดิไทองคราชันย โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

2 ธันวาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

250 250   ดานคุณธรรม

และจริยธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

8,000 เงนิรายได 

39.  โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา 

12 สงิหามหาราชนิี 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

11 

สงิหาคม 

2553 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

150 115   ดานคุณธรรม

และจริยธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

3,500 กองทุนเงนิ

สมทบ 
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จํานวนนักศึกษา (คน) งบประมาณ 

ระดับปริญญาตร ี ระดับ

บัณฑิตศึกษา ลําดับ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนินการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

ประเภทของ

โครงการ/

กิจกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน 

ป ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จริง 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จริง 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด2 

(ระบุดาน) 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

40.  โครงการเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเจาภคนเีธอ 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

24 

พฤศจิกาย

น 2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

300 300   ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

34ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

8,000 เงนิกองทุน

สมทบ 

 

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม     2 สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตดานใด 

1  โครงการวิชาการ          1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2  โครงการกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ   2. ดานความรู 

3  โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม             3. ดานทักษะทางปญญา 

4  โครงการนันทนาการ            4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

           6. ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มกีารจัดทําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่สงเสรมิผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาตทิุกดาน 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดทําแผนการสงเสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่นอกเหนือจากการ

พัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตรทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนา

นักศกึษาจะมีทัง้ที่จัดโดยคณะศกึษาศาสตร หรอืจัดโดยภาควชิา หรอืคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ

ศกึษาศาสตร เพื่อพัฒนานักศกึษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาประกอบดวย ตัวบงช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครบถวนทั้ง 5 

ดาน  คอื 

  (1) ดานคุณธรรมจรยิธรรม 

  (2) ดานความรู  

  (3) ดานทักษะทางปญญา  

  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (เอกสารหมายเลข ศษ 3.2.1-1 และ ศษ 3.2.1-2) 
 

2.  มกีจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแกนักศกึษา 

คณะศึกษาศาสตรไดเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ จึงไดจัด

อบรมใหความรูนักศกึษาเกี่ยวกับความรูเรื่องการประกันคุณภาพ เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมดวย

ตนเอง ตามข้ันตอน PDCA ตั้งแตการวางแผนการจัดทําโครงการที่มีวัตถุประสงค เปาหมายและข้ันตอน 

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร                   

ปการศกึษา 2553 และในทุกปการศกึษา คณะฯไดจัดทําคูมือนักศึกษา เพื่อแจกใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ซ่ึงมี

การใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษา ซ่ึงนอกจากนักศกึษาจะไดความรูในเรื่องการจัดกจิกรรม/

โครงการ ตามกระบวนการ PDCA แลว ยังไดเรยีนรูการทํางานเปนทมี หมุนเวียนกันเปนผูนําและผูตามที่ด ี

เรยีนรูการประเมินผลการทํากจิกรรม และนําผลไปใชปรับปรุงการทํางานอีกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 

3.2.2-1, ศษ 3.2.2-2 และศษ 3.2.2-3) 
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3.  คณะศกึษาศาสตร มกีารสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรบัระดับปริญญาตร ีและอยางนอย 2 ประเภท

สําหรับระดับบัณฑติศกึษา จากกจิกรรมตอไปนี้ 

ระดับปรญิญาตร ีมีการดําเนนิกจิกรรมดังนี้ 

1. กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค    มีจํานวน 14 กจิกรรม 

2. กจิกรรมกฬีาหรอืการสงเสรมิสุขภาพ              มีจํานวน 4 กจิกรรม 

3. กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม            มีจํานวน 6 กจิกรรม 

4. กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรม            มีจํานวน 9 กจิกรรม 

5. กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม             มีจํานวน 11 กจิกรรม 

ระดับบัณฑติศกึษา (บัณฑติวทิยาลัยดําเนินการ) อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑติศกึษา 

1. กจิกรรมนันทนาการ        มีจํานวน  1 กจิกรรม 

2. กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม     มีจํานวน  1 กจิกรรม 

3. กจิกรรมดานวชิาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค   มีจํานวน  4 กจิกรรม 

ในการจัดกจิกรรมของนักศึกษาทัง้ในระดับปรญิญาตรหีรอืบัณฑติศกึษาทุกกจิกรรมจะมีการจัดทํา

ขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษา)โดยมีคําอธิบาย

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงคของ

กิจกรรม ตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมายและวิธีการประเมิน

ความสําเร็จ และมีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทํา

โครงการหรอืกจิกรรมใหม และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม และ

สรุปภาพรวมของทุกกจิกรรม และนําเสนอเขาที่ประชุมรายงานใหผูบรหิารทราบทุกระดับ เพื่อนํามาพัฒนา

ปรับปรุงการจัดกจิกรรมครัง้ตอไป (หมายเลขเอกสาร ศษ 3.2.3-1, ศษ 3.2.3-2, ศษ 3.2.3-3, ศษ 3.2.3-4, 

และศษ 3.2.3-5) 
 

4. มกีารสนับสนุนใหนักศกึษาสรางเครอืขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

และมกีจิกรรมรวมกัน 

คณะศกึษาศาสตรใหการสนับสนุน สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน 

และสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน (หมายเลขเอกสาร ศษ 

3.2.4-1) 

 หมายเหตุ : นอกจากการดําเนนิงานบางสวนที่ทางคณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย 
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5.   มกีารประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

       งานกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินโครงการทุกโครงการและนําผลการ

ประเมินโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําคณะ

ศกึษาศาสตร ทราบในการประชุมครัง้ที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2554 ทัง้นี้คณะกรรมการประจําคณะ

ศกึษาศาสตรใหขอเสนอแนะ วาควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงในการจักโครงการตอไป 

(หมายเลขเอกสาร ศษ 3.2.5-1) 
 

 6.    มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา 

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินโครงการทุกโครงการและนําผลการประเมินโครงการเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรกึษาและคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรทราบและนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงในการจักโครงการตอไป รวมทัง้มีการนําผลการประเมินแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรม

อาจารยที่ปรกึษาและคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตรทราบและนําไปปรับปรุงแผนการจัดกจิกรรม

ตอไป(หมายเลขเอกสาร ศษ 3.2.6-1) 

 

จุดแข็ง :    

มีการดําเนนิงานดานการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน สามารถดําเนินไดตามแผนโดยกิจกรรมตางๆ 

สามารถสงเสรมิใหนักศกึษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานของบัณฑติ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหครอบคลุมทุกดานอยางตอเนื่อง และสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ

เพ่ิมข้ึน  
 

จุดออน :   

นักศกึษาขาดแรงจูงใจในการทํากจิกรรม เนื่องจากมีงบประมาณจํานวนจํากัด บางครั้งนักศึกษามี

ความคิดสรางสรรคกจิกรรมใหมๆ  แตขาดงบประมาณในการดําเนนิการ  
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   

ควรมีการจัดสรรงบประมาณสํารองสําหรับกิจกรรมนักศกึษาที่สรางสรรคข้ึนมาใหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 131 

รายการเอกสารหลักฐาน  

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 3.2.1-1 แผนยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตรที่สงเสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

ศษ 3.2.1-2 ประกาศเรื่องแนวทางการจัดกจิกรรมนักศกึษา 

ศษ 3.2.2-1 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 

2553 

ศษ 3.2.2-2 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา “บทบาทผูนํานักศึกษากับการประกัน

คุณภาพการศกึษา” 

ศษ 3.2.2-3 บทความการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร. ธรีศักดิ์ อุนยอารมยเลศิ 

ศษ 3.2.3-1 กจิกรรมวชิาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค  

ศษ 3.2.3-2 กจิกรรมกฬีาหรอืการสงเสรมิสุขภาพ  

ศษ 3.2.3-3 กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม  

ศษ 3.2.3-4 กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรม  

ศษ 3.2.3-5 กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม  

ศษ 3.2.4-1 โครงการการสรางเครือขายระหวางกันของนักศกึษาระหวางสถาบัน  

ศษ 3.2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 

2554 

ศษ 3.2.6-1 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศกึษา 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ที ่4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

เกณฑการประเมนิ :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 7 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 

 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนดานการวจิัยของสถาบัน และดําเนนิการตามระบบ

ที่กําหนด 

 
 

 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจัดการ

เรยีนการสอน 

  

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู

ดานจรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารยประจําและนักวจิัย 

  

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

  

5 มีการสนับสนุนพันธกจิดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลักษณ

ของสถาบัน อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ 

หรอืศูนยใหคําปรกึษาและสนับสนุนการวจิัยฯ 

- หองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวจิัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการ

วจิัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัตกิารวจิัย 

          - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรอืศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

  

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง

ครบถวนทุกประเด็น 

  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวจิัย

หรอืงานสรางสรรคของสถาบัน 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ระดับ .......     เกณฑประเมิน : ...... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  7 ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ : 6 ขอ     ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 7 ขอ     เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :   

1. มรีะบบและกลไกบรหิารงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ

วจิัยของสถาบัน และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด  

คณะศกึษาศาสตร  มีนําผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรอืงานสรางสรรคจาก

ป 2552 มาวางแผนปรับปรุงการดําเนนิงานและบันทกึหลักฐานแสดงการทํางาน ครบวงจร PDCA ที่ชัดเจน 

มีการกําหนดระบบและกลไกบรหิารงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค เปนลายลักษณอักษรและดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด เพื่อใหการบรหิารงานวจิัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จและจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การบรหิารงานวจิัย ในแผนฯได กําหนดวสิัยทัศนดานงานวจิัย/งานสรางสรรคไวคือ “การเปนคณะวิชาที่มี

ความเปนผูนําในการคนควาวิจัย” เปนการรองรับกับนโยบายและแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับ

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 มหาวทิยาลัยศลิปากร  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การบูรณาการองคความรูระหวางศาสตรเพื่อสรางความเปนเลศิดานการ

วจิัย  

เปาประสงคที่ 3: เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเฉพาะดานการวิจัยเชิงบูรณาการทางดาน

ศลิปวัฒนธรรม วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ยุทธศาสตรที่ 2: เพื่อสรางสังคมฐานความรู บูรณาการความเช่ียวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรม 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนแหลงทุนทาง

ศลิปวัฒนธรรมของชาติ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวจิัยของชาต ิและดําเนนิการตามระบบที่กําหนด

ไว(เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.1-1 และศษ 4.1.1-2) 
 

2 . มกีารบูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจัดการเรยีนการสอน 

คณะศกึษาศาสตร มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ

สอน โดยอาจารยนําประสบการณจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค มาใชในการเรียนการสอน โดยกําหนด

ใน มคอ.3 หรอื มคอ.4  กําหนดใหนักศกึษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย  กําหนดให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซ่ึงเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคของอาจารย จัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนักศึกษา หรือ

สงเสรมินักศกึษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวจิัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ สงเสริม

ใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน คณะ

ศกึษาศาสตร มีงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่บูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจัดการ

เรยีนการสอน จํานวน 14 เรื่อง  นอกจากนี้ยังมีการนําผลงานของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา เผยแพรในที่
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ประชุมวชิาการ ในโครงการประชุมนําเสนอผลงานวจิัยและวทิยานพินธสาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ 

(เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.2-1, ศษ 4.1.2-2  และศษ 4.1.2-3)  
 

3 . มกีารพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวจิัย 

คณะศึกษาศาสตร มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารยประจําและนักวจิัย มีการศกึษาดูงานในสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะและ

พันธกิจใกลเคียงกับคณะ และมีผลการดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยที่ดีในสถาบันการศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศ มีการจัดโครงการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวจิัยและวทิยานพินธ สาขาการศึกษาและสาขาที่

เกี่ยวของทุกปการศกึษา (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.3-1, ศษ 4.1.3-2 และศษ 4.1.3-3) 
 

4 . มกีารจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวจิัยหรอืงานสรางสรรค 

คณะศกึษาศาสตร ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวจิัยประเภทตางๆใหแกคณาจารย ขาราชการ และ

พนักงาน เพื่อทําวิจัยหรืองานสรางสรรค ทั้งดานการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยและพัฒนา 

และการวจิัยสถาบัน เพื่อสรางองคความรู สรางผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ทุนวจิัย/

ทุนงานสรางสรรค  โดยจัดสรรงบประมาณของคณะวิชา เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยจัดสรร

งบประมาณเพื่อเปนทุนวจิัยหรอืงานสรางสรรค เพื่ออุดหนุนการพัฒนาโครงการวจิัย อุดหนุนงานวิจัยดาน

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม อุดหนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร การดําเนินงาน หรือการ

พัฒนาของคณะฯ มีระเบยีบ ขอปฏิบัต ิการจายเงินทุนวิจัย การสงรายงานผลการวิจัย เพื่อเปนการกํากับ

ดูแลการดําเนนิงานวจิัยใหสําเร็จลุลวงดวยด ี(เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.4-1 และศษ 4.1.4-2) 
 

5. มกีารสนับสนุนพันธกจิดานการวจิัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะวิชา อยางนอย

ในประเด็นตอไปนี้ 

 - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวจิัยฯ 

 - หองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวจิัยฯ 

 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิารวจิัย 

 - กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิงานวจิัยฯ เชน การจัดประชุมวชิาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรอืศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
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คณะศึกษาศาสตร จัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้ง

งบประมาณสนับสนนุการวจิัย หองปฏิบัตกิารวจิัย แหลงคนควาทางวชิาการ ตลอดจนกจิกรรมอ่ืนๆ ที่สงเสริม

การวจิัย ไดแก มีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อ 1) เปนศูนยกลางในการจัดหาแหลงทุนวิจัย ติดตอ

ประสานงาน เผยแพรขอมูลขาวสาร และอํานวยความสะดวกในดานการวิจัยแกบุคลากรภายในคณะ

ศกึษาศาสตร 2) เปนศูนยกลางในการสงเสรมิสนับสนุนการทําวจิัยของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 3) เปน

ศูนยกลางในการพัฒนางานวจิัยและสรางองคความรูเกี่ยวกับการวจิัยทางดานศกึษาศาสตร รวมทัง้เปดโอกาส

ใหนักศึกษา มีสวนรวมในการทําวิจัยรวมกับบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร อันเปนการเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณการวจิัยใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน 4) เปนศูนยกลางในการบริการวิชาการทางการศึกษา การจัด

ฝกอบรมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในภูมิภาคตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการ

วิจัย โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศมาเพื่อใหความรู และขอแนะนําแกคณาจารยของคณะฯ คือ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพในวารสารนานาชาติ” ซ่ึงมีการ

บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูโดย Associate Professor Dr. Teo Kheng Guan, Timothy ผูทรงคุณวุฒิจาก

ประเทศสงิคโปร  (เอกสารหมายเลข  ศษ 4.1.5-1 และศษ 4.1.5-2) 
 

6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

คณะศึกษาศาสตร ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก

ประเด็นโดยมีการประเมินผลของการสนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอ โดยการมีสวนรวมของอาจารยคณะ

ศกึษาศาสตรในการรวมประเมินพันธกิจตาง ๆ ไดแก การจัดสรรงบประมาณของคณะ ฯ เพื่อเปน ทุนวิจัย

หรอืงานสรางสรรค  การใหคําปรึกษาและสนับสนุนการทําวิจัย เปนแหลงคนควาขอมูลทางการวิจัยของ

หองปฏิบัตกิารวิจัย  มีสิ่งอํานวยความสะดวก (อุปกรณ และสื่อ/เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรเพื่อสืบคน

ขอมูล, โปรเจกเตอร ฯลฯ) ของศูนยวจิัยและพัฒนาทางการศกึษา กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิการวจิัย (การ

จัดประชุม/อบรม/การจัดแสดงงานสรางสรรค/การจัดใหมีศาสตราจารย/ผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญดานการ

วจิยั) (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.6-1) 
 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน 

คณะศึกษาศาสตร นําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ไปปรับปรุงแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณตอไป สําหรับในปการศึกษา 2553 ไดจัด

กจิกรรมเพื่อปรับปรุง การสนับสนุนพันธกจิดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรค โดยไดจัดทําโครงการพัฒนา

ศักยภาพงานวจิัยทางการศกึษา เพื่อการทําผลงานวิชาการ โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย  ดร.สุวิมล วอง

วาณชิ เปนวทิยากร โครงการการเขียนชุดโครงการวิจัยทางดานการศกึษา และสังคมศาสตร โดยเรยีนเชิญ 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษ ีเปนวทิยากร  (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.7-1 และศษ 4.1.7-2) 
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จุดแข็ง : 

1.  มีคณะกรรมการการสงเสรมิการวจิัยและจัดสรรทุนอุดหนุนเปนการกระตุนใหบุคลากรภายใน

คณะทํางานวจิัยและมีประสบการณในการขอทุนวจิัยจากภายนอก 

2.   มีการพัฒนาองคความรูดานการวจิัยแกบุคลากรในคณะ 

3.  มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวจิัย 

4.   มีกระบวนการใหคําปรกึษา แนะนํา กํากับตดิตามชวยเหลอื ในการตดิตามงานวจิัย 

5.   มีกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู การทําวจิัยระหวางอาจารยผูมีประสบการณงานวจิัยกับอาจารย

ใหม 
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

 1.  สงเสรมิ สนับสนุนใหมีระบบพ่ีเลี้ยงนักวจิัย (mentor) เพื่อสรางนักวจิัยคุณภาพรุนใหม ๆ  

 2.  สนับสนุนใหมีผูชวยสอน ผูชวยวจิัย เพื่อใหอาจารยมีเวลาสําหรับการสรางสรรคผลงานวจิัย          

เพ่ิมมากข้ึน 

 3.  มีหนวยงานที่รับผิดชอบใหบริการและสนับสนุนการดําเนนิงานดานการวจิัยโดยตรง (งานวจิัย

และบริการวชิาการและศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศกึษา)  
 

จุดออน : 

การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือการให

นักศกึษาบัณฑติศกึษาเปนสวนหนึ่งในทมีวจิัยของอาจารย ยังมีนอย 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :    

สงเสรมิใหมีการบูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือ

การใหนักศกึษาบัณฑติศกึษาเปนสวนหนึ่งในทมีวจิัยของอาจารย  
 

รายการเอกสารหลักฐาน  
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.1.1-1 แผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ 2553 ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบ

นโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 

มหาวทิยาลัยศลิปากร  (พ.ศ.2551-2554) ดานการวจิัย 

ศษ 4.1.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร ดานการวจิัย 

ศษ 4.1.2-1 รายวชิาที่มีการบูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจัดการเรยีนการสอน  

ศษ 4.1.2-2 รายช่ืองานวจิัยที่บูรณาการกับการเรยีนการสอน 

ศษ 4.1.2-3 โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวทิยานพินธสาขาการศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.1.3-1 โครงการศกึษาดูงานดานการวจิัย ณ คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัด

เชียงใหมและประเทศพมา วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2553 

ศษ 4.1.3-2 เอกสารการใหความรูดานจรรยาบรรณการวจิัย  

ศษ 4.1.3-3 โครงการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาที่

เกี่ยวของทุกปการศกึษา 

ศษ 4.1.4-1 ประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวจิัยหรอืงานสรางสรรค  

ศษ 4.1.4-2 ระเบยีบที่เกี่ยวของกับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะวชิา (ฟอรมสัญญาทุนวจิัย) 

ศษ 4.1.5-1 การสนับสนุนพันธกิจดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะวชิา - 

ศูนยวจิัยและพัฒนาทางการศึกษา 

ศษ 4.1.5-2 การสนับสนุนพันธกิจดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะวชิา - 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง “การเขียนผลงานวจิัยเพื่อการตพิีมพในวารสาร

นานาชาติ” 

ศษ 4.1.6-1 รายงานผลการประเมินพันธกิจดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลักษณของ

สถาบัน คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร ปการศกึษา 2553 

ศษ 4.1.7-1 โครงการและรายงานผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางการศึกษา เพื่อการ

ทําผลงานวชิาการ โดยศาสตราจารย  ดร.สุวมิล วองวาณชิเปนวทิยากร 

ศษ 4.1.7-2 โครงการและรายงานผลการจัดโครงการ การเขียนชุดโครงการวิจัยทางดานการศกึษา 

และสังคมศาสตร โดยศาสตราจารยพิเศษ ดร. กาญจนา  เงารังษี เปนวิทยากร   
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ตัวบงชี้ที ่4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑการประเมนิ :  (เฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง)       
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ มีการดําเนนิการ 2 

ขอ 

มีการดําเนนิการ 3  

ขอ 

มีการดําเนนิการ 4  

ขอ 

มีการดําเนนิการครบ 5 

ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุม 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

 

 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห

ความรูจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คน

ทั่วไปเขาใจได และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

  

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดจากขอ 2  สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

  

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน 

และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ

ชุมชน 

  

5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

  

6 มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี

การยื่นจดสทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ระดับ .......     เกณฑประเมิน : ...... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : 6 ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ : 4  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 6 ขอ     เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

1. มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคในการประชุมวชิาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

คณะศกึษาศาสตร  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวชิาการหรอืการตพิีมพในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาติ เปนลายลักษณอักษรโดย มีผูรับผิดชอบ

ในการจัดทําระบบเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ในสื่อตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีสถานที่สําหรับ

แสดงผลงานวจิัย เพื่อเผยแพรผลงานวจิัย จัดใหมีระบบสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมการ

เขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารที่ไดมาตรฐาน จัดทํา

วารสารวชิาการ ระดับชาต ิ4 ฉบับ และมีการเผยแพรผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคในการประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาติ 1 เรื่อง  มีบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรอืในฐานขอมูล  

ระดับนานาชาต ิ1 เรื่อง  (เอกสารหมายเลข ศษ 4.2.1-1, ศษ 4.2.1-2, ศษ 4.2.1-3, ศษ 4.2.1-4  และศษ 

4.2.1-5) 

 

ตารางที่ 4.2-1 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง 

                    ปญญา หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่จดทะเบียนทั้งในและตางประเทศ (ใหนับรวม  

                อาจารยและนักวจิัยที่ลาศกึษาตอ) 
 

จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานวิจัย 

ป พ.ศ. 51 ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 

1.จดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา (อนุสทิธบิัตร) 

         ข้ันตอนยื่นขอ 

         ไดรับอนุมัตแิลว 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

2.จดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา (สทิธบิัตร) 

         ข้ันตอนยื่นขอ 

         ไดรับอนุมัตแิลว 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

3. นําไปใชประโยชน    

ระดับชาต ิ 4 9 5 

ระดับนานาชาต ิ 3 1 1 

รวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร/ใชประโยชน/ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสิน

ทางปญญา 

7 10 6 
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จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานวิจัย 

ป พ.ศ. 51 ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 

จํานวนอาจารยประจํา 74 72 67 

จํานวนอาจารยที่ลาศกึษาตอ 6 5.5 4 

จํานวนนักวจิัย - - - 

จํานวนนักวจิัยลาศกึษาตอ - - - 

รวมอาจารยประจําและนักวจิัยทั้งหมด (ปฏิบัติงาน

จรงิและลาศกึษาตอ) 

74 72 67 

คิดเปนรอยละของผลงานวิจัย/จํานวนอาจารย

ประจําและนักวจิัย 

9.44 13.88 8.95 

 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 

 

ตารางที่ 4.2-2  บทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรอืในฐานขอมูล 

ระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตติออาจารยประจํา (ใหนับรวมอาจารยและนักวจิัยที่ลาศึกษาตอ) 
 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง  

แหลงที่งานวิจัยไดรับการอางอิง 

 
ป พ.ศ. 51 ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 

จํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง    

       ใน refereed journal - - - 

  ในฐานขอมูลระดับชาติ - - - 

       ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ - 1 2 

รวมจํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง - 1 2 

จํานวนอาจารยประจํา 74 72 67 

จํานวนอาจารยที่ลาศกึษาตอ 6 5.5 4 

จํานวนนักวจิัย - - - 

จํานวนนักวจิัยลาศกึษาตอ - - - 

รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศกึษาตอ) 

74 72 67 

รอยละของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอ

อาจารยประจํา 

0 1.39 2.98 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 
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ตารางที่ 4.2-3  รายช่ือบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรอืใน 

                     ฐานขอมูลระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตติออาจารยประจํา  (ใหนับรวมอาจารยและ 

                     นักวจิัยที่ลาศึกษาตอ) 
 

ประเภทของแหลงอางอิง 

ลําดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิง 

รายชื่อผูเขียน

บทความวิจัย/

ผูเขียนรวม/

สังกัด 

แหลงอางอิง 

วันเดือน

ปที่

อางอิง 

Refereed 

Journal 

ฐานขอมูล

ระดับชาต ิ

ฐานขอมูล

ระดับ

นานาชาต ิ

 1.  A case study of 

a Thailand Cyber 

University 

Project, Keynote 

Speech at e-

Learning Asia 

Conference 

2009 (eLAC 

2009), Seoul, 

Republic of 

Korea. 

Thammetar 

Thapanee. 

(ผศ.ดร.ฐาปนยี 

ธรรมเมธา) 

 Asia-Pacific 

Collaborative 

education 

Journal 

Volume 6, 

Number 1, 

 

2010      

2 Gender 

differences in 

food choice: the 

contribution of 

health beliefs 

and dieting. 

Wardle J, 

Haase AM, 

Steptoe A, 

Nillapun M, 

Jonwutiwes K, 

Bellisle F. 

(ผศ.ดร. มาเรียม 

นลิพันธุ และ 

ผศ.ดร. คีรีบูน 

จงวุฒเิวศย) 

Timmerman 

GM, 

Earvolino-

Ramirez M. 

Strategies for 

and barriers to 

managing 

weight when 

eating at 

restaurants. 

Prev Chronic 

Dis. 2010 

May;7(3):A60. 

Epub 

2010 

May 15. 

   

 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 
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 ตารางที่ 4.2-4  ผลงานวจิัย /งานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบยีนสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร  (ทัง้ในประเทศและตางประเทศ) ป พ.ศ.2553  

                    (ใหนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) 

 

 

ประเภท () 

ลําดับ

ที ่

ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร  (ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ) 

ชื่อ-นามสกุล ผู

ประดิษฐ/สรางสรรค

ผลงานและผูรวม 

วัน / เดือน / ป ที่ไดรับการจด

ทะเบียนรับรอง (ดูจากวัน/เดือน/

ป ในใบประกาศ หมายเหต ุไม

นับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจด

ทะเบียน 
สิทธิบัตร 

อนุ

สิทธิบัตร 

ประเทศ 

ที่จด 

ผลงานที่ไดรับการจด

สิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร

ดังกลาว มาจากโครงการวิจัย

หรืองานสรางสรรค เรื่องใด /

มีระยะเวลาเรื่มตน-สิ้นสุด

ของโครงการวิจัยฯ เมื่อใด 

ป พ.ศ. 2553 

1 - - -    ไทย  
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ตารางที ่4.2-5   บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตีพิมพ ในป พ.ศ. 2553 (เกณฑสมศ. ตัวบงช้ีที่ 5 งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพิีมพหรอืเผยแพร)  

                    (ใหนบัรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) 

ลําดับที ่
ชื่อเจาของผลงานและผู

รวม 

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ(โปรดระบ ุชื่อบทความวิจัย  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ  ป

ที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปของวารสาร / เลขหนา ) ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะ

ไดรับการตีพิมพหลายครั้งก็ตาม 

ประเภทของ

การตีพิมพ 
ระดับ 

คา

น้ําหนัก 

 

1.  รองศาสตราจารย    

ดร. ศิรชัิย  ชินะตังกูร   

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศลิปากร

วารสารวชิาการศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร คณะศลิปะศาสตรและวทิยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 -มิถุนายน 2553 

2 ชาต ิ

 

0.25 

2.  ผูชวยศาสตราจารย  

ดร. ธีรศักดิ ์ 

อุนอารมยเลศิ 

การสังเคราะหความรูเกี่ยวกับนยิาม/แนวความคิด และปจจัยที่เสรมิสรางกระบวนการ

เรยีนรูเพื่อพัฒนาจติวญิญาณของความเปนมนุษยที่สมบูรณ : การขับเคลื่อนจติ

วญิญาณของผูเรยีนดวยพลังทางการศกึษา วารสารศลิปากรศึกษาศาสตรวจิัย ปที่ 1 

ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2553 

2 ชาต ิ 0.25 

3.  อาจารย ดร.ลุยง   

วรีะนาวนิ 

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรูเศรษฐกจิพอเพียงสูเกษตรกรปลูกฝรั่งชมพู

คุณภาพเพื่อแกไขความยากจน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวิจัย ปที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2554 

2 ชาต ิ 0.25 

4.  ผูชวยศาสตราจารย  

ดร. นรนิทร  สังขรักษา 

Good Effects from Application of Sufficiency Economic Philosophy in the Learning 

Process and Knowledge Management for Sustainable Development of Community 

Enterprise: Case Study of Ratchaburi Province ในการประชุมวชิาการเรื่อง 

“Educational  Change  in  the  Age of  Global  Warming” วันที่ 29-30 มิ.ย. 53 โดย

คณะกรรมการจัดประชุมนานาชาต ิThe 3 th International  Conference  on 

Educational  Reform 2010 (ICER 2010) ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม 

3 นานาชาต ิ 0.25 
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ที่มา :  สถาบันวจัิยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 

ลําดับที ่
ชื่อเจาของผลงานและผู

รวม 

ชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ(โปรดระบ ุชื่อบทความวิจัย  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ  ป

ที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปของวารสาร / เลขหนา ) ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะ

ไดรับการตีพิมพหลายครั้งก็ตาม 

ประเภทของ

การตีพิมพ 
ระดับ 

คา

น้ําหนัก 

 

5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.

นรนิทร  สังขรักษา 

การศึกษาสภาพการณของการทองเที่ยวเชิงศลิปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม  

วารสารศิลปากรศกึษาศาสตรวจิัย ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553)  
2 ชาต ิ 0.25 

6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.

คีรบีูน  จงวุฒิเวศย 

รูปแบบและวธิกีารที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคมโดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสําหรับผูสูงอายุ วารสารศึกษาศาสตร ปที่ 7  ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2552-

มีนาคม  2553) 

2 ชาต ิ 0.25 

 

 

หมายเหตุ ประเภทของการตพีมิพ 

1  คอื บทความวจิัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตพิีมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาตทิี่มีกองบรรณาธกิารจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ

จัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรอืผูทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรอืผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวชิานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ

อยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานัน้จากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

2   คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ (Journal) ระดับชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

3   คือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย-ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก

ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานัน้จากตางประเทศ 

4   คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาตทิี่ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 
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5  คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ (Journal) ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืน  ๆที่ยอมรับในศาสตรนัน้นอกเหนอื

ฐานขอมูล ISI 

6  คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสาร วชิาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาตทิี่ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

7  คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ (Journal) ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 

ตารางที่ 4.2-6 งานสรางสรรคที่เผยแพร ป พ.ศ.2553 (เกณฑสมศ. ตัวบงช้ีที่ 5 งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพิีมพหรอืเผยแพร)  

                  (ใหนับรวมอาจารยและนักวจิัยที่ลาศกึษาตอ) 

 

ลําดับ

ที ่

ชื่อเจาของผลงานและผู

รวม  

ชื่องานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร(โปรดระบ ุ  ชื่อวารสารที่เผยแพร ปที่ ฉบับที่ วัน-

เดือน-ปของวารสาร / เลขหนา ) ไมนับซ้ํา แมวางานสรางสรรคนั้นจะไดรับการเผยแพร

หลายครั้งก็ตาม 

ประเภทของ

การเผยแพร  

- - - 1 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 

หมายเหตุ ประเภทของการเผยแพร 

1 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance) ระดับสถาบัน 

2 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance) ระดับจังหวัด 

3 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance) ระดับชาต ิ

4 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance) ระดับภูมิภาค (อาเซียน ๑๐ ประเทศ) 

5 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance)  ระดับนานาชาต ิ(ตองไดรับการยอมรับในวงการศลิปะ) 
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ตารางที่ 4.2-7  งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ป พ.ศ.2553 (เกณฑสมศ ตัวบงช้ีที่ 6 งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน)  

                   (ใหนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ) 

 

ลําดับ

ที ่

ชื่อโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชื่อเจาของผลงาน

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบ ุชื่อผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กิจกรรม/สถานที่  

เดือน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/

งานสรางสรรคไป

ใชและเกิดผลอยาง

ชัดเจน 

1 การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง

หนังสอืราชการไทย สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร,2552. 

ผศ.ดร.บุษบา       

บัวสมบูรณ 

1 ใชสอนรายวชิา 465 243 ภาษาไทย

เพื่อกจิธุระ คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร   

ภาคการศกึษาตน 

ปการศึกษา 2553 

2 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทัง้

ระบบ กิจกรรมการพัฒนานเิทศแนวใหม,2553. 

ผศ.ดร.มาเรยีม     

นลิพันธุ 

1 1. นําขอมูลไปนเิทศติดตามในการ

พัฒนาวชิาชีพคร ู

2. แนวทางในการประเมินโครงการ

นเิทศติดตามนักศึกษาคร ู

3. นําไปพัฒนาสมรรถนะ

ศกึษานเิทศกใหมีความรู

ความสามารถในการพัฒนายิ่งข้ึน 

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุร ี

ป พ.ศ 2553 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 147 

 

ลําดับ

ที ่

ชื่อโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชื่อเจาของผลงาน

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบ ุชื่อผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กิจกรรม/สถานที่  

เดือน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/

งานสรางสรรคไป

ใชและเกิดผลอยาง

ชัดเจน 

3. ก ารประ เ มินผลหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวชิาพัฒนศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร

,2553. 

ผศ. ดร.ธีรศักดิ์      

อุนอารมยเลศิ 

1 1. ใชในการปรับปรุงหลักสูตร

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา

พัฒนศกึษา 

2. ใชในการปรับปรุงการบริการ

หลักสูตร และการจัดการเรยีนการ

สอน ภาควชิาพื้นฐานทางการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร 

พฤษภาคม – 

ธันวาคม 2553 

 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 

หมายเหตุ 

1 คอื ขอมูลที่แสดงผลดทีี่เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

2 คอื ขอมูลที่แสดงผลดทีี่เกดิข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานวจิัยนโยบายไปใช 

3 คอื ขอมูลที่แสดงผลดทีี่เกดิข้ึนอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวจิัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช
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ตารางที่ 4.2-8  ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ป พ.ศ.2553 (เกณฑสมศ. ตัวบงช้ีที่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ)  

                   (ใหนับรวมอาจารยและนักวจิัยที่ลาศกึษาตอ) 
 

ลําดับ

ที ่

ชื่อเจาของผลงานและผู

รวม  

ชื่อบทความวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ(โปรดระบ ุชื่อผลงานวิชาการ  ชื่อบทความ

วิชาการ /ตํารา/หนังสือ  ปที่ ฉบับที่ วัน-เดือน-ปของวารสาร / เลขหนา ) ไมนับซ้ํา แมวา

ผลงานวิชาการนั้นจะไดรับการรหลายครั้งก็ตาม 

ประเภทของ

การรับรอง

คุณภาพ  

 

 

ระดับ 

1 

อาจารยอธกิมาส    

มากจุย และ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สรอย

สน สกลรักษ 

รูปแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎีสหบท:นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความสามารถทางการ

เขียนเชิงสรางสรรค วารสารศึกษาศาสตร ปที่ 7  ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2552-มีนาคม  

2553) 

1 

ชาต ิ

2. 
รองศาสตราจารย ดร. 

คณติ  เขียววชัิย 
กจิกรรมนันทนาการกับความสําเร็จของมัคคุเทศน 1 

ชาต ิ

 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 2553) 
 

หมายเหต ุ

1  คอื บทความวชิาการทีไ่ดรับการตพิีมพในวารสารระดับชาต ิ

2 คอื บทความวชิาการที่ไดรับการตพิีมพในวารสารระดับนานาชาต ิ

3 คอื  ตําราหรอืหนังสอืที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 

4 คอื ตําราหรอืหนังสอืที่ใชในการขอผลงานทางวชิาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรอืตําราหรอืหนังสอืที่มี

คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการ
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2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วเิคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวจิัยหรอืงานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

โดยรวบรวมขอมูลทางดานการวจิัยไวในฐานขอมูลมีการจัดเก็บบทคัดยอผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค 

ทัง้ของอาจารย และนักศึกษา ไวในเว็บไซตของคณะ http://www.educ.su.ac.th/ ในสวนของการเผยแพร

งานวิจัย ผลงานวิจัย บทความวิจัยของคณาจารย ผลงานวิจัย บทความวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา นอกจากนี้คณะศกึษาศาสตรยังไดใหทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อสนับสนุนการสังเคราะหงานวิจัย 

เรื่องการประเมินหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ศษ.4.2.2-1,ศษ.4.2.2-2) 
 

3.  มกีารประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2     

สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

คณะศกึษาศาสตรนําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชน ผานสื่อตางๆ เชน เว็บไซต  เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส มีการสราง

เครอืขายเผยแพรผลงานวจิัยและงานสรางสรรคไปยังผูที่เกี่ยวของโดยมีเจาหนาที่ประสานงานกับหนวยงาน

ภายใน และภายนอก และสงเสรมิใหอาจารยเผยแพรผลงานวจิัย/งานสรางสรรคโดยสนับสนุนงบประมาณ

ในการไปเสนอผลงาน / ตีพิมพ ในวารสารที่ไดมาตรฐาน และวางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย มีการสนับสนุนคาตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยระดับนานาชาติเพื่อบทความวิจัย

ของคณาจารยมีคุณภาพและมาตรฐานที่จะนําไปตีพิมพเผยะแพรในวาสารระดับนานาชาติ  (เอกสาร

หมายเลข ศษ.4.2.3-1,ศษ.4.2.3-2,ศษ.4.2.3-3,ศษ.4.2.3-4) 
 

4.  มกีารนําผลงานงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช

ประโยชนจรงิจากหนวยงานภายนอกหรอืชุมชน 

คณะศกึษาศาสตรนําผลงานงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน โดยการสงเสริมให

อาจารยไปประชุม และความรวมมือในการวิจัยกับองคกรภายนอก เพื่อใหผลงานวิจัย / งานสรางสรรค

นําไปใชประโยชน และมีการรวบรวมขอมูลของอาจารย และนักวจิัย วางานวจิัยทีท่ําข้ึนเกี่ยวกับเรื่องใด และ

เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวจิัยนัน้ๆ มาจัดกจิกรรมรวมกัน และมีงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคไปใชให

เกิดประโยชนจํานวน 1 เรื่องและไดรับการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

จํานวน 1 เรื่อง(เอกสารหมายเลข ศษ.4.2.4-1,ศษ.4.2.4-2) 
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5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสทิธิ์ของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑและวธิกีารในการรักษาสทิธปิระโยชนของอาจารย นักวจิัยและของ

สถาบันในผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย หรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัยโดยเปนหลักเกณฑที่

โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ตามรายละเอียดในคูมือการขอรับ

ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ศษ.

4.3.5-1) 

หมายเหตุ : ในการประเมินตามเกณฑขอนี้คณะศึกษาศาสตรใชผลการดําเนินงานรวมกับของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดใชคูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนหลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ      

อนุสทิธบิัตร 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 

ตลอดจนการคุมครองสทิธขิองงานวจิัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน เปน

ลายลักษณอักษร มีการประกาศใหเงนิรางวัลแกผูสรางสรรคผลงาน สงเสริมใหอาจารยจดสิทธิบัตรผาน

เจาหนาที่ของศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUBI) ซ่ึงทําหนาที่ประสานกับอาจารย นักวิจัย  

ในการจดสทิธบิัตรการซ้ือขาย ทรัพยสนิทางปญญา เชน (1) การใหความรูและคําปรกึษาดานทรัพยสินทาง

ปญญา ซ่ึงอาจดําเนนิการโดยการฝกอบรม หรอืสัมมนา หรอืจัดคลนิกิใหคําปรกึษา (2) ชวยรางคําขอและ

ยื่นขอจดสทิธบิัตร หรอือนุสทิธบิัตรตอ    กรมทรัพยสนิทางปญญาหรอืสํานักงานเทียบเทาในตางประเทศ 

(3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 

(เอกสารหมายเลข ศษ 4.2.6-1, ศษ 4.2.6-2, ศษ 4.2.6-3) 

หมายเหตุ : ในการประเมินตามเกณฑขอนี้ คณะศึกษาศาสตรใชผลการดําเนินงานรวมกับของ

มหาวทิยาลัย ซ่ึงมหาวทิยาลัยไดใชระเบยีบมหาวทิยาลัยศิลปากรวาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทาง

ปญญา ของมหาวทิยาลัยศลิปากร พ.ศ.2549 และข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร เปนหลักฐานประกอบการประเมิน 
 

จุดแข็ง :  

1. มีระบบและกลไกในการสงเสรมิ สนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัยและงานสรางสรรคอยางเปน

รูปธรรม 

2. มีศูนยวจิัยและพัฒนาทางการศึกษาทําหนาที่เปนหนวยประสานงานกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกคณะ/มหาวทิยาลัยในการดําเนนิการที่เกี่ยวของกับการวจิัย 
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แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

   สนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรสรางและเผยแพรผลงานวจิัยอยางตอเนื่อง 
 

จุดออน :   

   งานวจิัย/งานสรางสรรค ของอาจารย ยังมีการตพิีมพ/เผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานนอย 

และยังไมมีงานวิจัยและสรางสรรคที่ไดยื่นการจดสทิธบิัตร 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

  สงเสรมิใหคณาจารย ตพิีมพ เผยแพร ผลงานวจิัยและสรางสรรคในวารสารที่ไดมาตรฐาน และ

การจดสทิธบิัตร โดยอาจทําเปนคํารับรองการปฏิบัตริาชการ เพื่อกระตุนใหคณาจารยผลติผลงานเพ่ิมข้ึน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 4.2 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.2.1-1 ระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคในการประชุมวชิาการ /  

การตพิีมพผลงานวจิัยในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ– มีคณะกรรมการ เพื่อ

พิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร 

ศษ 4.2.1-2 ประกาศคณะวชิา เรื่อง การสนับสนุนการตพิีมพบทความวจิัย/งานสรางสรรค 

ศษ 4.2.1-3 โครงการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาที่

เกี่ยวของประจําปการศกึษา 

ศษ 4.2.1-4 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการเผยแพรงานวิจัย -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การเขียนผลงานวจิัยเพื่อการตพิีมพในวารสารนานาชาต”ิ 

ศษ 4.2.1-5 วารสารวชิาการของคณะวชิา - วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวิจัย 

ศษ.4.2.2-1 

ศษ.4.2.3-1 

การรวบรวม คัดสรร วเิคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค ใน 

http://www.educ.su.ac.th/ 

ศษ.4.2.2-2 ประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนการสังเคราะหงานวจิัย เรื่องการประเมิน

หลักสูตร 

ศษ.4.2.3-2 การเผยแพรบทความวจิัยสูสาธารณชน ใน เว็ปไซต ของคณะ 

http://www.educ.su.ac.th 

ศษ.4.2.3-3 

ศษ.4.2.6-1 

ประกาศใหเงนิสนับสนุนการเผยแพรบทความวจิัยในวารสารวชิาการ 

ศษ.4.2.3-4 การสนับสนุนคาตอบแทนในการพิจารณาบทความวจิัยเพื่อการเผยแพรระดับนานาชาต ิ

ศษ.4.2.4-1 สรุปขอมูลการทําวจิัยของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ป พ.ศ. 

2553-2554 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ.4.2.4-2 จดหมายการรับรองการใชประโยชนของงานวจิัยจรงิจากหนวยงานภายนอกหรอืชุมชน 

ศษ.4.2.5-1 คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกจิ มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

ศษ.4.2.6-2 ระเบยีบมหาวทิยาลัยศิลปากรวาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา ของ

มหาวทิยาลัยศลิปากร พ.ศ.2549 

ศษ.4.2.6-3 การยื่นจดสทิธบิัตรและอนุสทิธิบัตร 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.3  :  เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 
 

เกณฑการประเมนิ :  

 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 

 

เกณฑประเมนิเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  

 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ =          จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก     

             จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 

 

2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได    =          จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก      x 5 

                                จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5       

 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวชิาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวชิา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวชิาในคณะวชิา 

2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวชิาในสถาบัน 

แปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
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ตารางที่ 4.3-1  เงนิสนับสนุนงานวจิัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค  

รายการ ปงบประมาณ 

51 

ปงบประมาณ 

52 

ปงบประมาณ 

53 

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) 370,000 448,751 520,500 

1.งบรายไดของคณะวชิา 100,000 448,751 474,667 

2.สถาบันวจิัยและพัฒนา 270,000 - 45,833 

เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน (บาท) 

8,275,924 6,109,195.34 7,780,241.54 

1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.  สกอ. วช. 1,047,924 1,226,194.34 1,262,171.67 

2 = แหลงทุนตางประเทศ - - - 

3 = หนวยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต. อบจ.  7,228,000 4,227,001 5,970,416.67 

4 = หนวยงานภาคเอกชน  - - 656,000.00 

5 = แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - - 

รวมเงนิสนับสนุนทัง้หมด 8,645,940 6,557,946.34 8,300,742.54 

จํานวนทุนวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับทุนวิจัย / 

สรางสรรค 

23 50 58 

- จากภายในสถาบัน 9 18 20 

- จากภายนอกสถาบัน 14 32 38 

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวจิัย / สรางสรรค    

- จากภายในสถาบัน 9 25 24 

- จากภายนอกสถาบัน 14 30 30 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศกึษาตอ) 68 66.5 63 

จํานวนนักวจิัย (ไมนับลาศกึษาตอ) - - - 

รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย 68 66.5 63 

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย

ประจําและนักวจิัย 

127,146.18 98,615.73 131,757.82 

 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา (1 ต.ค. 2552 – 30 กันยายน 2553) 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : อัตราสวน - เกณฑประเมิน : - คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : อัตราสวน 1 : 131,757.82 เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ อัตราสวน 1 : 100,000 ผลการดําเนนิงาน :    บรรลุเปาหมาย 
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เปาหมายปตอไป : อัตราสวน 1 : 100,000 เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  

ในปงบประมาณ 2553 คณะศกึษาศาสตร ไดรับเงนิทุนสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค รวม 

58 ทุน เปนทุน จากภายใน 20 ทุน  เปนเงิน 520,500 บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 30 คน เปนทุนจาก

ภายนอก 38 ทุน เปนเงนิ 7,780,241.54 บาท ซ่ึงมีอาจารยรับทุน 24 คน รวมเปนเงินทุน 8,300,742.54 

บาท คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยเปนเงิน 131,757.82 บาทตอคน (เอกสารหมายเลข ศษ 4.3.1.2 

และศษ 4.3.1.3)  

คณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวน 67 คน       

มีอาจารยลาศกึษาตอ 4  คน เหลอือาจารยที่ปฏิบัตงิานจรงิ 63 คน ทัง้นี้ ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน

นักวจิัย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.3.1.1) 
 

จุดแข็ง :   

1. มีการสงเสรมิการวจิัยและงานสรางสรรค ใหบุคลากรไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

วจิัย จากแหลงทุนทัง้ภายในและภายนอกสถาบันเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณเดมิ 

2. มีอาจารยไดรับทุนสนับสนุนวจิัยจากภายในและภายนอกสถาบันเฉลี่ยรายหัวในวงเงินที่สูงกวา

อัตราสูงสุดที่เกณฑกําหนด 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 1. สงเสรมิ/กระตุนใหอาจารยทําวจิัยและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกอยางตอเนื่อง 

 2. ตดิตามขอมูล เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยใหคณาจารยทราบโดยทั่วถึงกัน  

 3. อาจจะมีการกําหนดนโยบายใหมีการสรางงานวจิัย เชน 1 เรื่อง/คน/ป 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.3.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมผูที่ลาศกึษา) 

ศษ 4.3.1-2 รายละเอียดโครงการวจิัยและงานสรางสรรคที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

ภายในและภายนอกสถาบัน 

ศษ 4.3.1-3 สัญญา/โครงการวจิัยที่แสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและ งานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบัน 
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องคประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ที ่5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

การดําเนินการ 
ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม

ระบบทีก่ําหนด 

  

2 มีการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคมกับการเรยีนการสอน   

3 มีการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคมกับการวจิัย   

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก

สังคมกับการเรยีนการสอนและการวจิัย 

  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แกสังคมกับการเรยีนการสอนและการวจิัย 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ระดับ.......  เกณฑประเมิน : ...... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  5  ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  4  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  5 ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มรีะบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสังคม และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

คณะศกึษาศาสตร  มีการกําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร  ในดานการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมเปนลายลักษณอักษร  และไดนําผลการประเมินระบบและกลไกการใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

จากปการศกึษา 2552 มาปรับปรุง   

คณะศกึษาศาสตร ใหความสําคัญกับการใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม ซ่ึงนอกจากจะบรกิารเพื่อ

สรางรายไดใหกับคณะฯและมหาวทิยาลัยแลว ยังจัดใหมีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสรมิสรางความเขมแข็ง หรอืมีการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แกสังคม ชุมชน  ประเทศชาติ/นานาชาต ิ ตามจุดเนนของสถาบันและสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

ซ่ึงคณะฯไดดําเนนิการสํารวจความตองการของชุมชน/สังคม และดําเนนิการใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม
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ตามระบบและกลไกที่กําหนด มีการวางแผน ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพ

ของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.1-1,            

และ ศษ 5.1.1-2) 
 

2. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคมกับการเรยีนการสอน 

คณะศกึษาศาสตร มีนโยบายในการกําหนดใหอาจารย และบุคลากร มีการบูรณาการงานบริการ

ทางวชิาการกับกระบวนการเรยีนการสอน และการปฏิบัตงิานประจํา โดยมีการเช่ือมโยงและบูรณาการการ

บรกิารทางวชิาการแกสังคมเขากับการเรยีนการสอน ซ่ึงกําหนดไวใน  มคอ.3 นอกจากนี้ อาจารยผูสอนยัง

มีการนําประสบการณจากการบรกิารทางวชิาการแกสังคม ไปใชในการเรยีนการสอน   
 

ตัวอยางของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 

รายวิชา อาจารยผูสอน กิจกรรมที่บูรณาการสอนและ 

(1)บริการวิชาการ/ (2) วิจัย/ (3) 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตอบ (1) + (2) หรือ (1) + (3) 

หรือ (2 ) + (3) หรือ (1) + (2) + (3) 

ผลที่ผูสอนพบวาเกิด 

ประโยชนตอผูเรียน 

ในภาพรวม 

469 107 

ภูมิปญญา

ทองถิ่นเพื่อ

การศึกษา 

ผศ.ดร.คีรบีูน   

จงวุฒิเวศย และ 

อ.จรัญญา   

วงษพรหม 

(1) + (3) นักศึกษาไดศึกษาเรียนรู

จากชุมชนและเห็นคุณคา

ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูใน

ชุ ม ช น ด ว ย ต น เ อ ง  ซ่ึ ง

นอกเหนอืจากการเรยีนรูใน

ตําราซ่ึงสงผลใหนักศกึษามี

มุมมองที่กวางข้ึนและได

เรยีนรูสังคมมากข้ึน 

467 253 

ชุมชนศกึษา 

ผศ.ดร.คีรบีูน   

จงวุฒิเวศย และ 

อ.พรรณภัทร   

ปลั่งศรเีจรญิสุข 

(1) + (3) นักศึกษาไดศึกษาเรียนรู

จากชุมชนและเห็นคุณคา

ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูใน

ชุ ม ช นด ว ย ตน เ อ ง   ซึ่ ง

นอกเหนอืจากการเรยีนรูใน

ตํารา ซึ่งสงผลใหนักศึกษา

มีมุมมองที่กวางข้ึนและได

เรยีนรูสังคมมากข้ึน 
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- การบูรณาการการบรกิารวชิาการกับการเรยีนการสอน ไดแก โครงการศกึษาภาคสนามรายวิชา

ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศกึษาและรายวชิาชุมชนศกึษา ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร กับเทศบาลนครนครปฐม (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.2-1,      

ศษ 5.1.2-2, ศษ 5.1.2-3 และ ศษ 5.1.2-4) 

- การบูรณาการการบรกิารวชิาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก โครงการสืบสานภูมิ

ปญญาทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของผูเรียน (เอกสาร

หมายเลข ศษ 5.1.2-5 (ตารางที่ 5.1-1 ลําดับที่ 29)) 
 

3. มกีารบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคมกับการวจิัย 

คณะศกึษาศาสตรมีนโยบายในการกําหนดใหอาจารย และบุคลากร มีการบูรณาการงานบริการ

ทางวชิาการกับการวจิัย อยางเปนระบบ เชน มีการนําผลการวจิัยไปสูการใชประโยชนจรงิที่ตอบสนองความ

ตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ  และมีการนําความรู ประสบการณจากการใหบริการกลับไปพัฒนา

ตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวจิัย โดยมีการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการ

ทางวชิาการแกสังคมเขากับการวจิัย  

- การบูรณาการการบรกิารวชิาการกับการวจิัย ไดแก  รายวชิา 469 120 แหลงเรยีนรูในชุมชนเพื่อ

การศกึษาตลอดชีวติ ระดับปริญญาตรี ซ่ึงกําหนดใน มคอ.3 และรายงานผลใน มคอ.5 ซ่ึงบูรณาการมา

จากโครงการการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค โดยนักวิจัยหลัก คือ      

ผศ.ดร.คีรบีูน จงวุฒิเวศย  โดยนักศึกษาในรายวิชาดังกลาวจะไดรับการช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทของตนเอง 

โดยคุณธันยพร วณชิฤทธา ผูรับผิดชอบพื้นที่ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ หนึ่งในพื้นที่ดําเนนิโครงการ 

โดยนักศกึษาจะดําเนนิการศกึษาแหลงเรยีนรูที่เปนบุคคลในพื้นที่ จัดทํางานสรางสรรค และนําเสนอผลการ

เรยีนรูเกี่ยวกับ “คุณคาและความสําคัญของแหลงเรยีนรูในชุมชน”ในรูปแบบหนังสั้น ภายใตโครงการวิจัย

ยอย การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค : พิพิธภัณฑทองถิ่น โครงการ    

อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงผลงานที่เปนหนังสั้นถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑทองถิ่น

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ อัมพวา สมุทรสงคราม และนําเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวจิัย/สรางสรรค ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4: บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร”เรื่อง”หนังสั้น: 

พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ จังหวัด

สมุทรสงคราม” และยังมีการนําเสนอผลการวจิัยดังกลาวในโครงการบรกิารวชิาการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 เรื่อง “การศกึษาเชิงสรางสรรคเพื่อการเรยีนรูของชุมชน” ที่จัดข้ึนระหวางวันที่ 26–27 มกราคม 

2554 โดย ผศ.ดร.คีรบีูน จงวุฒิเวศย ในหัวขอ “นําชมพิพิธภัณฑสรางสรรค”(เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.3-1, 

ศษ 5.1.3-2 และ ศษ 5.1.2-5 ตารางที่ 5.1-1 ลําดับที่ 34-2) 
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4. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวจิัย  

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย ตามแผนที่กําหนด โดยประเมินผลโครงการตามชวงเวลาของการจัด

กจิกรรมทุกโครงการ นําผลการประเมินไปจัดทําแผนการบูรณาการโครงการ / กิจกรรมที่เช่ือมโยงและ

บูรณาการงานบรกิารวชิาการ กับภารกจิอ่ืนของคณะวชิา และมีผูรับผิดชอบดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

เก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผลการประเมิน เสนอผูบริหาร นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังมีการประเมินผล

การบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคม รายงานไวใน มคอ. 5 ดวย  

- การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย ไดแก รายวิชา 469 120 แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงบูรณาการมาจาก

โครงการการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสรมิการศกึษาเชิงสรางสรรค  และมีการนําผลการวจิัยมีการ

นําเสนอผลการวจิัยดังกลาวในโครงการบรกิารวชิาการ เรื่อง “การศกึษาเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรูของ

ชุมชน” ซ่ึงผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการดังกลาว  โดยนักศกึษา จากการนําเสนอรายงาน

ผลการศกึษา สรุปไดวา จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ ทําให

นักศกึษาไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายวชิามากข้ึน และเห็นคุณคาของแหลงเรยีนรูในชุมชนมากข้ึน และ

เกดิการเรยีนรูเชิงสรางสรรค และมีความภูมิใจในทองถิ่นมากข้ึน เห็นประโยชนในการใชสื่อสรางสรรคใน

กระบวนการเรยีนรูในพิพิธภัณฑ และผลประเมินโดยผูเกี่ยวของ กลาวโดยสรุปได คือ ทําใหนักศึกษาและ

เยาวชนในพื้นที่ เกดิการเรยีนรูเชิงสรางสรรค และมีความภูมิใจในทองถิ่นมากข้ึน  เห็นประโยชนในการใช

สื่อสรางสรรคในกระบวนการเรยีนรูในพิพิธภัณฑ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.4-1 และศษ 5.1.4-2) 
 

5. มกีารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวจิัย 

คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุง   

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง เชน           

ในปงบประมาณ 2553 ที่ผานมามีการบูรณาการผลการประเมินของ ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย เรื่อง

รูปแบบและวธิกีารที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับผูสูงอายุ 

กับงานบริการทางวิชาการแกสังคมเรื่องผูสูงอายุกับการพัฒนาสังคม โดยใชเครือขายที่เกิดข้ึนระหวาง

กระบวนการทําวิจัยมาชวยในการจัดบริการวิชาการครั้งนั้น ในปการศึกษา 2553 จึงมีการประชุมเพื่อ

บูรณาการงานบรกิารวชิาประจําปงบประมาณ 2554 ในโครงการการศึกษาเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรู

ของชุมชน กับงานวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค 

เพื่อเปนเวทแีลกเปลี่ยนและนําเสนอผลการวจิัยดังกลาว ในหัวขอ “นําชมพิพิธภัณฑสรางสรรค” 

นอกจากนี้ยังมีการนําผลการประเมินที่พบวาการเสนอโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพเปน

การสงเสรมิโอกาสสําคัญในการประยุกตความรูไปใชอยางสรางสรรคเพื่อองคกร กลุมเปาหมาย หรือชุมชน
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นัน้ ๆ จึงยังคงนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 469330 การฝกปฏิบัติวิชาชีพ

สาขาการศกึษาตลอดชีวติ กําหนดใหมีการจัดสัมมนาเพื่อรายงานผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพรวมทั้งโครงการ

พัฒนาประสบการณวิชาชีพ ซ่ึงกําหนดใหนักศึกษาที่จะฝกปฏิบัติวิชาชีพในรุนตอไปเขารวมรับฟงการ

นําเสนอผลการดําเนินโครงการดังกลาว ทําใหแตละปมีโครงการที่มีความหลากหลาย โดยยังคงให

ความสําคัญกับความสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะและความตองการหรอืความจําเปนของสถานที่ฝก

ปฏิบัตวิชิาชีพ ดังที่พบในปการศึกษาที่ผานมาที่มีนักศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพทั้ง 2 ภาคเรียนมีลักษณะการ

ดําเนินโครงการตอยอดจากงานเดิมและสรางสรรคข้ึนใหมแตกตางกันแมจะมีสถานที่ฝกซ่ึงมีลักษณะ

องคกรที่ใกลเคียงกัน จึงนําขอคนพบดังกลาวมาเปนขอเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาการศกึษาตลอดชีวติ รวมทัง้เปนขอแนะนําในการพัฒนาโครงการฯใหกับนักศกึษาฝกปฏิบัติวิชาชีพใน

รุนตอไป ผานการจัดโครงการปฐมนิเทศการฝกปฏิบัติวิชาชีพ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต และมีการ

จัดระบบขอมูลโครงการและรายงานผลการดําเนนิโครงการของนักศกึษาฝกปฏิบัตวิชิาชีพใหเปนระบบมาก

ข้ึน ((เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.2-5 ตารางที่ 5.1-1 ลําดับที่ 34-2, ศษ 5.1.5-1) 
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ตารางที่ 5.1-1 โครงการ / กจิกรรม การบรกิารทางวชิาการแกสังคมที่สงผลตอการพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกรภายนอก ประจําป

การศึกษา 2553 โครงการระดับชาต ิ

งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

1 ฝกอบรมชุดวชิาชพีครูตามมาตรฐาน

ความรูและประสบการณวิชาชีพครู

ของคุรุสภา (รุนที่ 11) ชุดฝกอบรมที่ 

2 การพัฒนาหลักสูตร 

50 44 

92
,4

00
 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

84.8   

 

 

 

สถานศกึษาในเขต

ภูมิภาคตะวันตก

และบรเิวณ

ใกลเคียง 

ครูและบุคลากรทางการศกึษา        

มีความรู  ความเขาใจและ

ประสบการณในเนื้อหาที่เกี่ยวของ

กับมาตรฐานวชิาชพีครู 

2 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ  สาขาการศึกษาและ

สาขาที่เกี่ยวของ ปการศกึษา 2552 

200 177 

10
0,

00
0 

งบประมาณ  

เงนิรายได 

และงบสนับสนุน 

สกอ. 

80.4   

 

 

 

ผูสนใจทั่วไป นําความรูที่ดรีับจากการนําเสนอ

งานวจัิยไปพัฒนางานวจัิยอยาง

ตอเนื่องและเพื่อการปรับปรุงการ

เรยีนการสอนโดยนําไปประยุกตใช

ในการปฏิบัตไิด 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

3 ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้ น ฐ า น  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

นครปฐม  เขต 2 (รุนที่ 1) 

90 87 

78
3,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

86.6   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.นฐ.เขต 2 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 

4 ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้ น ฐ า น  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

นครปฐม  เขต 1 (รุนที่ 1) 

100 107 

96
3,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.2   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.นฐ.เขต 1 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 163 

 

งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

5 ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้ น ฐ า น  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

กาญจนบุร ี เขต 1 (รุนที่ 1) 

106 93 

83
7,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

85   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.กจ.เขต 1 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 

6 ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

กาญจนบุร ี เขต 1 (รุนที่ 2) 

107 93 

83
7,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

81.4   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.กจ.เขต 1 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 164 

 

งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

7 ฝกอบรมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูบรรณารักษ  รุนที่ 1 

88 85 

42
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

83.8   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพ ท .ก จ . เ ข ต  1  

เขต 2  เขต 3 และ

เขต 4 

ไดรับความรู  สําหรับใหครูนําไป

ประยุกตใชในการจัดการเรยีนรู

เพื่อพัฒนาผูเรยีน ครอบคลุมภาระ

งานและขอบขายเกี่ยวกับการ

จัดการหองสมุด  การพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ  การอนุรักษ

ทรัพยากรสารสนเทศ การวเิคราะห

ทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชและ

ความตองการสารสนเทศ การ

จัดบรกิารสารสนเทศ และการใช

เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ 

8 ฝ กอบร มผู บ ริ ห าร สถานศึ กษ า          

ขั้ น พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

กาญจนบุร ี เขต 3 

90 99 

89
1,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

88.2   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.กจ.เขต 3 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 165 

 

งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

9 ฝ กอบร มผู บ ริ ห าร สถานศึ กษ า          

ขั้ น พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

กาญจนบุร ี เขต 2 

135 134 

1,
20

6,
00

0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

82   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.กจ.เขต 2 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 

10 ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

นครปฐม  เขต 2 (รุนที่ 2) 

87 84 

75
6,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

86.6   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.นฐ.เขต 2 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 166 

 

งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

11 ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

นครปฐม  เขต 1 (รุนที่ 2) 

107 105 

94
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

92.2   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.นฐ.เขต 1 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 

12 ฝ กอบร มผู บ ริ ห าร สถานศึ กษ า           

ขั้ น พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุร ี 

เขต 1 (รุนที่ 1) 

121 119 

1,
07

1,
00

0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

83.8   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.รบ.เขต 1 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 167 

 

งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

13 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูแนะแนว  รุนที่ 1 

94 88 

44
0,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

70.4   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพ ท .ก จ . เ ข ต  1  

เขต 2  เขต 3 และ

เขต 4 

ไดรับความรู  ตลอดจนเทคนคิและ

เครื่องมือทางการแนะแนว  

สําหรับใหครูนําไปประยุกตใชใน

การจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรยีน  ครอบคลุมภาระงานและ

ขอบขายในการจัดกิจกรรมและ

ใหบรกิารแนะแนว  โดยอิง

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551          

14 ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา ขั้น

พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุร ี 

เขต 1 (รุนที่ 2) 

113 108 

97
2,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

79.6   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.รบ.เขต 1 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 168 

 

งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

15 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

สมรร ถนะครูภาษาไทย  ระดั บ

ประถมศกึษา  รุนที่ 1 

42 37 

18
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.4   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพ ท .ก จ . เ ข ต  1  

เขต 2  เขต 3 และ

เขต 4 

ไดรับความรู ความเขาใจในการ

จัดการเรยีนรูภาษาไทยแบบ     

บูรณาการ  หลักการใชภาษาไทย  

วรรณคดไีทย  สื่อและแหลงการ

เรยีนรูภาษาไทย  ระดับ

ประถมศกึษา 

16 ฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา  ขั้น

พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุร ี 

เขต 2 (รุนที่ 1) 

99 97 

87
3,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

86.8   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.รบ.เขต 2 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

17 ฝ กอบร มผู บ ริ ห าร สถานศึ กษ า          

ขั้ น พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุร ี 

เขต 2 (รุนที่ 2) 

100 94 

84
6,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

85.2 

 

  

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.รบ.เขต 2 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 

18 ฝกอบรมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูบรรณารักษ  รุนที่ 2 

55 51 

25
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

80.4   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพ ท . น ฐ . เ ข ต  1 

และเขต 2 

ไดรับความรู  สําหรับใหครูนําไป

ประยุกตใชในการจัดการเรยีนรู

เพื่อพัฒนาผูเรยีน ครอบคลุมภาระ

งานและขอบขายเกี่ยวกับการ

จัดการหองสมุด  การพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ  การ

อนุรักษทรัพยากรสารสนเทศ การ

วเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูใชและความตองการสารสนเทศ 

การจัดบรกิารสารสนเทศ และการ

ใชเทคโนโลยีในงานสารสนเทศ 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

19 ฝกอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูแนะแนว  รุนที่ 2 

69 70 

35
0,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

82.2   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพ ท . น ฐ . เ ข ต  1 

และเขต 2 , สพท.

รบ.เขต 1 และเขต 

2 

ไดรับความรู  ตลอดจนเทคนคิและ

เครื่องมือทางการแนะแนว  

สําหรับใหครูนําไปประยุกตใชใน

การจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรยีน  ครอบคลุมภาระงานและ

ขอบขายในการจัดกิจกรรมและ

ใหบรกิารแนะแนว  โดยอิง

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551          

20 ฝ กอบร มผู บ ริ ห าร สถานศึ กษ า          

ขั้ น พื้ น ฐ า น   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ ง  

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

กาญจนบุร ี เขต 4 

112 111 

99
9,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

88.6   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพท.กจ.เขต 4 

ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาใน

ดานกลยุทธการบรหิาร

สถานศกึษา ใหเปนผูบรหิาร

สถานศกึษาที่มีภาวะผูนําทาง

วชิาชพี 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

21 ฝกอบรมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูบรรณารักษ  รุนที่ 3 

72 65 

32
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

86.2   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพ ท . ร บ . เ ข ต  1 

และเขต 2 

ไดรับความรู  สําหรับใหครูนําไป

ประยุกตใชในการจัดการเรยีนรู

เพื่อพัฒนาผูเรยีน ครอบคลุมภาระ

งานและขอบขายเกี่ยวกับการ

จัดการหองสมุด  การพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ   การ

อนุรักษทรัพยากรสารสนเทศ การ

วเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูใชและความตองการสารสนเทศ 

การจัดบรกิารสารสนเทศ และการ

ใชเทคโนโลยีในงานสารสนเทศ 

22 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

สมรร ถนะครูภาษาไทย  ระดั บ

ประถมศกึษา  รุนที่ 2 

72 68 

34
0,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

84.8   

 

 

 

โรงเรียนในสังกัด 

สพ ท . น ฐ . เ ข ต  1 

และเขต 2 , สพท.

รบ.เขต 1 และเขต 

2 

ไดรับความรู ความเขาใจในการ

จัดการเรยีนรูภาษาไทยแบบ  

บูรณาการ  หลักการใชภาษาไทย  

วรรณคดไีทย  สื่อและแหลงการ

เรยีนรูภาษาไทย  ระดับ

ประถมศกึษา 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

23 โครงการสัมมนา เรื่อง เสริมสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตําบล

ธรรมศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐม 

40 41 

15
,0

00
 

งบประมาณ 

เงนิรายได 

76.69  

 

 

 

 

 

ชุมชนตําบลธรรม

ศาลา  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 

ผูอาศัยในชุมชนไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

กองทุนสวัสดกิารชุมชน  มี

แนวทางในการดําเนนิงานและ

สามารถวางแผนในการดําเนนิงาน

ตามหลักการที่ถูกตองของกองทุน

สวัสดกิารชุมชน 

24 โครงการ ประชุ ม เชิ งป ฏิบั ติการ

เครือขายจิตวิทยา เรื่อง   การ

กํ าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชาจิตวิทยา   ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ(TQF) พ.ศ. 2552 

60 30 

7,
80

0 

งบประมาณ 

เงนิรายได 

91.2   

 

 

 

มหาวิทยาลัยของ

รัฐและเอกชนที่เปด

สอนหลักสูตรดาน

จิตวทิยา 

คณาจารยและผูที่รับผดิชอบ

หลักสูตรสาขาวชิาจิตวทิยาได

ระดมความคิดเพื่อกําหนดกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒสิาขาวชิา

จิตวทิยา ระดับปรญิญาตร ี

ปริญญาโท และปรญิญาเอก  

สอดคลองกับความตองการทาง

สังคมและแนวทางทางจิตวทิยา 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาศาสตรและ

วชิาชพีใหเขมแข็ง 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

25 Philosophies and Innovations in 

Lifelong Education 

40 60 - ไดรับการ

จัดสรรจาก

มหาวทิยาลัย 

ไซเบอรไทย 

89.78   

 

 

 

มหาวทิยาลัยที่

จัดการเรียนการ

สอนดานการศกึษา

ผูใหญ  การศกึษา

ตลอดชวีติ  

การศกึษานอก

ระบบและสาขาที่

เกี่ยวของ 

ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ความรูตาง ๆ ในสาขาวชิา และมี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรูจาก

ผูทรงคุณวุฒใินสาขาวชิา

การศกึษาตลอดชวีติ  จาก

ตางประเทศ  ทําใหมีมโนทัศนที่

กวางขวางขึ้น 

26 SU.ED.Fitness Center 30 30 

17
0,

00
0 

เก็บคาสมาชกิ

(รายวัน       

รายเดอืนและ

รายป) 

84.2   

 

 

 

บุคคลทั่วไป ผูเขารับบรกิารมีความรูในการนํา

หลักการทางวทิยาศาสตรการกฬีา

มาใชในการดูแลสมรรถภาพและ

สุขภาพของตนเองและผูอ่ืน 

27 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : 

กระบวนการคิดสูการปฏิบัติในชั้น

เรยีน 

300 280 

11
0,

00
0 

งบประมาณ

แผนดนิ 

87.64   

 

 

 

สถานศกึษาในเขต

พื้นที่ จ.นครปฐม

และจังหวัด

ใกลเคียง 

ไดรับความรูความเขาใจในเรื่อง

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้

พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

28 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค รู ส อ น

ภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษา   (รุน

ที่1) 

80 85 

30
0,

00
0 

งบประมาณ

แผนดนิ 

86   

 

 

 

สถานศึกษาในเขต

ภูมิภาคตะวันตก 

ไดเขาใจถงึหลักการสอนและ

กจิกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  

ฝกการเขยีนแผนการสอนเพ ื่อไป

ประยุกตใชในชัน้เรยีน 

29 สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น  ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของผูเรยีน 

150 162 

14
0,

00
0 

งบประมาณ

แผนดนิ 

91   

 

 

 

สถานศึกษาในเขต

ภูมิภาคตะวันตก 

ผูเขารวมโครงการ  มีความเขาใจ

ในการพัฒนาจิตสาธารณะของ

ผูเรยีน  นําหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงไปใชในชวีติประจําวัน 

30 โครงการแขงขันทางวิชาการ  เนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 40 ป   คณะ

ศกึษาศาสตร 

300 387 

90
,0

00
 งบประมาณเงนิ

รายได 

87.4   

 

 

 

นักเรียนนักศึกษา

และบุคคลผูสนใจ

ทั่วไป 

นักเรยีน  นักศกึษา และ

ผูเกี่ยวของมีการแสวงหาความรูใน

วชิาที่มีการแขงขัน้ 

31 การสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเพื่อ

เพิ่มสัมฤทธผิลทางการเรยีน 

300 239 

10
0,

00
0 

งบประมาณ

แผนดนิ 

87.2   

 

 

 

สถานศึกษาในเขต

พื้นที่ จ.นครปฐม 

ผูเขารวมโครงการมองเห็น

แนวทางในการสรางแรงจูงใจใหแก

ผูเรยีนในการจัดกจิกรรมการ

เรยีนรูในชัน้เรยีนใหเกดิ

ประสทิธภิาพสูงสุด 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 175 

 

งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

32 ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ

ผูปกครองในการชวยเหลือเด็กที่ มี

ความตองการพเิศษ 

 

80 77 

15
,0

00
 

โครงการพเิศษ

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต 

สาขาจิตวทิยา

ชุมชน 

84.4   

 

 

 

บุคลากรหรือครูใน

ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่

เ กี่ ย ว ข อ ง แ ล ะ

ผูปกครองเด็กที่ มี

ค ว า ม ต อ ง ก า ร

พเิศษ 

ผูปกครองและครูหรอืบุคลากร

ไดรับแนวทางในการประสาน

ความรวมมือและชวยเหลือเด็กที่มี

ความตองการพเิศษอยางถูกวธิี 

33 การฟนฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน

จังหวัดนครปฐม 

240 425 

10
0,

00
0 

งบประมาณ

แผนดนิ 

85.2   

 

 

 

นักเรยีน  นักศึกษา

และบุคคลผูสนใจ

ทั่วไป 

ผูรวมโครงการมีจิตสํานกึรักศลิปะ

พื้นบานของตนเองและสามารถสบื

ทอดศลิปวัฒนธรรม 

34 การศึกษาเชิงสรางสรรคเพื่อการ

เรยีนรูของชุมชน 

140 230 

15
4,

20
0 

งบประมาณ

แผนดนิ 

87.6      นักเรยีน  นักศึกษา

และบุคคลผูสนใจ

ทั่วไป 

ผู ร วม โคร งการ สามาร ถผลิ ต

ชิ้นงานหรือสรางสรรคที่เกี่ยวของ

กั บ ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร มป ร ะ เ พ ณี

พื้ น บ า น จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม             

มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณคา

ของศลิปวัฒนธรรมพื้นบาน 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

35 e-book นวัตกรรมสื่อสรางสรรค 

สําหรับครู  อาจารยและผูสนใจทั่วไป

ในเขตภูมิภาคตะวันตก 

120 140 

16
8,

60
0 

งบประมาณ

แผนดนิ 

93.8   

 

 

 

ครู แล ะบุ คลากร

ทางการศึกษาใน

เ ข ต ภู มิ ภ า ค

ต ะ วั น ต ก แ ล ะ

ผูสนใจทั่วไป 

ผู เขารวมโครงการสามารถนํา

ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไป

ใช เปนประโยชนตอการพัฒนา

วิชาชีพและเปนแนวทางในการ

พัฒนาสถานศึกษา และสร าง

เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น

เทคโนโล ยีระหว างหนวยงาน

การศกึษาที่เขารวมการฝกอบรม 

36 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ  

แล ะ จั ด ทํ า ว า ร ส า ร เท ค โ น โ ล ยี

การศกึษาปรทิัศน 

25 25 

50
,0

00
 

งบประมาณ 

เงนิรายได 

82   

 

 

 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เ ค รื อ ข า ย ที่ เ ป น

ส ม า ชิ ก ส ม า ค ม

เ ท ค โ น โ ล ยี

ก า ร ศึ ก ษ า แ ห ง

ประเทศไทย 

ผูรวมโครงการไดรับทราบขอมูล

การ จัดทํ าวารสาร เทคโนโล ยี

ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ทั ศ น   ไ ด เ ป น

เครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ข าวสาร   ความก าวหน าทาง

วชิาการและวชิาชีพทางเทคโนโลยี

การศกึษา 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

37 การเขียนชุดโครงการวิจัยทางดาน

การศกึษา และสังคมศาสตร 

60 58 

7,
37

5.
5 

งบประมาณ 

เงนิรายได 

84.0      ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ

บุ คลากร ภายใน

แ ล ะ ภ า ย น อ ก  

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษาและ

ศษิยเกา 

ผูรวมโครงการไดรับความรู ความ

เขาใจในหลักการ  แนวทางและ

เทคนิค   ขั้ นตอนการ เขียนชุด

โครงการวิจัยทางดานการศึกษา

และสังคมศาสตร  สามารถเขียน

ชุดโครงการ  สรางองคความรูใหม

ที่ ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม

ตองการของชุมชน  เกิดการสราง

เครือขายวิจัย ระหวางวิทยากร  

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร

และบุคลากรภายนอก                              

38 บ ท บ า ท ข อ ง ค รู ใ น ก า ร ป ฏิ รู ป

ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ที่ ส อ ง :

ความกาวหนาในอาชีพและบุคลากร

ทางการศกึษา 

250 321 

30
,0

00
 

เงนิสมทบของ

นักศกึษา

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

100      ครู และบุ คลากร

ทางการศึกษาใน

เ ข ต ภู มิ ภ า ค

ตะวันตก 

ผูรวมโครงการสามารถนําแนว

ท า ง ก า ร พั ฒ น า ค รู ใ ห ม ไ ป

ประยุกตใชในการสนับสนุนและ

จัดการเรียนการสอน  สงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก

สูงขึ้น 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

39 การศกึษาไทยกับการเขาสูประชาคม

อาเซยีน 

300 315 

35
,0

00
 

เงนิสมทบของ

นักศกึษา

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

100      ผู บ ริ ห า ร

ส ถ า น ศึ ก ษ า  

ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ

บุคลากรทางการ

ศึกษา  นักศึกษา

และผูสนใจทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจใน

บทบาทของประเทศไทยกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเม่ือมีการ

รวมตัวของอาเซียนเปนประชาคม 

“อา เซี ยน ”  แ ละ ตร ะ หนั กถึ ง

ความสําคัญของผลกระทบและ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ

วงการการศึกษาไทย  ซึ่งจําเปน

จะตองปรับองคกรใหมีมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับในกลุมประชาคม

อาเซยีน 

40 การวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

การศึ กษาสํ าหรับบุคลากรทาง

การศกึษาเพื่อการเลื่อนวทิยฐานะ 

40 31 

35
,5

00
 

งบประมาณ 

เงนิรายได 

86.2      ครู  อาจารยและ

บุคลากรทางการ

ศกึษา 

ผู เขารวมโครงการสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอ

การพัฒนาวิชาชีพ  มีความเขาใจ

เกี่ยวกับการวิจัยนวัตกรรมทาง

การศกึษา 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

41 บทบาทครูพันธุใหมกับการศกึษาไทย

ในอนาคต 

250 275 

37
,7

50
 

เงนิสมทบของ

นักศกึษา

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

96      ผู บ ริ ห า ร  ค รู  

บุคลากรทางการ

ศกึษา  นักวิชาการ  

นักเรยีน  นักศึกษา

และผูสนใจทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการไดความรูความ

เขาใจในโครงการครูพันธุใหมและ

ตร ะหนั กถึ ง ความสํ า คัญของ

บทบาทครูพันธุใหมที่จะมีบทบาท

ตอการศึกษาไทยในอนาคต ได

แลกเปลี่ยนเรยีนรูถงึเปาหมายและ

ทิศทางในการดําเนินการเกี่ยวกับ

โครงการครูพันธุใหม 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

42 ก าร ปรั บ กร ะ บว นทั ศ น สํ า ห รั บ

ผูบริหารยุคใหม  เพื่อรองรับการ

ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ก ร ะ แ ส      

โลกาภิวัตน 

300 261 

38
,5

00
 

เงนิสมทบของ

นักศกึษา

หลักสูตร

ปรญิญา

มหาบัณฑิต 

88.40      ผู บ ริ หาร องค ก ร  

ผู บ ริ ห า ร

ส ถ า น ศึ ก ษ า  

อาจารย  บุคลากร

ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  

นักวชิาการ 

ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา

ความรูทางดานการบริหารงาน  

และสามารถประยุกตใชบริหาร

จัด ก าร ร ะบ บ กา ร ศึ ก ษ า ใ ห มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  

ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว ต า ม ก ร ะ แ ส         

โลกาภิวัตร  และสอดคลองกับ

สภาพปญหาความตองการของ

สังคมและเกิดประโยชนสูงสุดแก

นักเรยีนและประชาชน 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

43 พรอมหรือยัง ? ...กับการประเมิน

คุณภาพภายนอก (รอบสาม) 

200 207 

30
,0

00
 

เงนิสมทบของ

นักศกึษา

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

100      ผู บ ริ ห า ร  ค รู  

บุคลากรทางการ

ศกึษา  นักวิชาการ  

และผูสนใจทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการไดรับความรู

เกี่ ยวกับแนวทางการประเ มิน

คุณภาพภายนอกรอบ 3  สามารถ

พัฒนากรอบการประเมินคุณภาพ

ภายในและเตรียมความพรอมรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

ที่ 3 

44 วิ ท ย ฐ า น ะ ( เ ก ณ ฑ ใ ห ม ) สู

ความกาวหนาทางวชิาชพี 

160  250 

30
,0

00
 

เงนิสมทบของ

นักศกึษา

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

87.8      ผู บ ริ ห า ร  ค รู  

บุคลากรทางการ

ศกึษา  นักวิชาการ  

และผูสนใจทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการมีความม่ันใจ

จัดทํ าผลงานทางวิชาการ เพื่ อ

ประกอบการขอให มีและเลื่อน  

วิทยฐานะที่สูงขึ้น  รวมทั้งเขาใจ

บทบาทหนาที่ของหนวยงานทาง

การศึกษาในการใหบริการทาง

สังคม และเปนศูนยกลางในการ

เผยแพรความรูสูชุมชน 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

45 การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทาง

การศึกษา  เพื่อการทําผลงานทาง

วชิาการ 

60 52 

7,
56

4.
5 

งบประมาณ 

เงนิรายได 

88.2      ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ

บุ คลากร ภายใน

แ ล ะ ภ า ย น อ ก  

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษาและ

ศษิยเกา 

ผูรวมโครงการไดรับแนวทางใน

การ จัดการเรียนการสอนและ

งานวิ จัย เพื่ อสร างองคความรู  

ต ล อ ด จ น เ ขี ย น บ ท ค ว า ม ที่ มี

คุณภาพเปนที่ ยอมรับนํ าไปใช

ประโยชนไดจริง และนําไปพัฒนา

ผลงานในลักษณะการวจัิย  เพื่อใช

ใ นการ ขอ เลื่ อนตํ า แหน งทา ง

วชิาการ 

46 Societal Innovations Focusing on 

new Learning Developments 

20 20 

4,
00

0 

งบประมาณ 

เงนิรายได 

92.8      ค ณ า จ า ร ย 

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษาและ

ศษิยเกา 

ผูรวมโครงการไดรับความรูความ

เขาใจดานพัฒนาการเรียนรู ใน

สังคมดวยการพัฒนาวธิกีารเรียนรู

แบบใหม 
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งบประมาณ บูรณาการสู 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน แหลงงบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

47 โครงการสัมมนา เรื่อง เสริมสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตําบล

ธรรมศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัด

นครปฐม 

40 40 

15
,0

00
 

งบประมาณเงนิ

รายได 

76.69      ชุมชน ตําบลธรรม

ศาลา  อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 

ผูอาศัยในชุมชนไดรับความรูความ

เขา ใจ เกี่ ยวกับการดํ าเนินงาน

กองทุนสวัสดิการชุมชน มีแนวทาง

ในการดําเนินงานและสามารถ

วางแผนในการดําเนินงานตาม

หลักการที่ ถูกตองของกองทุน

สวัสดกิารชุมชน 

48 โครงการศกึษาภาคสนามรายวิชาภูมิ

ปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษาและ

ร า ย วิ ช า ชุ ม ช น ศึ ก ษ า   ภ า ย ใ ต

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ร ะ ห ว า ง ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร  

มหาวทิยาลัยศิลปากร   กับเทศบาล

นครนครปฐม 

120 142 

10
,0

00
 

งบประมาณ

สนับสนุนจาก

เทศบาลนคร

นครปฐม 

90.8      บุ ค ล า ก ร แ ล ะ

ส ม า ชิ ก จ า ก

เ ท ศ บ า ล น ค ร

นครปฐม 

ผลการรายงานการศึกษาขอมูล

ของนักศกึษาชวยใหชุมชนเทศบาล

นครนครปฐมมีขอมูลของชุมชนใน

เชงิวชิาการ 
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ตารางที ่5.1-2  โครงการ / กิจกรรม การบรกิารทางวชิาการแกสังคมที่สงผลตอการพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกรภายนอก ประจําป 

                     การศึกษา 2553 โครงการระดับนานาชาต ิ

งบประมาณ บูรณาการสู 

ลํา 

ดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม จํานวน 
แหลง

งบประมาณ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ปร

ุงร
าย

วิช
าใ

หม
 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
หม

 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํ

าร
าห

รือ
หน

ังส
อื 

กา
รว

ิจัย
 หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกร

ไดรับ 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 
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จุดแข็ง :  

1. มีโครงการบรกิารวชิาการแกสังคมที่เช่ือมโยงและบูรณาการกับการเรยีนการสอน และการทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม 

2. มีการจัดโครงการบรกิารวชิาการแกสังคมอยางตอเนื่อง  ซ่ึงมีทัง้โครงการที่จัดแบบใหเปลาและ

โครงการที่จัดโดยคิดคาบรกิาร  โดยมีผูสนใจเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80  

3. มีการดําเนนิการจัดกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนา/แกไขปญหาและเสรมิสรางความเขมแข็งแกสังคม ตามจุดเนนของสถาบันและสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1. สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรในการใหบรกิารวชิาการแกสังคม และดําเนินงานดานบริการแก

สังคมและชุมชนใหครอบคลุมเปาหมายทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ 

 2. พัฒนาคณะศกึษาศาสตรใหเปนศูนยบรกิารวชิาการและวชิาชีพระดับภูมิภาค  

 3. สงเสรมิใหมีการจัดการความรูเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรยีนการสอน หรอืการวจิัย เพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยรุนใหมตอไป 
 

จุดออน :   

อาจารยบางสวนยังไมเขาใจวธิกีารบูรณาการงานบรกิารวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ

วจิัย 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยในภาควิชาตาง ๆ เพื่อนําประโยชนจากงานบริการ

วชิาการแกสังคมไปพัฒนาการเรยีนการสอนและภารกจิอ่ืน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.1.1-1 แผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ 2553 ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบ

นโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 

มหาวทิยาลัยศลิปากร (พ.ศ.2551-2554) ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

ศษ 5.1.1-2 ผลการสํารวจความตองการรับบรกิารทางวชิาการของสังคม/ชุมชน  

ศษ 5.1.1-3 โครงการบรกิารวชิาการแกสังคมที่คณะศกึษาศาสตรจัดข้ึนในปการศกึษา 2553 

ศษ 5.1.2-1 โครงการบริการวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับการจัดการเรยีนการสอนเรื่องที่ 1 

ศษ 5.1.2-2 โครงการบริการวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับการจัดการเรยีนการสอนเรื่องที่ 2 

ศษ 5.1.2-3 โครงการบริการวชิาการทีมี่การบูรณาการรวมกับการจัดการเรยีนการสอนเรื่องที่ 3 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.1.2-4 โครงการบริการวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับการจัดการเรยีนการสอนเรื่องที่ 4 

ศษ 5.1.2-5 โครงการบริการวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับการจัดการเรยีนการสอนเรื่องที่ 5 

ศษ 5.1.3-1 โครงการบริการวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับโครงการวจิัย 

ศษ 5.1.4-1 

 

รายงานผลการจัดโครงการบรกิารวชิาการที่มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ

งานบรกิารทางวชิาการแกสังคมกับการเรยีนการสอนและการวจิัย 

ศษ 5.1.4-2 มคอ.5 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชาที่มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรยีนการสอนและการวจิัย 

ศษ 5.1.5-1 

 

โครงการที่นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรยีนการสอนและการวจิัย 
 

 

ตัวบงชี้ที ่5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 

การดําเนินการ 
ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ

บรกิารทางวชิาการตามจุดเนนของสถาบัน 

  

2 

 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน หรอืภาคเอกชน หรอืภาครัฐ หรอืหนวยงานวชิาชีพ 

  

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ

สังคม 

  

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมการ

ใหบรกิารทางวชิาการ 

  

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบรกิารทางวชิาการและถายทอดความรูสู

บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ........... ขอ  เกณฑประเมิน : ...........  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :      5        ขอ เกณฑประเมิน :      5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  5  ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  5 ขอ   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1. มกีารสํารวจความตองการของชุมชน หรอืภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรอืหนวยงานวชิาชพีเพื่อ

ประกอบการกําหนดทศิทางและการจัดทําแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเนนของสถาบัน 

คณะศกึษาศาสตร มีการประเมินระบบและกลไกในการใหบริการ และมีการกําหนดพื้นที่ในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หนวยงานวชิาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทศิทางและการจัดทําแผนการบรกิารทางวชิาการตามจุดเนนของ

สถาบัน โดยจัดทําแบบสํารวจความตองการในการรับบรกิารวชิาการแกชุมชน ในเรื่องตางๆ เพื่อตอบสนอง

ตามความตองการ เชน การจัดฝกอบรมมาตรฐานความรูชุดวชิาชีพคร ูการผลติสื่อการเรียนการสอน การ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สื่อเทคนิควิธีการสอนสังคมศึกษา การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน

รูปแบบตางๆ  กระบวนการคิดความรู การศกึษาของช้ันประถมศกึษา การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ 

Backward Design เปนตน ซ่ึงคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการกําหนดพื้นที่ใหบริการ คือ สถานศึกษา/

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษาแถบภูมิภาคตะวันตก ซ่ึงประกอบไปดวย จังหวัดนครปฐม  กาญจนบุร ี 

ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงครามและลุพรรณบุรี   โดยชุมชนตองการให

คณะวชิาบรกิารในเรื่อง ฝกอบรมชุดวชิาชีพครูตามมาตรฐานความรูและประสบการณวชิาชีพครูของคุรุสภา  

และนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจดังกลาวมาเพื่อจัดทําแผนในการใหบริการตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 

5.2.1-1, และศษ 5.2.1-2) 
 

2. มคีวามรวมมอืดานบรกิารทางวชิาการเพื่อการเรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรอืภาคเอกชน หรอืภาครัฐ หรอืหนวยงานวชิาชพี 

คณะศกึษาศาสตร  มีการสรางเครอืขายการใหบรกิารทางสังคม โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนรวม

จากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการมามีสวนรวมและสราง

ความเช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอก เพื่อสรางประโยชนและเสริมสรางความเขมแข็งตอสังคมและชุมชน เชน 

ความรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 2 ภายใตความรวมมือกับ

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูในการใหบรกิารทางวิชาการแกสังคมในเรื่องหลักสูตร

การฝกอบรมผูบรหิารสถานศกึษาและครูทัง้ระบบ ซ่ึงมีการเชิญวทิยากรจากมหาวิทยาลัย จากโรงเรียนใน

เขตพื้นที่ จากสํานักงานเขตพื้นที่ตาง ๆ มาเปนวทิยากรรวมกับอาจารยภายในคณะฯ (เอกสารหมายเลข ศษ 

5.2.2-1 และศษ 5.2.2-2 ) 
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3. มกีารประเมนิประโยชนหรอืผลกระทบของการใหบรกิารทางวชิาการตอสังคม 

คณะศกึษาศาสตร มีการประเมินผลการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ โดยเนนการประเมิน

ประโยชนและผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา 

อาจารย และบุคลากรผูใหบรกิาร ทัง้ในดานการนําความรู ความเช่ียวชาญไปใชประโยชน โดยโครงการที่

ดําเนนิแลวมีประโยชนตอชุมชนและควรดําเนนิการอยางตอเนื่อง เชน โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

ทางการศกึษาเพื่อการทําผลงานทางวชิาการ  และโครงการการเขียนชุดโครงการวิจัยดานการศึกษาและ

สังคมศาสตร (เอกสารหมายเลข ศษ.5.2.3-1)  

 

4. มกีารนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วชิาการ 

คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ ไปพัฒนา

คุณภาพ มาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ  ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาในการ

ใหบรกิาร รูปแบบการใหบรกิาร ระยะเวลาในการใหบริการ ดังที่มีการนําผลการประเมินโครงการบริการ

วชิาการ ผูสูงอายุกับการพัฒนาสังคมที่จัดข้ึนในเดอืนมกราคม 2553 ที่วา ควรจัดเตรยีมสถานที่ใหเพียงพอ

กับผูเขารวมประชุมที่สนใจเปนจํานวนมาและควรคํานึงถึงชวงอายุของผูเขารวมประชุมสัมมนาในการทํา

กจิกรรมที่จะตองเดนิไปเรยีนรูตามจุดตางๆในชุมชนที่มีระยะหางกันคอนขางมาก รวมทั้งควรกําหนดใหผู

สัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนกับวทิยากรและกับผูเขารวมการประชุมสัมมนามากข้ึน จงึไดนําเอาขอเสนอแนะ

ดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดรูปแบบการใหบริการในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การศึกษาเชิง

สรางสรรคเพื่อการเรียนรูของชุมชน มีการกําหนดชวงเวลา Dialogue in Creative Café: คาเฟสรางสรรค 

โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนสนทนากับวิทยากรในกลุมยอยไดใกลชิดและใน

ระยะเวลาที่มากข้ึน รวมทัง้มีการกําหนดรูปแบบการเรยีนรูกับคนในชุมชนโดยการเดนิทางโดยรถอีแตน เพื่อ

สอดคลองกับกลุมเปาหมายหลักและสะทอนวิถชีีวติของชุมชนเชนกัน (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.4-1) 

 

5. มกีารพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบรกิารทางวชิาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตร มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิด

กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ และนักศกึษา และถายทอดความรูเกี่ยวกับการ

ใหบรกิารทางวชิาการสูบุคลากรภายในสถาบัน และเผยแพรสูสาธารณชน เชน เอกสารประกอบการอบรม

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางการศึกษา  เพื่อการทําผลงานทางวิชาการ”  ซ่ึงมีการนําไป

เผยแพรในเว็บไซตของคณะศกึษาศาสตร www.educ.su.ac.th เพื่อเผยแพรความรูใหคณาจารย  บุคลากร  

นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป  ไดนําความรูจากเอกสารประกอบการอบรมไปใชประโยชนตอไป (เอกสาร

หมายเลข ศษ 5.2.5-1 และ ศษ 5.2.5-2) 
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ตารางที่ 5.2-1  โครงการ / กิจกรรม การบรกิารทางวชิาการแกสังคมที่สงผลตอการพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกรภายนอก  

ประจําปการศกึษา 2553 

ผลการประเมินโครงการ 

ลําดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
หนวยงาน/องคกร/ชุมชน 

ที่สํารวจความตองการ 

ประเด็นความตองการที่

ไดจากการสํารวจ 
รอยละความ

พึงพอใจ 
ประโยชนที่ไดรับ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1 โครงการสัมมนา เรื่อง 

เสรมิสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนนิงานของ

กองทุนสวัสดกิารชุมชน  

ตําบลธรรมศาลา  อําเภอ

เมือง  จังหวัดนครปฐม 

ชุมชน ตําบลธรรมศาลา  

อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

สาเหตุการไมเขารวมเปน

สมาชกิกองทุนสวัสดกิาร

ชุมชน 

76.69 ผูอาศัยในชุมชนไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

กองทุนสวัสดกิารชุมชน มีแนวทาง

ในการดําเนนิงานและสามารถ

วางแผนในการดําเนนิงานตาม

หลักการที่ถูกตองของกองทุน

สวัสดกิารชุมชน 

ผูอาศัยในชุมชนเขามาเปนสมาชิก

กองทุนสวัสดกิารชุมชนมากขึ้น 

2 โครงการศกึษาภาคสนาม

รายวชิาภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อการศกึษาและรายวชิา

ชุมชนศกึษา  ภายใต

ขอตกลงความรวมมือทาง

วชิาการระหวางคณะ

ศกึษาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศลิปากร   

กับเทศบาลนครนครปฐม 

เทศบาลนครนครปฐม การศกึษาภูมิปญญา

ทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน 

90.8 ผลการรายงานการศกึษาขอมูล

ของนักศกึษาชวยใหชุมชนเทศบาล

นครนครปฐมมีขอมูลของชุมชนใน

เชงิวชิาการ 

ทําใหชุมชนมีขอมูลที่เปนประโยชน

ตอการวางแผนและพัฒนาชุมชน 
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จุดแข็ง :  

1. การบริการวิชาการที่คณะ ฯ จัดข้ึน เปนที่ยอมรับของผูเขารวมโครงการ ซ่ึงสะทอนไดจาก

ผูเขารวมโครงการ สวนหนึ่งจะเปนผูเขาอบรมกลุมเดิมหรือผูที่เคยเขารับการอบรมแลวรองขอใหจัด

โครงการอีก   

2. คณาจารยมีความรู และความสามารถในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพและเปนวิทยากร

ใหแกหนวยงานตางๆ 

3. มีการดําเนนิการดานการบรกิารวชิาการที่หลากหลายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนอง

ความตองการของชุมชน 

4. คณะ ฯ ใหความสําคัญและมีการประสานความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู

และเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวของกับการศกึษาเพื่อการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง :   

 จัดทําโครงการบรกิารวชิาการที่มีลักษณะบูรณาการขามศาสตรหรือขามหนวยงาน เชน โครงการ

รวมกันระหวางสาขาวิชาตาง ๆ หรือจัดโครงการรวมกับคณะวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเปนการใหบริการวิชาการที่

หลากหลายมากข้ึน  
 

จุดออน :   

โครงการบริการวิชาการบางโครงการ (ที่เก็บคาบริการ) มีผูสมัครเขารวมโครงการจํานวนนอย             

จงึจําเปนตองงด/ เลื่อนการจัดโครงการออกไป 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

ใชกลยุทธการประชาสัมพันธโครงการที่หลากหลาย   เพื่อขยายกลุมผูรับบริการใหกวางขวางมาก

ยิ่งข้ึน  ไมวาจะเปนการสงจดหมายไปยังหนวยงานตาง ๆ  การตดิปายประชาสัมพันธ  การลงจดหมายขาว

มหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธผานทางเคเบิ้ลทีวี   การประชาสัมพันธทางเว็บไซต  หรือการ

ประชาสัมพันธผานทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส (อีเมล) ไปยังกลุมเปาหมาย  เปนตน   
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.2.1-1 แผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ 2553 ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบ

นโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 

มหาวทิยาลัยศลิปากร (พ.ศ.2551-2554) ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

ศษ 5.2.1-2 แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

ศษ 5.2.1-3 ผลการสํารวจความตองการรับบรกิารทางวชิาการของสังคม/ชุมชน  

ศษ 5.2.2-1 หลักฐานการเชิญบุคคลเขามามีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  

ศษ 5.2.2-2 ตารางที่ 5.2-1 โครงการ/กิจกรรม การบรกิารทางวชิาการแกสังคมที่สงผลตอการ

พัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกรภายนอก ประจําปการศกึษา 

2553 

ศษ 5.2.3-1 โครงการที่มีการประเมินประโยชนของการใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม 

ศษ 5.2.4-1 

 

โครงการที่มีการนําผลการประเมิน (ในขอ3) ไปพัฒนาระบบและกลไก หรอืกจิกรรม

การใหบรกิารทางวชิาการ 

ศษ 5.2.5-1  หนาเว็บไซตโครงการที่มีการเผยแพรความรูจากการใหบรกิารวชิาการ 

ศษ 5.2.5-2 เอกสารประกอบการอบรมโครงการที่มีการเผยแพรความรูจากการใหบรกิารวชิาการ 
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องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

5 หรอื 6 ขอ 
 

การดําเนินการ 
ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 

  

2 

 

มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

  

3 

 

มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 
 

 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศกึษา 

  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศกึษา 

  

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม

และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ...........   เกณฑประเมิน : ............ คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  6   ขอ  เกณฑประเมิน :     5      คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :     5  ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป :    6   ขอ   เกณฑประเมิน :     5      คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

 1.  มรีะบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

 คณะศึกษาศาสตร กําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนการ

ดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป มีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมและ มีการ

จัดทําแผนงบประมาณโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดดานศลิปะและวัฒนธรรม มีการดําเนนิงานโดยทุกคนมี

สวนรวม รวมทัง้มีการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการพัฒนา

อยางตอเนื่อง  

 ในปการศกึษา 2553 คณะศึกษาศาสตร ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการ

ตดิตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข 

ศษ 6.1.1-1 และศษ 6.1.1-2) 
  

 2. มกีารบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอนและ

กจิกรรมนักศกึษา 

 คณะศกึษาศาสตร มีการบูรณาการดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอน โดยสอดแทรกในกจิกรรมการเรยีนการสอนรายวชิาตางๆ อาทเิชน โครงการศกึษาดูงานนอก

สถานที่ของนักศกึษาผูลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 469120 แหลงเรยีนรูในชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต                 

ณ พิพิธภัณฑทองถิ่น โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม  การนําโครงการวันเวลาภาษาไทยมาบูรณาการกับรายวิชา 465 326 การวิจารณ

วรรณคดไีทย การจัดโครงการอบรมจรยิธรรมสําหรับครูในรายวชิา 467261 จรยิธรรมสําหรับครู และ

มีการบูรณาการดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมรวมกับกจิกรรมนักศกึษา เชน โครงการแสดง

ความยินดีตอผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 โดยมีการจัดการแสดงรําอวยพรใหผูสําเร็จ

การศกึษา เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.2-1, ศษ 6.1.2-2 และศษ 6.1.2-3) 
 

 3. มกีารเผยแพรกจิกรรมหรอืการบรกิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 คณะศกึษาศาสตร  มีการเผยแพรและบรกิารดานศลิปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ดังนี้ 

 1. ชมรมสงเสรมิการเรยีนรูเพื่อพัฒนาเยาวชน (องคกรสาธารณประโยชน) ไดขอความรวมมือ

ใหจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกตเพื่อรวมแสดงในงาน “การประกวดสุนทรพจน ระดับ

มัธยมศกึษา ประจําปการศกึษา 2553 เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีรอบชิงชนะเลศิ ระดับชาติ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทําใหนักศึกษาไดมี

สวนรวมในการสรางเครอืขายทางดานศลิปะและวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานหรอืองคกรอ่ืนดวย 
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 2. การแสดงดนตรีไทยของวงโอฬารชํานาญศิลป และการแสดงโขน ลําตัด รําอวยพรของ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ในงานศึกษาศาสตร-วัดไรขิง ธํารงศิลป ปฐมนคร ระหวางวันที่ 16-17 

และ 19 เมษายน 2554 ณ วัดไรขิง อ. สามพราน จ.นครปฐม 

3. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศลิป ของนักศกึษาคณะศึกษาศาสตร ไปรวมบรรเลงใน

พิธีบายศรีสูขวัญ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 

2554  

 4. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศลิป ของนักศกึษาคณะศึกษาศาสตร ไปรวมบรรเลงใน

พิธบีายศรสีูขวัญของมหาวทิยาลัยศลิปากร วันที่ 30 มีนาคม 2554 และวงกลองยาวบรรเลงนําขบวน

นักศกึษาไปประกอบพิธแีหผาหมองคพระปฐมเจดยี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 

 5. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศลิป ของนักศกึษาคณะศึกษาศาสตร ไปรวมบรรเลงใน

พิธอุีปสมบทของญาตนิักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ณ กรุงเทพมหานคร 

 6. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศลิป ของนักศกึษาคณะศึกษาศาสตร ไปรวมบรรเลงใน

พิธข้ึีนบานใหมของศษิยเกาคณะศกึษาศาสตร   

7. นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ไดแสดงศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง

วันที่ 7-8 เมษายน 2554 (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.3-1) 
 

 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

 เนื่องจากคณะศกึษาศาสตรมีกิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการระหวางการจัดการเรียนการ

สอน ดังนั้น จึงมีการติดตามและประเมินผลการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดตัวบงช้ี และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ ซ่ึงจะ

ปรากฎอยูในรายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา (มคอ. 5) เชน รายงานผลการดําเนินโครงการศึกษาดู

งานนอกสถานที่ของนักศึกษาผูลงทะเบียนเรียนรายวิชา 469120 แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อการศึกษา

ตลอดชีวติ ณ พิพิธภัณฑทองถิน่ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม และรายงานผลการจัดกรเรยีนการสอนในรายวชิา 465 326 (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.4-1) 
  

 5.  มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

 อาจารยผูสอนมีการสรุปผลการประเมินการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรยีนการสอน และไดนําผลจากการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมของรายวิชา สําหรับปการศึกษาตอไป ซ่ึงมีระบุไวในรายงานผลการดําเนินการของ

รายวชิา (มคอ. 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.5-1) 
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 6. มกีารกําหนดหรอืสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่

ยอมรับในระดับชาติ  

 คณะศกึษาศาสตร มีการแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น พัฒนาศูนยการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สรางมาตรฐานคุณภาพดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง มีการเผยแพรกิจกรรมและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน โดยในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร มีผลงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพรสูสาธารณะ ทัง้ในระดับชาต ิระดับภูมิภาค ซ่ึงทางชมรมสงเสรมิการเรียนรูเพื่อพัฒนาเยาวชน 

(องคกรสาธารณประโยชน) ไดเห็นวาคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร มีความสามารถในการ

แสดงศลิปวัฒนธรรมเพลงพื้นบานภาคกลาง (เพลงฉอย) จงึขอใหจัดการแสดงศลิปวัฒนธรรมประยุกต

เพื่อรวมแสดงในงาน “การประกวดสุนทรพจน ระดับมัธยมศกึษา ประจําปการศกึษา 2553 เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ” ณ หอ

ศลิปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.6-1 และศษ 6.1.6-2) 
 

ตารางที่ 6.1-1  การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอนและ  

  กิจกรรมนักศึกษา 
 

หนวยงาน 
ชื่อรายวิชา / โครงการ / 

กิจกรรม 

หนวยงาน 

ที่จัด 

ระยะ 

เวลา 

ผูเขา 

รวม 

งบประมาณ 

(ระบุแหลง/

จํานวนเงิน) 

ความพงึ

พอใจ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการศกึษาดูงาน      

นอกสถานที่ ณ พพิธิภัณฑ 

ทองถิ่น โครงการอัมพวา

ชัยพัฒนานุรักษ ตําบล

อัมพวา อําเภออัมพวา               

จังหวัดสมุทรสงคราม 

(บูรณาการรายวชิา 469120 

แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อ

การศกึษาตลอดชวีติ) 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

9 

กรกฎาคม 

2553 

36 2,600/เงนิอ่ืนๆ 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการอบรมจรยิธรรม

สําหรับครู 

(บูรณาการรายวชิา 

467261 จรยิธรรม

สําหรับครู) 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

10-12 

กันยายน 

2553 

140 10,000/        

เงนิรายได 
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หนวยงาน 
ชื่อรายวิชา / โครงการ / 

กิจกรรม 

หนวยงาน 

ที่จัด 

ระยะ 

เวลา 

ผูเขา 

รวม 

งบประมาณ 

(ระบุแหลง/

จํานวนเงิน) 

ความพงึ

พอใจ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการแสดงความยินดี

ตอผูสําเร็จการศกึษา     

ปการศกึษา 2552 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

10 

กรกฎาคม 

2553 

340 45,000/       

เงนิรายได 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการแสงเทยีนสอง

ธรรมจํานําพรรษา         

ปการศกึษา 2553 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

11 

กรกฎาคม 

2553 

107 10,000/        

เงนิรายได 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการสี่ทศพรรษวัฒนา 

ศกึษาสบืศลิปไทย 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

25-26 

สงิหาคม

2553 

199 15,000/        

เงนิรายได 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการบายศรสีูขวัญ ป

การศกึษา 2553 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

18

กรกฎาคม 

2553 
 

410 5,000/เงนิรายได  

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ”พธิไีหวคร ู คณะ

ศกึษาศาสตร 

19 

มิถุนายน 

2553 

369 20,000/         

เงนิรายได 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ”สบืสาน

วัฒนธรรมไทย:ไหวครู

วทิยาศาสตรการกฬีาและ

บายศรนีักศกึษาใหม ป

การศกึษา 2553” 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

10 

มิถุนายน 

2553 

100 2,000/         

เงนิรายได 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ”พธิไีหวครู

ภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษา  

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

19 

มิถุนายน 

2553 

200 12,000/         

เงนิรายได 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเฉลมิพระ

ชนมพรรษา “12 สงิหา

มหาราชนิ”ี 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

11 

สงิหาคม 

2553 

 

115 3,500/เงนิรายได  

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเทดิไทองค

ราชันย “5 ธันวามหาราช” 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

2 

ธันวาคม 

2553 

 

250 8,000/เงนิรายได  
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หนวยงาน 
ชื่อรายวิชา / โครงการ / 

กิจกรรม 

หนวยงาน 

ที่จัด 

ระยะ 

เวลา 

ผูเขา 

รวม 

งบประมาณ 

(ระบุแหลง/

จํานวนเงิน) 

ความพงึ

พอใจ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันเวลา

ภาษาไทย 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

20 

มกราคม 

2554 

254 15,000/เงนิ

รายได 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเผยแพร

ศลิปวัฒนธรรม 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

7-8 

เมษายน 

2554 

100 10,000/เงนิ

รายได 

 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเจาภคิณีเธอ 

เจาฟาเพชรรัตนฯ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

24 

พฤศจิกายน 

2554 

300 8,000/เงนิรายได  

 

จุดแข็ง :  

 คณะศกึษาศาสตรมีกจิกรรมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่เปนจุดเดนของคณะ มีสาขาวชิาที่

สามารถจัดกิจกรรมดังกลาวไดอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งสามารถบูรณาการกับการเรยีนการสอนได

อยางเปนอยางดี คณาจารยและนักศึกษาไดรวมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

  สงเสรมิกจิกรรมที่โดดเดนของคณะศึกษาศาสตรใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและผลักดันให

เปนโครงการระดับชาต ิ
 

จุดออน :   

 1. มีกิจกรรมดานการทํานุบํารุงที่หลากหลายแตยังขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธให

สาธารณชนรับรูอยางกวางขวาง 

2. การบูรณาการดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรม

นักศกึษายังมีจํานวนนอย 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

1. ควรประชาสัมพันธกจิกรรมหลายชองทางใหประชาชนรับรูอยางกวางขวาง เพื่อผลักดันให

เปนกจิกรรมระดับชาติ 

2. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประเมินผล การบูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหมีการบูรณาการใน

รายวชิา/กจิกรรมมากข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 6.1.1-1 แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ศษ 6.1.1-2 โครงการ/กจิกรรม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ระบุผูเขารวมโครงการ / 

งบประมาณ /เปาหมายความสําเร็จตามแผน) 

ศษ 6.1.2-1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาผูลงทะเบียนเรยีนรายวชิา 469120 แหลง

เรยีนรูในชุมชนเพื่อการศกึษาตลอดชีวติ ณ พิพิธภัณฑทองถิ่น โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ

รักษ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ศษ 6.1.2-2 โครงการอบรมจรยิธรรมสําหรับคร ู

ศษ 6.1.2-3 มคอ 3 รายวชิา 465 326 การวจิารณวรรณคดีไทย 

ศษ 6.1.3-1 การเผยแพรกจิกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแกสาธารณชน 

ศษ 6.1.4-1 รายงานผลการดําเนินโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ของนักศกึษาผูลงทะเบยีนเรยีน

รายวชิา 469120 แหลงเรยีนรูในชุมชนเพื่อการศกึษาตลอดชีวติ ณ พิพิธภัณฑทองถิ่น 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ศษ 6.1.5-1 มคอ 5 รายวชิา 465 326 การวจิารณวรรณคดีไทย 

ศษ 6.1.6-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ 6.1.6-2 การเผยแพรการแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกต โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 
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องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของสถาบัน  

(การประเมนิระดับคณะวชิาพจิารณาใชกรรมการประจําคณะแทนสภาสถาบัน) 
 

เกณฑการประเมนิ :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4 

หรอื 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 กรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

  

2 ผูบรหิารมีวสิัยทัศน กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัตงิานและพัฒนาคณะวชิา 

  

3 ผูบรหิารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทัง้สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะวิชาไปยังบุคลากร

ในคณะวชิา 

  

4 ผูบรหิารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะวิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให

อํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5 ผูบรหิารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงคของคณะวชิาเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผูบรหิารบรหิารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานงึถงึประโยชนของคณะวิชา

และผูมีสวนไดสวนเสยี 

  

7 คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหาร

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารงานอยางเปนรูปธรรม 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:   ........…   ขอ  เกณฑประเมิน : …......... คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:       7    ขอ  เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้  :  6 ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป : 7 ขอ    เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

1.  กรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวน  และมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกคนรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 ขอบังคับ

มหาวทิยาลัยศลิปากร วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาใน

ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  

กรอบทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย และอัตลักษณของมหาวทิยาลัย ฯลฯ และคณะกรรมการประจํา

คณะฯ ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของคณะฯ ไปสูเปาหมายและทิศทางที่กําหนดไวรวมกัน

ระหวางผูบรหิารระดับคณะและคณะกรรมการประจําคณะฯ  โดยมีการประชุม ช้ีแจง แจงใหทราบใน

วาระตางๆ ของการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในรอบปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

 คณะกรรมการประจําคณะฯ บรหิารงานดวยความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได นับแต

ไดรับการสรรหาใหเขามาทําหนาที่คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยผูตอบรับการทาบทามใหมาปฏิบัติ

หนาที่คณะกรรมการประจําคณะฯ จะตองกรอกแบบประวัติของตนเอง และในกระบวนการสรรหา

จะตองปดประกาศขอมูลประวัตสิวนบุคคลใหประชาคมไดรับทราบโดยทั่วกันกอนการลงคะแนนหยั่ง

เสียง กําหนดการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ จะมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว (เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.1-1, ศษ 7.1.1-2, ศษ 7.1.1-3, 

ศษ 7.1.1-4, ศษ 7.1.1-5, ศษ 7.1.1-6, ศษ 7.1.1-7, ศษ 7.1.1-8 และศษ 7.1.1-9)   

 

2.  ผูบรหิารมวีสิัยทัศน กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน  และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาคณะ 

 ผูบรหิารระดับคณะและกรรมการประจําคณะฯ  รวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน 

พันธกิจ  แผนกลยุทธและนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจนโดยประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของคณะฯ  มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป การกําหนดตัว

บงช้ีตามเกณฑการประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. และเกณฑการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ (กพร.) ในมิติตางๆ ไดแก 1. มิติการพัฒนาองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรของ

คณะฯ ทุกสายงานมีโอกาสศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ  การสงเสริมใหเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การเรยีนรู 2. มิตกิารพัฒนา หรอืการปรับปรุงกระบวนการหลักของสถาบัน ไดแก การพัฒนาหลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการเรยีนรูของนักศกึษา  การสงเสรมิการวจิัย  การบรกิารวชิาการแกชุมชน การ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 3. มิตขิองผูรับบรกิารหรือผูมีสวนไดสวนเสยี โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ
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ของผูใชบัณฑติ การสํารวจความคุมคาของการใชจายงบประมาณและใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

วัตถุประสงคของคณะฯ อยางเหมาะสม  

 ผูบรหิารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย  วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงาน

และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน  และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะฯ ให

ทันสมัย  นํามาใชในการตดิตามผลการบรหิารสารสนเทศ  การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี

คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลมาใชเพื่อการตัดสินใจ

ปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ (เอกสารหมายเลข  ศษ 7.1.2-1 และ ศษ 7.1.2-2) 

 

3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนนิงานของคณะ/สถาบัน ไปยังบุคลากรในคณะฯ 

 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุม

ผูบริหารอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

สภาพการณยิ่งข้ึนพรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงาน ไปย ังบ ุคลากร

กลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ และมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของคณะฯ

อยางครบถวน รวมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์อยางนอยปละครั้งเพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ

ดําเนนิงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนนิงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดย

ใชสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย (เอกสารหมายเลข  ศษ 7.1.3-1 และ ศษ 7.1.3-2)                             

 

4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะฯ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม โดยการเปดชองทางในการใหบุคลากรรวมแสดงความคิดเห็นตาม

ชองทางตางๆ มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง มีการปรับลดกระบวนการบรหิาร

จัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไปเพื่อเพ่ิมความคลองตัว 

พรอมกับมีการกํากับและตรวจสอบเพื่อใหเกดิความม่ันใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

คุมคา  มีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได  มีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การมอบอํานาจใหเจาหนาที่การเงินจายเงินใหกับผู

มาขอใชสวัสดกิารไดทันทเีม่ือตรวจสอบเอกสารวาครบถวนเรยีบรอยแลว  และนําเสนอผูบังคับบัญชา

ระดับสูงข้ึนไปตรวจสอบเอกสารในการเบิกจายอีกครั้ง  เพื่อเปนบริการที่รวดเร็วแกผูรับบริการ  ลด

ระยะเวลาในการตองกลับมารับเงินอีกครั้ง  (เอกสารหมายเลข  ศษ 7.1.4-1, ศษ 7.1.4-2 และ ศษ 

7.1.4-3)         
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5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 ผูบรหิารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน เชนการสอนงาน การใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานโดย

เนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  หรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุ

วัตถุประสงค เชน การสอนงานระหวางการปฏิบัติงาน (on the job training)  เปนตน  นอกจากนี้ผูบริหารยัง

นําหลักการจัดการความรูมาใชเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน 

อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เปนตน  

(เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.5-1, ศษ 7.1.5-2, ศษ 7.1.5-3 และ ศษ 7.1.5-4)   
 

6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ/สถาบันและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

 ผูบรหิารบรหิารงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะ

วชิาใหไปสูทศิทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบรหิารและคณะกรรมการประจําคณะฯโดยใหสอดคลอง

ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการจัดทํา

สรุปผลการทํางานและรายงานการเงินเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน มีการเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็น  มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ

ประเด็นการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ มีการติดตามผล

การควบคุมภายใน  การบรหิารความเสี่ยง  การตรวจสอบภายในของคณะฯ  และรายงานการเงินเสนอ

ตอสภามหาวทิยาลัยเปนประจําทุกเดอืน  (เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.6-1, ศษ 7.1.6-2, ศษ 7.1.6-3, 

ศษ 7.1.6-4 และ ศษ 7.1.6-5)       
 

ตารางที่ 7.1-1 ผลการดําเนนิงานของผูบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล 
 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. หลักประสทิธิผล -  การดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย

ภายในระยะเวลาที่กําหนดครบถวน   

ทุกรายการ 

 

 

 

-  รายงานการติดตามการเรงรัดการ      

ใชจายงบประมาณประจําป 2553 โดยใน

สวนของคณะศึกษาศาสตรสามารถ

ดําเนินการเบิกจาย /รายงานผลได

ครบถวนทุกรายการตามเปาหมายที่

มหาวิทยาลัย/รัฐบาลกําหนดทุกรายการ 

 -   การดําเนนิงานตามภารกจิหลักของ

คณะฯ  ดําเนนิงานดานตางๆ ไดครบทุก

ภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบรกิารวิชาการ และการทํานุบํารุง

-  จํ านวนผู สํ า เ ร็ จการศึกษา ในป

การศกึษา 2553   

-  จํานวนผลงานวิจัยที่คณาจารย       

ในคณะฯ  ดําเนนิการในรอบป 2553 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศลิปวัฒนธรรม -  จํานวนและรายชื่อโครงการบริการ

วิชาการที่คณะฯ จัดใหบรกิารทัง้บรกิาร

แบบใหเปลาและบริการแบบรับชําระ

คาลงทะเบียน  และรายงานผลการ

ดําเนนิงานตามโครงการ 

-  จํานวนโครงการ /กิจกรรมดาน

ศิ ล ป วั ฒน ธร รม ที่ จั ด โด ยค ณ ะ ฯ /

ภาควิชา/สาขาวิชา  และรายงานผลการ

ดําเนนิงานตามโครงการ 

2. หลักประสทิธิภาพ -   การดําเนนิงานบรรลุตามเปาหมาย      

ที่กําหนดไวในแผนงานประจําป  

 

-  แบบรายงาน สงป.301-302  

รายงานผลการดํา เนินงานทุกราย

ไตรมาส  ซึ่งบรรลุเปาหมายตามแผน 

 -  ในดานงบประมาณ  มีการใชจาย

งบประมาณตามหลักการบรหิารจัดการ

งบประมาณที่ดี  โดยใชงบประมาณ

ภายในวงเงนิที่คณะฯ จัดเก็บได (ใชจาย

ไมเกนิวงเงนิ) 

-  รายงานผลการใชจายงบประมาณ

จากเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการตดิตามเรงรัดการใชจาย

งบประมาณฯ 

3. หลักการตอบสนอง -  ไดรับความรวมมือดําเนินงานดาน

ตางๆ  จากทุกหนวยงานยอยภายใน

คณะฯ เชน การจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัตงิานระดับคณะกับภาควิชา /การ

จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการระดับภาควิชา /การประเมิน

คุณภาพการศกึษาระดับภาควิชา  

-  บันทึกการลงนามในคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการระหว างคณะฯ กับ

ภาควิชา 

-  ขอ เสนอแนะ ในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรระดับภาควิชา /และรายงาน

ผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัตริาชการระดับภาควิชา 

-  รายงานการประเมินตนเองของ

ภาควิชาตางๆ /สํานักงานเลขานุการ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ -  ผูบริหารระดับตางๆ มีภาระรับผิดชอบ

การดําเนนิงานที่ชัดเจน  โดยมีการกําหนด

ภาระรับผิดชอบที่ปฏิบัตชิัดเจน 

-  คําสั่งมอบอํานาจการปฏิบัติงานของ

รองคณบดีฝ ายต า งๆ   /ป ระ ธา น

สาขาวิชา   

 -   ผูบรหิารตัง้แตระดับหัวหนาภาควิชา

ข้ึนไป  ดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดแสดง

วิสัยทัศนไวกับประชาคม 

-   เอกสารแสดงผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณบดี /หัวหนา

ภ า ค วิ ช า ต า ม ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
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หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยกําหนด  คือ ทุกรอบครึ่ง

วาระ  และเม่ือสิ้นสุดวาระการดํารง

ตําแหนง  เพื่อประเมินวาผูบริหารมี

ความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดแสดง

วิสัยทัศนไวกับประชาคมในหนวยงาน 

5. หลักความโปรงใส - ในดานการเงินและพัสดุ  การ

ดําเนินงานตางๆ เปนไปตามระเบียบ  

ขอบังคับ ประกาศที่มหาวิทยาลัย /

คณะฯ กําหนด 

-  การจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบ

พัสดุ   มี ก ร รมก า รจั ดซื้ อจั ด จ า ง  

กรรมการตรวจรับพัสดุ   คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจนับเงนิคงเหลอื  

 -  ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ  

อาท ิ การรับสมัครคัดเลอืกบุคคล  การ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน  การสอบหา

ขอเท็จจรงิทางวินัย 

-   ตัวอยางคําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการ

คัดเลอืกและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข อ ง บุ ค ล า ก ร  / ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  /

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  เปน

ตน 

6. หลักการมีสวนรวม การดําเนินงานยึดหลักการมีสวนรวม

ของบุคลากรในหนวยงาน  เพื่อรวม

แสดงความคิดเห็น  ใหขอเสนอแนะ   

ในการดําเนนิงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ที่คณะฯ กําหนด  โดยดําเนินงานในรูป

คณะกรรมการระดับตางๆ  

- ตัวอยางคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ  

-  คณะกรรมการประจําคณะฯ 

-  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

คณะศกึษาศาสตร 

-  คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาฝายดําเนนิงาน ฯลฯ 

7. หลักการกระจายอํานาจ -   มี ก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ ก า ร

บรหิารงานและปฏิบัตงิานตามลําดับชั้น  

เพื่อใหเกดิความสะดวก  รวดเร็วในการ

ดําเนนิงาน/ใหบรกิารแกผูรับบริการ ทั้ง

ในส วนของคณา จารย  เ จ าหน า ที่ 

นักศึกษา  ผูรับบริการโดยท่ัวไปทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน 

-  คําสั่งมอบอํานาจใหรองคณบดีฝาย

ตางๆ  /คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน

ใหขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางประจํา

และลูกจางชั่วคราว 

8. หลักนิตธิรรม -   บริหารงานตางๆ โดยใชหลักนิติ

ธรรมปฏิบัติงานโดยยึดหลักความ

ถูกตอง  เปนไปตามระเบียบ  ประกาศ  

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย /คณะ  ให

-  มีการแตงตั้ งคณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณในระดับคณะ  เพื่อเปน

ระบบและกลไกในการสรางความ

เชื่ อ ม่ัน ใน เรื่ องความเปนธรรมแก



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 205 

 
 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความเปนธรรมแกทุกฝาย เปนตน บุคลากรทุกฝาย  นอกจากนี้บุคลากร

อาจใชชองทางของคณะกรรมการ

อุทธรณรองทุกขในระดับมหาวิทยาลัย

เปนชองทางของการใชหลักนิติธรรม  

ไดอีกชองทางหนึ่ง 

9. หลักความเสมอภาค -   บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอ

ภาคไมเลือกปฏิบัติ  อาทิ ในเรื่องการ

จัดส รร งบประ มา ณ สนั บสนุ น แก

คณาจารย  จะใชเกณฑเดียวกันกับ

คณาจารยทัง้คณะฯ  ไมไดเลือกวาเปน

อาจารยที่เปนขาราชการหรือพนักงาน

ในสถาบันอุดมศกึษา    หรืออายุงาน    

-  ตั วอย า งปร ะ ก า ศก า รจั ดส ร ร

งบประมาณแกคณาจารยในเรื่องการให

ทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับดุษฎี

บัณฑิต   /การ ให เ งิ นสนับสนุนแก

นํ า เสนอบทความวิจั ย ในวารสา ร 

วิชาการและรางวัลแกผูสรางสรรค

ผลงานทางวิชาการ   เรื่องการใหทุน

สนับสนุนการทําวิจัย  เปนตน 

10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ -  บริหารงานโดยใชหลักฉันทามต ิ 

โ ด ย ผ า น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

คณะกรรมการชุดตางๆ ตามสายงาน 

เชน คณะกรรมการบริหารงานระดับ

ภาควิชา  คณะกรรมการประจําคณะฯ 

ซึ่งในการดําเนินงานใชมติที่ประชุมใน

การสรุปผลการดําเนนิงาน 

-  ตัวอยางการใชมติที่ประชุมจาก

รายงานการประชุมคณะกรรมการชุด

ตางๆ  เชน คณะกรรมการประจํา

ค ณ ะ ฯ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย ฯ  

คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร

งบป ระ มา ณ เ งิ น ร า ย ได ป ร ะ จํ า ป  

คณะกรรมการพิจารณาการจัดทําคํา

ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป            

(งบประมาณแผนดนิ)  เปนตน 

 

7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมนิผลการบรหิารงานของคณะและผูบริหารนําผลการ

ประเมนิไปปรับปรุงการบรหิารงานอยางเปนรูปธรรม 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ ประเมินผลการบรหิารงานของคณะฯและผูบรหิารตามที่ระบุไวใน

กฎหมายหรอืพระราชบัญญัตขิองมหาวทิยาลัย และขอบังคับมหาวทิยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคล  

ผูบริหารและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางคณะกรรมการประจํา

คณะฯ และผูบริหาร โดยยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร มุงเนนการให

ขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค  นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรอืปรับปรุงคณะฯ ใหเจรญิกาวหนา

อยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.7-1) 
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จุดแข็ง :  

1. มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการของหนวยงาน  ที่ใชเปนแนวทางในการบริหารและ

ดําเนนิงานตางๆ ของคณะฯ  ใหเปนไปในทศิทางเดยีวกัน 

2. มีการถายทอดนโยบายการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรผานชองทางการสื่อสารตางๆ  

เชน การประชุมประจําปของคณะฯ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เว็บไซต  

3.  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับแผนเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณที่

เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา 

4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อผลักดันการดําเนนิงานตางๆ ของคณาจารยและบุคลากรของ

คณะฯ อยางเพียงพอ 

5.  มีการบรหิารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทัง้องคกร 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1.  ประชุมช้ีแจง  สื่อสารขอมูลในเรื่องแผนยุทธศาสตร  แผนการดําเนนิงานตางๆ แกบุคลากร

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเพื่อใหบุคลากรตระหนักถงึความสําคัญในการดําเนนิงานตามภารกจิตางๆ มาก

ข้ึน 

 2. กําหนดมาตรการที่เขมขนข้ึนเพื่อผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายมากข้ึน  เชน การ

กําหนดมาตรการในการสราวสรรคผลงานวจิัย   การขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ เปนตน 

 3.  ประชาสัมพันธใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการขอรับทุนเพื่อทําผลงานวจิัยใหมากข้ึน  และ

ดําเนนิการทํางานวิจัยใหบรรลุเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา 
 

จุดออน :   

1. บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของ

คณะฯ /ภาควชิา 

2.  ยังไมมีการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของคณะฯ/ภาควิชา  กับการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานประจําป (เลื่อนข้ันเงนิเดอืน)  ที่สัมพันธกันอยางแทจรงิ 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

1. ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ   ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนทั้งแกหนวยงานและตัวบุคคลหากไม

ดําเนนิการตามแผนงานที่กําหนด 

2. กําหนดเปนนโยบายหรือมาตรการของคณะฯ ในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานกับการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานประจําป (เลื่อนข้ันเงนิเดอืน)  อยางแทจรงิ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.1.1-1 พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 

ศษ 7.1.1-2 ขอบังคับมหาวทิยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควชิา 

ศษ 7.1.1-3 ขอบังคับมหาวทิยาลัยวาดวยการศึกษาในระดับปรญิญาบัณฑติ 

ศษ 7.1.1-4 ขอบังคับมหาวทิยาลัยศลิปากรวาดวย คุณสมบัตแิละวธิีการสรรหากรรมการประจําคณะ 

ศษ 7.1.1-5 ตัวอยางแบบกรอกประวัตขิองผูตอบรับการทาบทามเปนกรรมการประจําคณะฯ  

ศษ 7.1.1-6 กําหนดการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะฯ   

ศษ 7.1.1-7 รางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ศษ 7.1.1-8 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ศษ 7.1.1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปการศึกษา 2553 

ศษ 7.1.2-1 รางแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตรและแผนปฏิบัตกิารประจําป 

ศษ 7.1.2-2 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 

ศษ 7.1.3-1 หนังสอืเชิญ/รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ 

ศษ 7.1.3-2 หนังสอืเชิญประชุมบุคลากรประจําป 

ศษ 7.1.4-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 7.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 7.1.4-3 คําสั่งมอบหมายการปฏิบัตงิานแกรองคณบดฝีายตางๆ /บุคลากร 

ศษ 7.1.5-1 ปฏิทนิ/แผนการจัดการความรู-ปการศึกษา 2553 

ศษ 7.1.5-2 ประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของสายสนับสนุนระหวางหนวยงาน 

ศษ 7.1.5-3 ประชุมจัดทําแผนการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน ปงบประมาณ 2554 

ศษ 7.1.6-1 รายงานผลการปฏิบตัิงานการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2553 4 ไตรมาส 

ศษ 7.1.6-2 แบบสรุปขอเสนอแนะจากกลองรับความคิดเห็น 

ศษ 7.1.6-3 รางประกาศคณะฯ เรื่องการใหเงินสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจัย ในวารสารวชิาการ 

และการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวชิาการ 

ศษ 7.1.6-4 รายงานการควบคุมภายใน   

ศษ 7.1.6-5 แผนและรายงานการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร 

ศษ 7.1.7-1 สรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 7.1.7-2 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารงาน (รายงานการประชุมฯ ครัง้ที่ 9/2554) 
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ตัวบงชี้ 7.2  :  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู 

เกณฑการประเมนิ :      
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ              

1 ขอ 

มีการดําเนินการ              

2  ขอ 

มีการดําเนินการ          

3  ขอ 

มีการดําเนินการ            

4 ขอ 

มีการดําเนินการ                  

5 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง

กับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวจิัย 

  

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต

บัณฑติและดานการวจิัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  

3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัตทิี่ดตีามประเด็นความรูที่กําหนด

ในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว

บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  

5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป

การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่

ดมีาปรับใชในการปฏิบัตงิานจรงิ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ...........  ขอ   เกณฑประเมิน : ............ คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:     5 ขอ   เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้  : 4 ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย        

เปาหมายปตอไป  : 5 ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มกีารกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธะกจิดานการผลติบัณฑติและดานการวจิัย  

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการจัดการความรู และไดมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนการ

จัดการความรู ประจําปการศกึษา 2553 โดยไดกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ

ความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพันธกิจ ไดเผยแพรแผนการจัดการ

ความรูแกบุคลากรทราบในลักษณะของหนังสือเวียนและการติดประกาศ/ประชาสัมพันธ (เอกสาร

หมายเลข ศษ 7.2.1-1, ศษ 7.2.1-2, ศษ 7.2.1-3 และศษ 7.2.1-4) 
 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวจิัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตาม

แผนการดําเนนิงานการจัดการความรู คอื บุคลากรสายวชิาการ (อาจารย) และบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยใชวธิกีารในการดึงความรูที่มีอยูจากแหลงตาง ๆ มารวบรวมไว (เอกสารหมายเลข ศษ 7.2.2-1, 

ศษ 7.2.2-2 และ ศษ 7.2.2-3) 
 

 3.  มกีารแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏบิัตทิี่ดตีามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด  

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดโครงการการจัดการความรู โดยเชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่

มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงานทางดานวิจัย เชน ตําแหนงชํานาญการ และตําแหนง

เช่ียวชาญ มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรม แนวปฏิบัตทิี่ด ีโดยมีเวท ีการจัดประชุมสัมมนา                            

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อการพัฒนาคณะวิชา (เอกสาร

หมายเลข ศษ 7.2.3-1 และ ศษ 7.2.3-2) 
 

4.  มกีารรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอื่น  ๆที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge)   

คณะศกึษาศาสตรมีการวเิคราะห สังเคราะหความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี จัดเก็บความรูตาง ๆ 

ใหเปนระบบ แยกเปนประเภทหมวดหมูใหชัดเจน เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายสามารถคนหาเพ่ิมพูน

ความรูและนําความรูไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว และมีระบบการรวบรวมองคความรูที่เปนแนว

ปฏิบัติที่ดีใหมีการเผยแพรในลักษณะของเอกสาร จัดพิมพวารสาร /สื่อสิ่งพิมพ/เว็บไซต ฯลฯ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูและยกยองใหเกยีรตแิกผูเปนเจาของความรู ทัง้นี้ไดนํารายงานผลการดําเนนิงานการ
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จัดการความรูตามแผนการจัดการความรูของคณะฯ เสนอตอที่ประชุม คณะกรรมการการจัดการ

ความรูของคณะวิชา/คณะกรรมการประจําคณะ เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการตามแผนการจัดการ

ความรูของคณะวชิาทุกครัง้ (เอกสารหมายเลข ศษ 7.2.4-1 และ ศษ 7.2.4-2)  
 

 5.  มกีารนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา

ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมปีระสบการณตรง (tacit 

knowledge) ที่เปนแนวปฏบิัตทิี่ดมีาปรับใชในการปฏบิัตงิานจรงิ   

คณะศึกษาศาสตรมีการรวบรวมผลการดําเนินงานการจัดการความรูในปที่ผานมาและป

ปจจุบัน  วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงใหเหมาะสมกับ

บุคลากรกลุมเปาหมาย คอื อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และตดิตามวัดผลตามประเด็นความรู

และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธสนับสนุนดานการผลติบัณฑติและดาน

การวิจัย ตลอดจนไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการ

จัดการความรูของคณะฯ และจัดทํารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเปาประสงคที่กําหนดไวใน

แผนการจัดการความรู (เอกสารหมายเลข ศษ 7.2.5-1 และศษ 7.2.5-2)  
 

จุดแข็ง :  

1.  มีชองทางการแลกเปลี่ยนองคความรูในรูปแบบของการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

2.  มีการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรู  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1. ควรมีการบันทึกประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้ง สรุปรวบรวมและเผยแพรให     

ประชาคมในองคกรไดเรยีนรู และทบทวนองคความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน สรุปรวบรวมเปนเลม/รายป 

เผยแพรบนเว็บไซตและแจกแกบุคลากรทุกคน 

 2. เม่ือดําเนินการครบรอบปงบประมาณ ควรประชุมสรุปประเมินผลและปรับปรุงแผนการ

จัดการความรูในรอบปตอไป 
 

จุดออน :   

1.  ขาดการนําองคความรูจากตัวบุคคลที่อยูภายในหนวยงานตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

การจัดการความรู 

2.  บุคลากรจํานวนหนึ่งยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

1. จัดอบรมทักษะการจัดการความรู ใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติ รวมทั้งสรางบุคลากรใน

โครงสรางหลักของการจัดการความรู เพื่อใหเปนผูผลักดันกจิกรรมตาง ๆ ใหเกดิข้ึน 

2.  ควรนําผลการประเมินที่ไดจากการจัดการความรู มาปรับปรุงใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการปฏิบัตงิานจรงิ 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.2.1-1 

ศษ 7.2.2-1 

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูครัง้ที่ที่มีการกําหนดประเด็นความรูและ

กลุมเปาหมาย ดานการผลติบัณฑิตและดานการวิจัย  

ศษ 7.2.1-2 ขอมูลการจัดการความรูตามแบบฟอรม SU KM 001-0010  

ศษ 7.2.1-3 แผนการจัดการความรู ของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

ศษ 7.2.1-4 เอกสารการเผยแพรแผนการจัดการความรูแกบุคลากร เชน เว็บไซต หนังสอืเวยีน เปนตน 

ศษ 7.2.2-2 การระบุกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูในแบบฟอรม SU KM 001-0010 

ศษ 7.2.2-3 

ศษ 7.2.3-1 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูที่มีการการกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน 

ศษ 7.2.3-2 

ศษ 7.2.4-1 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนการจัดการความรู  

 

ศษ 7.2.4-2 การรวบรวมความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูมาจัดเก็บอยางเปนระบบและเผยแพร

ทางเว็บไซตของคณะฯ 

ศษ 7.2.5-1 สรุปผลการนําความรูไปใชประโยชนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูพัฒนาการเรยีนการ

สอนอยางสรางสรรค 

ศษ 7.2.5-2 สรุปผลการนําความรูไปใชประโยชนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแนวทางการสรางสรรค

งานวจิัย 
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ตัวบงชี้ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ 
 

เกณฑการประเมนิ :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

สถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย 

การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

 
 

 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ   

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  
 

5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

ตามที่กําหนด 

 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:  ระดับ .............  เกณฑประเมิน : ................. คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:  3 ขอ             เกณฑประเมิน :   3   คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  4  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  5  ขอ    เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :   
 

การดําเนนิงานในตัวบงช้ีนี้ใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4  : ระบบบรหิารความเสี่ยง 
  

เกณฑการประเมนิ :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกดิเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบัน

ในรอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวติและความปลอดภัยของนักศกึษา คณาจารย บุคลากร หรือ

ตอช่ือเสยีง  ภาพลักษณ หรอืตอความม่ันคงทางการเงนิของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของ

สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย  

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่

เกิดข้ึนได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับ

เหตุการณดังกลาว 

2. สถาบันหรอืหนวยงานเสื่อมเสยีช่ือเสยีงหรอืมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ 

เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

กฎกระทรวง และเกดิเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสอืพิมพ ขาว online เปนตน 

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม

สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ไดสงผลกระทบตอนักศกึษาปจจุบันที่เรยีนอยูอยางรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ

ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน   

การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สถาบันมีการวเิคราะหและจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรอืมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกดิเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนนิการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวสิัย อยูนอกเหนอืการบรหิารจัดการ (การควบคุมหรอืการปองกัน) ของสถาบัน 

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได

กําหนดไวลวงหนา 

 

 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 214 

 
 

การ

ดําเนินการ ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการแตงตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกจิหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ

หรอืคณะทํางาน 

  

2 มีการวเิคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  

3 ดาน ตามบรบิทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรอืกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบรหิารงานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได

จากการวเิคราะหในขอ 2 

  

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม

แผน 

  

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภา

สถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

  

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผน

หรอืวเิคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:    .............ขอ เกณฑประเมิน : .............  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:      6 ขอ เกณฑประเมิน :       5   คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  5  ขอ   ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 6  ขอ   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มกีารแตงตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ภาควชิา หัวหนางานรวมเปนคณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยใชในการบริหารปจจัยและควบคุม

กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหคณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร เกดิความเสยีหาย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยาง

มีระบบ โดยคํานงึถงึการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร ตามคําสั่งที่ 198/2551 ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับสูง 

หัวหนาภาควิชา และหัวหนางานทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหาร

ความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ (เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.1-1 และ ศษ 7.4.1-2) 
 

2.  มกีารวเิคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บรบิทของสถาบัน  

- ความเสี่ยงดานงบการเงนิและงบประมาณ 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย 

- ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก หรอืดานอ่ืน ๆ ตามบรบิทของสถาบัน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของคณะศกึษาศาสตร มีการประชุมรวมกันเพื่อวเิคราะหและ

ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความ

ลมเหลวหรอืลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา โดยครอบคลุมในดานงบการเงิน

และงบประมาณ  ดานกลยุทธ  ดานนโยบาย  ซ่ึงเปนปจจัยภายในและจากเหตุการณภายนอก 

คณะกรรมการไดสรุปผลการวเิคราะหความเสี่ยงทั้ง 3 ดาน ประเมินโอกาส ผลกระทบและจัดลําดับ

ความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.2-1) 
 

 

3.  มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วเิคราะหในขอ 2   

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของคณะศกึษาศาสตร ไดประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยง ตามเกณฑการประเมินของคณะฯ โดยการประเมินโอกาสในการเกดิความเสี่ยงจากความถี่

ที่เคยเกดิเหตุการณเสี่ยงในอดตี หรอืความนาจะเปนที่จะเกดิเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจาก

ขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน สวนการ

ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ประเมินจากความรุนแรงถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดข้ึน ซ่ึง
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จัดความเสี่ยงไวรุนแรงมากถาเกิดผลกระทบตอความเช่ือม่ันดานคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน 

ฐานะการเงนิ ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร ฯลฯ 

  คณะกรรมการฯ ไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากสูงสุดไปยังต่ําสุด ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงดานงบการเงนิและงบประมาณ 

2. ความเสี่ยงดานนโยบาย 

3. ความเสีย่งดานกลยุทธ 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน 

5. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

เม่ือไดลําดับความเสี่ยงแลวไดนําขอมูลไปจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงซ่ึงจะชวยลดมูลเหตุของ

แตละโอกาสที่จะทําใหคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร เกิดความเสียหาย รวมทั้งไดกําหนด

ผูรับผิดชอบเพื่อจัดทําแผนพัฒนา/ผลการพัฒนาและรายงานตอที่ประชุมทุกสิ้นปงบประมาณ (เอกสาร

หมายเลข ศษ 7.4.3-1) 
 

4.  มกีารจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และดําเนนิการตามแผน  

คณะศกึษาศาสตร มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน

บรหิารความเสี่ยงของคณะศกึษาศาสตร  และไดมีการวิเคราะหจุดออนและ/หรือขอเสนอแนะตาง ๆ 

ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องที่มีความเสี่ยงที่ตองเรง

ดําเนนิการดําเนนิการแกไขเรยีงลําดับไดดังนี้ 

-  ความเสี่ยงดานงบการเงนิและงบประมาณ 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย 

- ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก หรอืดานอ่ืน ๆ ตามบรบิทของสถาบัน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงฯ มีการรวมกันทําแผนบรหิารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว โดย

แผนบรหิารความเสี่ยงมีการกําหนด (1) มาตรการหรอืแผนปฏิบัตกิารในดานการบรหิารความเสี่ยง (2) 

กําหนดการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม (3) สราง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง (4) กําหนดโครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนด 

(เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.4-1 และศษ 7.4.4-2) 
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5.   มกีารตดิตาม และประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ

พจิารณาอยางนอยปละ 1 ครัง้  

คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนนิการตดิตามแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร

ในชวงสิ้นปงบประมาณเพื่อนําไปปรับแผนบรหิารความเสี่ยงในสวนกจิกรรมที่ไดดําเนินการแลวและใน

สวนมาตรการที่ยังไมไดดําเนนิการเพื่อปรับกระบวนการดําเนนิการและปรับแผนเพื่อควบคุมความเสี่ยง 

ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง พรอมทัง้กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยได

นํารายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2553 เขาที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในครั้งที่ 11/2554 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 (เอกสาร

หมายเลข ศษ 7.4.5-1) 
 

6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ

วเิคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป   

คณะศกึษาศาสตร มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยงในสวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการแลวและในสวนมาตรการที่ยังไมได

ดําเนนิการเพื่อปรับกระบวนการดําเนนิการและปรับแผนเพื่อควบคุมความเสี่ยงเปนแผนบริหารความ

เสี่ยงประจําปงบประมาณ 2554 (เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.6-1) 
 

จุดแข็ง:      

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการเปน

ผูบรหิารคณะศกึษาศาสตร ภาควชิาและหนวยงาน ซ่ึงจะเปนผูตรวจสอบทุกรอบปงบประมาณ  

2. มีแผนการบรหิารความเสี่ยง ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดปจจัยเสี่ยงหรือปองกัน

ปญหาที่อาจทําใหการดําเนนิงานไมบรรลุเปาหมาย  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. ควรมีการจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของคณะวชิาและหนวยงาน เพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบบรหิารความเสี่ยง 

 2. ควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ แผนบริหารความเสี่ยงใหบุคลากรไดรับทราบอยาง

ตอเนื่องเพื่อจะไดใหความรวมมือดําเนนิงานในสวนที่เกี่ยวของ 
 

จุดออน :    

 การบรหิารความเสี่ยงยังดําเนนิการยังไมครอบคลุมและครบถวน ในสวนของการดําเนนิการใน

ระดับภาควชิา 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

ควรมีการดําเนินการติดตามใหภาควิชาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยงตามบรบิทใหสอดคลองกับแผนบรหิารความเสี่ยงของคณะศกึษาศาสตร 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.4.1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ศษ 7.4.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2552  วันที่ 9 กันยายน 

2552 

ศษ 7.4.2-1 

ศษ 7.4.3-1 

ตารางการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2553 

 

ศษ 7.4.4-1 แผนบรหิารความเสี่ยง คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ 

2553 

ศษ 7.4.4-2 รายงานสรุปผลการวเิคราะหผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

ศษ 7.4.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2553  วันที่ 3 พฤศจิกายน 

2553 

ศษ 7.4.5-2 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร        

ครัง้ที่ 23/2553 วันที ่24 พฤศจิกายน 53 

ศษ 7.4.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร  

ครัง้ที่ 23/2553 วันที ่24 พฤศจิกายน 53 

ศษ 7.4.6-2 แผนบรหิารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
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องคประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

เกณฑการประเมนิ :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

การ

ดําเนินการ ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน   

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงนิ หลักเกณฑการจัดสรร และการ

วางแผนการใชเงนิอยางมีประสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัตกิารในแตละพันธกจิและการ

พัฒนาสถาบัน/คณะวชิา/หนวยงาน และบุคลากร 

  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะ อยางนอยปละ 2 ครัง้ 

  

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวเิคราะห

สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบัน/คณะวชิา/หนวยงาน อยาง

ตอเนื่อง 

  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ตดิตามการใชเงนิ

ใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

  

7. ผูบรหิารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงนิใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงนิไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ตดิตามการใชเงนิ

ใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : .....  คะแนน  เกณฑประเมิน :  .....  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  7  ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  6  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  7  ขอ    เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

 คณะศึกษาศาสตร กําหนดแผนกลยุทธทางการเงินไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ซ่ึงแผนกลยุทธทางการเงนิเปนแผนที่แสดงถงึแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินที่ตอง

ใชในการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ  คณะฯ สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะฯ ใหดําเนินการได 

แผนกลยุทธทางการเงนิจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะฯจัดใหมีการประเมิน

ความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนนิงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคา

ของทรัพยากรมาเปนเงินทุนที่ตองการใช  ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับชวง

ระยะเวลาที่คณะฯ ใชในการดําเนนิการใหกลยุทธนัน้บรรลุเปาหมาย  จากนัน้จึงกําหนดที่มาของแหลง

เงินทุน เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน

สะสมของหนวยงาน เงนิบรจิาคจากบุคคลหรอืหนวยงานภายนอก  นอกจากนี้คณะฯ จะมีการระดมทุน

ดวยวธิกีารอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิดวย เชน การจัดโครงการบรกิารวชิาการแกชุมชน โครงการวจิัย รวมทัง้มีการ

วเิคราะหตนทุนของการดําเนนิงาน เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตร ทั้งนี้ได

กําหนดชวงระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินใหเปนชวงเดียวกับระยะเวลาของแผนกลยุทธของ

มหาวทิยาลัย 

 คณะศึกษาศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคําของบประมาณ ซ่ึงทําหนาที่ดําเนินการ

วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ซ่ึงสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย และประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซ่ึงจะเปนงบประมาณในการดําเนินการตาม

แผน และกําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาว ซ่ึงเปนเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได เงิน

บรจิาค หรอืการระดมทุนจากแหลงทุนตาง ๆ กอนที่จะนําขอมูลเหลานัน้มาจัดทํางบประมาณประจําป

ตามแหลงงบประมาณนัน้ๆ (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.1-1, ศษ 8.1.1-2 และ ศษ 8.1.1-3) 
 

2. มแีนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช

เงนิอยางมปีระสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

คณะศกึษาศาสตร กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได  โดยกําหนดแนวทางการจัดหาแหลงเงนิทุนที่เหมาะสมกับลักษณะ

ของคาใชจายหรือเงินทุนและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของคณะฯ ในทุกดานใหเปนไปตาม

เปาหมาย   มีการกําหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาโดยเปนที่

ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน  รวมทัง้มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงนิอยางเพียงพอ สําหรับการบริหาร

ภารกจิทุกดานของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด

ความสมดุลระหวางรายรับและรายจาย (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.2-1,ศษ 8.1.2-2 และ ศษ 8.1.2-3) 
 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 221 

 
 

3. มงีบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏบิัตกิารในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะ

วชิา และบุคลากร 

 คณะศึกษาศาสตร มีการจัดทํางบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ มีการ

วางแผนและตดิตามผลการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส และมีการวเิคราะหคาใชจาย ตลอดจน

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะฯ มีการวิเคราะหการใช

งบประมาณในดานตางๆ ไดแก ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป  รวมทั้งมีการจัดสรร

งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

และนําเสนอแผนงบประมาณและผลการวเิคราะหแผนงบประมาณตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ / สภามหาวทิยาลัย เพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.3-1 และศษ 8.1.3-2) 
 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะศึกษาศาสตร/

คณะกรรมการประจํา อยางนอยปละ 2 ครัง้ 

คณะศกึษาศาสตร มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ประกอบดวยงบประมาณ

รายรับ คาใชจายและงบดุล ปละ 2 ครัง้ (ทุก 6 เดอืน) เพื่อจะไดทราบถงึสถานะของเงินรายไดหลังหัก

คาใชจายแลว วาจะมีงบประมาณเหลอืเพียงพอที่จะใชในกจิกรรมของคณะฯ ในชวงถัดไปหรอืไม มีการ

จัดทํารายงานทางการเงนิ ปละ 2 ครัง้  เสนอผูบรหิารของคณะฯ รับทราบ และจัดทํารายงานทางการ

เงนิโครงการพิเศษ เชน งบดุล งบรายได-รายจาย เสนอผูบริหารของคณะฯ เปนประจําทุกเดือน และ

นําเสนอรายงานทางการเงินดังกลาวสงกองคลังสําหรับจัดทํารายงานทางการเงินในภาพรวมของ

มหาวทิยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.4-1,ศษ 8.1.4-2 และศษ 8.1.4-3) 
 

5. มกีารนําขอมูลทางการเงนิไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของคณะศกึษาศาสตร อยางตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตร จัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน

รายได ประจําปงบประมาณ 2553 ซ่ึงมีรายละเอียดการใชเงนิตามแผนการดําเนนิงาน โดยเปรียบเทียบ

คาใชจายระหวางเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดในรายการคาใชจายตางๆ ไดแก       

งบบุคลากร คาตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ/ที่ดนิและสิ่งกอสราง รายจายอ่ืนๆ 

เชน โครงการ การศกึษาดูงาน เปนตน และเงนิอุดหนุน ไดแก ทุนการศกึษา กองทุนสํารองเพื่อพัฒนา 

เสนอผูบรหิารเพื่อรายงานใหผูบริหารไดทราบผลการใชเงินตามแผนหรือกิจกรรมตามที่กําหนด เพื่อ

เปนขอมูลสําหรับการพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.5-1 และศษ 

8.1.5-2) 
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 6. มหีนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบยีบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

คณะศกึษาศาสตร มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอก และมีผูตรวจสอบ

ภายในที่ไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย มาตรวจสอบเปนประจําทุกปเวนป  โดยแจงกําหนดการ

ตรวจสอบใหคณะฯ รับทราบ นอกจากนี้ คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะฯ 

เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการรับ จายเงินทดรองจายของคณะฯ ใหเปนไปตามระเบียบ รวมทั้งมีการ

ติดตามการใชเงินโดยคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและใชจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงมีเลขานุการคณะศึกษาศาสตรรวมเปนกรรมการดังกลาว (เอกสารหมายเลข ศษ 

8.1.6-1, ศษ 8.1.6-2 และ ศษ 8.1.6-3) 
 

7.  ผูบรหิารระดับสูงมกีารตดิตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจมีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา

หนาที่ตรวจ ตดิตามการใชเงนิใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

  คณะศึกษาศาสตร มีการติดตามและเรงรัดการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ จัดทํา

รายงานตางๆที่จําเปนที่ผูบริหารจะตองรับทราบ ซ่ึงผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให

เปนไปตามเปาหมาย และตามระเบียบกฎเกณฑ และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ

วางแผนและการตัดสนิใจ โดยนําขอมูลมาวเิคราะหสถานะทางการเงนิของหนวยงาน มีการนํารายงาน

ทางการเงินเสนอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตามแผนหรือตาม

แผนงานที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.7-1 และ ศษ 8.1.7-2) 
 

ตารางที่ 8.1-1 ประเภทงบประมาณ จําแนกตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

 

ประเภทงบประมาณ / แหลงทุน 

งบประมาณ

แผนดิน 

(ลานบาท) 

งบประมาณ 

เงินรายได 

(ลานบาท) 

โครงการพิเศษ 

(ลานบาท) 

เงินสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายใน 

(ลานบาท) 

เงินสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายนอก 

(ลานบาท) 

อื่นๆ(ระบ ุ

(ลานบาท) 
แผนงาน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ดานการเรยีน

การสอน 

 

52.40 

 

52.47 

 

20.97 

 

20.97 

 

35.27 

 

21.10 

      

โครงการ/ 

กจิกรรมตางๆ 

    
18 18 

   

 

   

ดานการวจัิย   0.47 0.47     8.61 8.61   

โครงการ/ 

กจิกรรมตางๆ 

  
18 18     31 31 

  



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 223 

 
 

ประเภทงบประมาณ / แหลงทุน 

งบประมาณ

แผนดิน 

(ลานบาท) 

งบประมาณ 

เงินรายได 

(ลานบาท) 

โครงการพิเศษ 

(ลานบาท) 

เงินสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายใน 

(ลานบาท) 

เงินสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายนอก 

(ลานบาท) 

อื่นๆ(ระบ ุ

(ลานบาท) 
แผนงาน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ดานการ

บรกิาร

วชิาการ 

 

1.25 

 

1.25 

 

0.07 

 

0.07 

     

17.14 

 

17.14 

  

โครงการ/ 

กจิกรรมตางๆ 

 

8 

 

8 

 

2 

 

2 

     

31 

 

31 

  

ดานการ      

ทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

0.14 

 

0.14 

 

0.10 

 

0.10 

        

โครงการ/ 

กจิกรรมตางๆ 

            

อ่ืนๆ (กองทุน)     10.38 24.55       

รวมทัง้สิ้น 53.79 53.86 21.62 21.61 45.65 45.65   25.76 25.76   

 

จุดแข็ง :  

1.  มีระบบฐานขอมูล MIS ดานการเงนิ เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลรายรับ/รายจายเปนหมวดหมู

ตามระบบและรายงานขอมูล ทําใหการใชขอมูลการเงินถูกตองและแมนยํา ซ่ึงสงผลใหคณะผูบริหาร

สามารถนําไปใชประกอบการตัดสนิใจในการดําเนนิการพัฒนาคณะวชิาในแตละดานไดอยางเหมาะสม 

2.  มีการตดิตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณของหนวยงานทุกหนวยงาน และรายงานผลการ

ใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยแยกตาม 4 ภารกิจหลัก และสามารถดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายทุกรายการภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

3.  มีการใชจายเงนิงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่มหาวทิยาลัยกําหนดทุกรายการ 

4.  มีระบบการตรวจสอบที่มีประสทิธภิาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดทุกรายการ 
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง :   

 1. เวยีนแจงกําหนดเวลาการดําเนินงาน เปาหมายของมหาวทิยาลัย และขอความรวมมือจาก

หนวยงานยอยทุกหนวยงานกําหนดแผนการดําเนนิงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

 2.  ตดิตาม เรงรัดการดําเนนิงานของหนวยงานเปนระยะอยางตอเนื่อง 

 3.  ประชาสัมพันธใหทราบถึงแนวทางการดําเนนิการใชงบประมาณอยางเหมาะสมกับทุก

หนวยงาน 
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จุดออน :   

การจัดทําคําของบประมาณบางรายการไมไดรับการสนับสนุน  
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :   

การจัดทําคําของบประมาณควรจัดทําหลักฐานประกอบคําของบประมาณใหครบถวน                

ตามเกณฑ 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 8.1.1-1 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 8.1.1-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจดัทําคําของบประมาณประจําป 

ศษ 8.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําคําของบประมาณประจําป 

ศษ 8.1.2-1 แผนการปฏิบัตงิาน/การใชจายงบประมาณประจําป 

ศษ 8.1.2-2 ประกาศคณะศกึษาศาสตร เรื่อง จัดสรรเงนิบรกิารวชิาการฯ,การจัดสรรเงินโครงการ

พิเศษเภสัชศาสตร,การจัดเงินคงเหลือโครงการพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีน,

หลักเกณฑการใชจายเงนิกองทุนสงเสรมิและพัฒนาคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 8.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ศษ 8.1.3-1 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 8.1.3-2 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศษ 8.1.4-1 รายงานผลการปฏิบัตงิาน/การใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2553 เปนรายไตรมาส 

ศษ 8.1.4-2 รายงานการใชจายเงนิงบประมาณแผนดนิและเงินรายไดในระบบ MIS และเงนิรับฝาก

ปละ 2 ครัง้ 

ศษ 8.1.4-3 รายงานการใชจายเงนิโครงการพิเศษประจําเดอืน(แจงใหมศก. ทราบทุกเดอืนเพื่อ

จัดทํารายงานในภาพรวมใหสภามศก.) งบดุล งบรายไดรายจาย 

ศษ 8.1.5-1 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2553   

ศษ 8.1.5-2 รายงานแสดงการใชงบประมาณเงินรายไดโครงการพิเศษ ปงบประมาณ 2553  

ศษ 8.1.6-1 รายงานการควบคุมภายใน มศก. 

ศษ 8.1.6-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการเก็บรักษาเงนิของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2553 

ศษ 8.1.6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ, รายงานการประชุมตดิตามเรงรัด

การใชจายเงินของมหาวทิยาลัย 

ศษ 8.1.7-1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ 

ศษ 8.1.7-2 รายงานการประชุมที่แสดงวาผูบรหิารมีการนําขอมูลทางการเงินมาใชในการวางแผนและตัดสนิใจ 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 2  หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรอื 5 หรอื  

6  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

7 หรอื 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 9 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของสถาบัน ตัง้แตระดับภาควิชาหรือ

หนวยงานเทยีบเทา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

  

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบรหิารสูงสุดของ

สถาบัน 

  

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของสถาบัน คือ นักศึกษาและ

บุคลากรมีความคิดสรางสรรคและมีจติสาธารณะ 

  

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 

ประกอบดวย 1) การควบคุม ตดิตามการดําเนนิงาน และประเมินคุณภาพ  

2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา

สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกําหนดเวลา โดย

เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษากําหนดใน CHE QA Online  

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถาบัน 

  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุก

ตัวบงช้ี 

  

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทัง้ 9  องคประกอบคุณภาพ 
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การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

7 มีสวนรวมของผู มีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศกึษา ผูใชบัณฑติ และผูใชบรกิารตามพันธกจิของสถาบัน 

  

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางสถาบัน และมีกจิกรรมรวมกัน 

  

9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดหีรอืงานวจิัยดานการประกันคุณภาพการศกึษาที่หนวยงาน

พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ..........    เกณฑประเมิน : ……… คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:     9    ขอ          เกณฑประเมิน :      5    คะแนน 

เปาหมายของปนี้  7  ขอ         ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป : 9  ขอ             เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

 1. มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสถาบัน ตัง้แตระดับภาควชิาหรอืหนวยงานเทยีบเทา และดําเนนิการตามระบบที่

กําหนด 

 คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับ   

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนระบบและกลไกในการบริหารและจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีผูบริหารและคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําคณะฯ เปนผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ  

เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และผลักดันใหมีการประกันคุณภาพ

เกดิข้ึนอยางตอเนื่องตัง้แตระดับคณะวชิา ภาควิชา สาขาวิชา ไปจนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล โดย

คณะกรรมการฯ ไดดําเนนิการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินงานตามคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จัดทําข้ึน ที่ไดระบุระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะวชิา/หนวยงานเทียบเทา  ที่มี

ความสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข ศษ 

9.1.1-1, ศษ 9.1.1-2, ศษ 9.1.1-3  และศษ 9.1.1-4) 
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 2. มกีารกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบรหิารสูงสุดของสถาบัน 

 คณะศกึษาศาสตร ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  โดยมีการแตงตัง้

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะวิชา/ภาควิชา เพื่อดําเนินการทบทวนและกําหนด

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  และ

ดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบรหิารการศกึษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดยใชหลัก PDCA และกํากับการดําเนินงานสู

การปฏิบัตทิี่เปนรูปธรรม ซ่ึงในปการศกึษานี้ ไดมีการเปลี่ยนวาระเปนคณะผูบรหิารชุดใหมในชวงเดือน

ธันวาคม 2553 ซ่ึงปจจุบันกําลังดําเนนิการวางแผนและกลยุทธในการบรหิารงาน ซ่ึงผูบริหารสูงสุดได

มีแนวคิดดานนโยบายและวิสัยทัศนในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร โดยใหความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนอันดับตนๆ ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระหวางคณะวชิากับทุกภาควชิาเพื่อเปนที่จะขอความเช่ือม่ันจากภาควชิาวาจะมีการดําเนนิการที่จะชวย

ขับเคลื่อนใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามเกณฑและตัวช้ีวัดในการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร

หมายเลขศษ 9.1.2-1 และศษ 9.1.2-2)   

 

 3.  มกีารกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเตมิตามอัตลักษณของสถาบัน 

 คณาจารยคณะศึกษาศาสตรไดเขารวมกิจกรรมเพื่อคนหาอัตลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับคณะวชิาที่กองกจิการนักศกึษาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหเปนผูดําเนินการจัดสนทนา

กลุม (Focus Group) ซ่ึงมีการนําเสนอผลสรุปเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2553 เพื่อที่จะไดทราบถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และจะได

กําหนดอัตลักษณที่อยูในตัวบงช้ีเพ่ิมเติมของคณะฯที่มีเกณฑกํากับที่ เหมาะสมและสอดคลองกับอัต

ลักษณของมหาวทิยาลัยตอไป (เอกสารหมายเลขศษ 9.1.3-1, ศษ 9.1.3-2 ศษ 9.1.3-3 และ    ศษ 

9.1.3-4)   

มหาวทิยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัยศลิปากรและใหทุก

คณะวชิาดําเนนิการไปในทิศทางเดียวกัน  โดยกําหนดเปนตัวบงช้ีเชิงคุณภาพที่มีความสอดคลองกับ

เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ไดแก ตัวบงช้ีที่ 16-17 ซ่ึงเปนกลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

และตัวบงช้ีที่ 18 ซ่ึงเปนกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสรมิ โดยตัวบงช้ีที่กําหนดเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของ

สถาบันมีจํานวน 4 ตัวบงช้ี ไดแก  
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ตัวบงชี้ที่ 9.1.1 : นักศกึษามีความคิดสรางสรรค (สมศ.ตัวบงช้ีที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให

เกดิอัตลักษณ)    

ตัวบงชี้ที่ 9.1.2 : มหาวทิยาลัยศลิปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค (สมศ.ตัว

บงช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน)    

ตัวบงชี้ที่ 9.1.3 : การใชความคิดสรางสรรคและจิตสาธารณะใหเกิดประโยชนตอสังคมและ

ชุมชน (สมศ.ตัวบงช้ีที่ 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรอืแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 จติสาธารณะ)   

ตัวบงชี้ที่ 9.1.4 : การใชความคิดสรางสรรคและจิตสาธารณะใหเกิดประโยชนตอสังคมและ

ชุมชน (สมศ.ตัวบงช้ีที่ 18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ความคิด

สรางสรรค) 

 ทัง้นี้ไดมีการนําวาระการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของสถาบันเขาสูที่ประชุมคณบดี

ครั้งที่ 9/2554 เม่ือวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 

5/2554 เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และนําไปใชเปนตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิรวมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 

และในระดับคณะวชิา/หนวยงานเทยีบเทา 

 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย         

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ใน CHE QA Online 3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน 

 คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่ครบถวน ดังนี้    

 1) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  เพื่อกําหนดแผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพ

การศกึษา โดยจัดทําปฏิทนิกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553   

มีการติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552 เพื่อที่จะนําไปพัฒนาและ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปการศกึษา 2553 และมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อ

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตรไดประชาสัมพันธ

ความเคลื่อนไหวดานประกันคุณภาพใหบุคลากรทราบโดยผานสื่อหลายชองทาง เชน จดหมายขาว  

ขาวคณะฯ  เว็บไซตคณะวชิา  และตดิบอรดประชาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.4-1, ศษ 9.1.4-4,          

ศษ 9.1.4-5, ศษ 9.1.4-7 และศษ 9.1.4-8) 

 2) มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ
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พิจารณา  และเปดเผยตอสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ เชน จดหมายขาว ขาวคณะฯ เว็บไซตคณะ

วชิา เปนตน(เอกสารหมายเลขศษ 9.1.4-2 และศษ 9.1.4-3)   

 3) มีการนําผลการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552 มาวางแผน

ปรับปรุงการดําเนนิงาน โดยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 ตอที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

วิชาไดรับทราบ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาป 2553 ตอไป (เอกสาร

หมายเลข ศษ 9.1.4-6, ศษ 9.1.4-7 และศษ 9.1.4-9)   
 

 5. มกีารนําผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

 คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  โดยไดมอบหมายให

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ นําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ

ในแตละป ไปวเิคราะหและดําเนนิการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

พิจารณาปรับปรุงการดําเนนิงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรอืรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผล

การดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจากปกอนหนาทุกตัวบงช้ี และมี

การรายงานผลใหผูบรหิารทราบ (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.5-1 และศษ 9.1.5-2)   
 

 6. มรีะบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9  

องคประกอบคุณภาพ 

 คณะศกึษาศาสตร มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ โดยคณะศึกษาศาสตรไดใชระบบที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบ

ฐานขอมูลที่สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ EIS 

(Excusive Information System) และระบบ MIS (Management Information  System) เปนระบบ

ฐานขอมูลที่ครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดย

เกณฑพึงรับ–พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบเพื่อการเรียนการ

สอน ระบบฐานขอมูลงานวิจัย เปนตน นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรยังมีการใชขอมูลจากระบบ

สารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศกึษาที่คณะฯจัดทําข้ึน โดยใหภาควชิากรอกขอมูลสารสนเทศที่

สอดคลองกับ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินในเรื่องตางๆ เชน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

อาจารย โครงการบรกิารวชิาการ โครงการ/กจิกรรมพัฒนานักศกึษา เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลานี้นอกจาก

จะนํามาใชประกอบการประกันคุณภาพการศกึษาแลว ยังนํามาใชเปนฐานขอมูลสําหรับการตัดสนิใจใน

การบรหิารงานของผูบรหิารอีกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.6-1 และศษ 9.1.6-2)   
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 สําหรับปการศกึษา 2553 มหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ไดปอนขอมูลรายงาน

การประเมินตนเองประจําปการศกึษา 2552 พรอมหลักฐานเขาสูระบบฐานขอมูลที่รองรับการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใตระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศกึษา CHE QA 

Online system (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.6-2 และ ศษ 9.1.6-3)   
 

 7. มสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใชบัณฑติ และผูใชบรกิารตามพันธกจิของสถาบัน 

 คณะศึกษาศาสตร ไดสงเสริมใหคณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา อาท ิในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนดตัว

บงช้ีและเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆดานการประกันคุณภาพ โดยมีการแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาโดยไดรับการ

เสนอรายช่ือจากตัวแทนภาควชิาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษา  และ

เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสยี เชน บุคลากรในงานฝายตางๆไดนําเสนอขอมูลตามความเปนจริงเพื่อ

นํามาเขียนเปนรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตและ

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆของ

คณะฯ ผานทางเว็บไซตของคณะฯ และจากการเขารวมโครงการตางๆที่ทางคณะฯจัดข้ึน เชน โครงการ

สัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและแสวงหา

แนวทางที่เหมาะสมในการนเิทศและประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงคณะฯไดนําขอคิดเห็นเหลานี้มาปรับปรุงการดําเนนิงาน ซ่ึงสงผลตอการประกันคุณภาพที่ดข้ึีนตอไป 

(เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.7-1, ศษ 9.1.7-2, ศษ 9.1.7-3, ศษ 9.1.7-4, ศษ 9.1.7-5, ศษ 9.1.7-6 

และศษ 9.1.7-7)   
 

 8. มเีครอืขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี

กจิกรรมรวมกัน 

 มหาวทิยาลัยศลิปากรไดสรางเครอืขายดานการประกันคุณภาพการศกึษา โดยมีการจัดประชุม 

อบรม สัมมนา ที่ไดเชิญวทิยากรและผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง

คณะศกึษาศาสตรเปดโอกาสใหอาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานดานการประกันคุณภาพไดเขา

รวมโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) ระหวางอาจารยและผูปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของคณะวชิา/หนวยงาน” เพื่อใหไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการ

ประกันคุณภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย แลวนํามาปรับใชเปนแนวปฏิบัตทิี่ด ีเพื่อ

การพัฒนางานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังไดสงเสรมิใหบุคลากรของมหาวทิยาลัย

เขารวมการประชุม/สัมมนาการประกันคุณภาพที่หนวยงานภายนอกจัด และเปนผูประเมินคุณภาพ
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การศึกษาใหกับหนวยงานภายนอกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.8-1, ศษ 9.1.8-2, ศษ 9.1.8-3 

และ ศษ 9.1.8-4)   
 

 9. มแีนวปฏบิัตทิี่ดหีรอืงานวจิัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 คณะศกึษาศาสตรมีการพัฒนาการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาอยางสมํ่าเสมอ โดยได

สนับสนุนทุนวิจัยใหคณาจารยไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพ

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการวิจัย (เอกสาร

หมายเลข ศษ 9.1.9-1) 

 

จุดแข็ง :  

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง มีการ

แตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ คณะวชิาและภาควชิา เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวม

ในการประกันคุณภาพการศกึษา 

2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะหแนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหมหาวทิยาลัยพิจารณา และทุกหนวยงานนําผลการประเมินมาพัฒนา

และปรับปรุงการดําเนนิงานใหมีคุณภาพดข้ึีนตามเกณฑมาตรฐาน 
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง :   

 สงเสรมิ สนับสนุน ใหหนวยงานยอยในระดับภาควชิา/สาขาวชิา ดําเนนิการตามระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง       
 

จุดออน :  

 มีพัฒนาดานประกันคุณภาพการศกึษามาอยางตอเนื่อง แตยังขาดความเช่ือมโยงของขอมูลที่

จะนํามาใชสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกึษาคณะวชิา  
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

 จัดระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพตั้งแตระดับสาขาวิชา/ภาควิชา จนถึงระดับคณะ

วชิา สามารถนํามาใชไดตรงตามวัตถุประสงคของเกณฑการประเมินและตัวบงช้ี 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.1-1 

ศษ 9.1.4-1 

ปฏิทนิกําหนดการประกันคุณภาพการศกึษาภายในประจําปการศกึษา 2553 

ศษ 9.1.1-2 

ศษ 9.1.2-2 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะวชิาและคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษาฝายดําเนนิงานระดับคณะวชิา ปการศกึษา 2553 

ศษ 9.1.1-3 

ศษ 9.1.4-4 

ศษ 9.1.4-6 

รายงานการประชุมรองคณบดี ครั้งที่ 2/2553 วาระที่ 4.1 เรื่องการมอบหมายงานเพื่อ

ขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน 

(สกอ.) ปการศกึษา 2553 

ศษ 9.1.1-4 

ศษ 9.1.4-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับคณะวิชา ปการศึกษา 

2553 ครัง้ที่ 1/2554 

ศษ 9.1.2-1 แนวคิดดานนโยบาย และวสิัยทัศนการพัฒนาคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 9.1.3-1 โครงการจัดสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อคนหาอัตลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับคณะวชิา 

ศษ 9.1.3-2 สรุปแนวคิดเรื่องเอกลักษณมหาวทิยาลัยศลิปากร ของคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 9.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 24/2553 วาระที่ 1.1 

การกําหนดอัตลักษณมหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 9.1.3-4 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554      

เรื่อง การกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของสถาบัน 

ศษ 9.1.4-2 เลมรายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

การศกึษา 2552 

ศษ 9.1.4-3 คูมือการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศกึษา 2553 

ศษ 9.1.4-7 บันทกึขอความการกํากับและตดิตามผลการดําเนินงานเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพ

รอบ 6 เดอืน 

ศษ 9.1.4-8 จดหมายขาวประชาสัมพันธ และเว็บไซตคณะศกึษาศาสตร (http://www.educ.su.ac.th) 

ศษ 9.1.4-9 

ศษ 9.1.5-1 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 9.1.5-2 การตดิตามผลการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศกึษา 2552 (ระหวาง 1 มิถุนายน 2553 – 28 กุมภาพันธ 2554) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.6-1 เอกสารหนาระบบ MIS 

ศษ 9.1.6-2 คูมือการใชระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA 

Online system  

ศษ 9.1.7-1 บันทกึขอความขอตัวแทนจากภาควชิามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา

ระดับคณะวชิา 

ศษ 9.1.7-2 ตัวแทนอาจารยมาใหสัมภาษณในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ศษ 9.1.7-3 ขอขอมูลจากคณาจารยดานการจัดการเรยีนการสอนเพื่อใชในการประกันคุณภาพ 

ศษ 9.1.7-4 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา : “บทบาทผูนํานักศึกษากับการประกัน

คุณภาพ” 

ศษ 9.1.7-5 โครงการสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2553 และ

สรุปผลที่แสดงความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงที่มีตอโครงการฯ 

ศษ 9.1.7-6 โครงการสัมมนา เรื่อง พรอมหรือยังกับการประเมินภายนอกรอบสาม ที่มีนักศึกษาและ

บุคคลภายนอกเขารวมโครงการดวย 

ศษ 9.1.7-7 หนาเว็บไซตคณะศึกษาศาสตรที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพ 

ศษ 9.1.8-1 หนังสอืเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนที่ปรกึษาดานการประกันคุณภาพของคณะ

ศกึษาศาสตร 

ศษ 9.1.8-2 การสงเสรมิบุคลากรเขารวมโครงการหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน

หลักสูตร 1  

ศษ 9.1.8-3 รายช่ือคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่ข้ึนทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

ศษ 9.1.8-4 การสงเสริมบุคลากรเขารวมโครงการเชิงปฏิบัติการ”เตรียมความพรอมการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ศษ 9.1.8-5 การสงเสริมบุคลากรเขารวมโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 

ระหวางอาจารยและผูปฏิบัตงิานประกันคุณภาพการศกึษาของคณะวชิา/หนวยงาน” 

ศษ 9.1.9-1 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1.1  :  นักศกึษามคีวามคดิสรางสรรค  

(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 16.1 ผลการบรหิารสถาบันใหเกดิอัตลักษณ) 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ

ของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  

2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรยีนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม

กลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

  

3 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานของ

สถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

4 ผลการดําเนนิงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรอืสราง

คุณคาตอสังคม 

  

5 ไดรับการยกยองในระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาต ิในประเด็นที่เกี่ยวกับ 

อัตลักษณ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ..........   เกณฑประเมิน : ……… คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้: 3 ขอ  เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ 4 ขอ    ผลการดําเนนิงาน    ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 4 ขอ    เกณฑประเมิน : 4 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

 1. มีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2553      

ที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

มหาวทิยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค คณะศึกษาศาสตรจึงไดดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัตริาชการ โดยสงเสรมิการใชความคิดสรางสรรคสนับสนุนพันธกจิตางๆ และเสนอในใหที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ และจัดโครงการกจิกรรมตาง ๆ พรอมทัง้ประเมินแผนและรายงาน

ผลการดําเนนิการตามแผนฯที่วางไว (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.1.1-1)  
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 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่

กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ ซ่ึงในข้ันตอนการพัฒนาและการกําหนดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปคณะศกึษาศาสตร คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเพื่อใหเกิดการแปลงแผนฯสูการ

ปฏิบัต ิโดยมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกดิการถายทอด ใหบุคลากรในคณะศึกษาศาสตรรับทราบถึง

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําปและใหดําเนนิการตามแผนที่วางไว (เอกสารหมายเลข 

ศษ 9.1.1.2-1 และ ศษ 9.1.1.2-2)  

 3.  ภารกิจสําคัญอยางหนึ่งที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ         

อัตลักษณของสถาบันคอื การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ซ่ึงคณะฯไดมี

การดําเนินการตามแผนที่วางไว และไดแจกแบบสอบถามไปยังคณาจารยของคณะศึกษาศาสตร 

เพื่อใหอาจารยไดประเมินตนเองเพื่อสํารวจวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมี

ความคิดสรางสรรค ซ่ึงผลการประเมินพบวาผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการ

ปฏิบัตงิานของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 

ศษ 9.1.1.3-1)  

 4. ผลการดําเนนิงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรอืสรางคุณคาตอสังคม  

 5. คณะศกึษาศาสตรสนับสนุนใหผูเรยีนไดเขารวมโครงการ/กจิกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษา 

มีความคิดสรางสรรคที่หนวยงานตางๆไดจัดข้ึน และมีนักศึกษาไดรับประกาศโลรางวัล ใบประกาศ

เกยีรตคุิณ เกยีรตบิัตรจากการเขารวมประกวดในโครงการตางๆ อาทเิชน เกยีรตบิัตรการไดรับรางวัล

ของนักศกึษาใน โครงการ Teaching Contest ระดับอุดมศกึษา ครัง้ที่ 1 เกยีรตบิัตรการไดรับรางวัลของ

นักศึกษาในการประกวดสักวากลอนสด ระดับอุดมศึกษา เกียรติบัตรการไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 การประกวดคําขวัญและบทรอยกรองสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

ประจําป 2553 เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.1.5-1) 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.1.1-1 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําป 2553 คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ที่ไดรับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําคณะฯ 

ศษ 9.1.1.2-1 ระบบการใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัตงิานตามแผนฯที่วางไว 

ศษ 9.1.1.2-2 หลักฐานการมีสวนรวมของผูเรยีนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธที่กําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ  

ศษ 9.1.1.3-1 แบบประเมินตนเองของอาจารยเพื่อสํารวจวธิีการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนา

นักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค 

ศษ 9.1.1.5-1 หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถงึการไดรับการยกยองระดับชาต ิ 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1.2  :  มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค  

(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน)  
 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัตงิานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดนหรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันโดยไดรับการเห็นชอบจากสภา

สถาบัน 

  

2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากร ในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

  

3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามจุดเนนและจุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํา

กวา 3.51 จากคะแนน  เต็ม 5 

  

4 ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรอืความเช่ียวชาญเฉพาะ

ของสถาบัน และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

  

5 สถาบันมีเอกลักษณ ตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่

กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละ/ หรอืนานาชาติ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ..........   เกณฑประเมิน : ……… คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:  3  ขอ  เกณฑประเมิน :  3  คะแนน 

เปาหมายของปนี้  4  ขอ    ผลการดําเนินงาน     ไมบรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป :  4 ขอ   เกณฑประเมิน :  4  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

 1. มีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2553  ที่

สอดคลองกับจุดเนน จุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดให

มหาวทิยาลัยศลิปากรเปนมหาวทิยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค ทางคณะศึกษาศาสตรจึงไดดําเนินการ

ปรับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการ โดยสงเสรมิการใชความคิดสรางสรรคสนับสนุนพันธกิจ
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ตางๆ และเสนอในใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ และจัดโครงการกิจกรรมตาง ๆ พรอม

ทัง้ประเมินแผนและรายงานผลการดําเนนิการตามแผนฯที่วางไว (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.2.1-1)  

 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่

กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ ซ่ึงในข้ันตอนการพัฒนาและการกําหนดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปคณะศกึษาศาสตร คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเพื่อใหเกิดการแปลงแผนฯสูการ

ปฏิบัต ิโดยมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกดิการถายทอด ใหบุคลากรในคณะศึกษาศาสตรรับทราบถึง

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําปและใหดําเนนิการตามแผนที่วางไว (เอกสารหมายเลข 

ศษ 9.1.2.2-1 และ ศษ 9.1.2.2-2)  

 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนนิการตามจุดเนน  

และจุดเดน หรอืความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน  เต็ม 5 

ในการดําเนนิการสวนดังกลาวงานงานแผนและประกันคุณภาพการศกึษา กําลังดําเนินการจัดทําแบบ

ประเมินเพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในเรื่องการดําเนนิการตาม จุดเนน จุดเดนของสถาบัน นั่น

คือมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรคโดยไดแจกแบบประเมินใหกับ

บุคลากรของคณะศกึษาศาสตร และอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ จากนั้นจะไดนําแบบประเมินมา

วเิคราะหผลตอไป  

 4. ผลการดําเนนิงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรอืสรางคุณคาตอสังคม  

 5. คณะศึกษาศาสตรสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรภายในคณะฯไดดําเนินการที่

สะทอนตามเอกลักษณ จุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ ของสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมโครงการ /

กจิกรรมที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ซ่ึงสงเสริมใหนักศึกษา มีความคิดสรางสรรคที่

หนวยงานตางๆไดจัดข้ึน และมีนักศกึษาไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดในโครงการตางๆ อาทิ

เชน เกยีรตบิัตรการไดรับรางวัลของนักศกึษาใน โครงการ Teaching Contest ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 

เกยีรตบิัตรการไดรับรางวัลของนักศกึษาในการประกวดสักวากลอนสด ระดับอุดมศกึษา เกียรติบัตร

การไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 การประกวดคําขวัญและบทรอยกรองสงเสริมพระพุทธศาสนา 

เนื่องในเทศกาลวสิาขบูชา ประจําป 2553 เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.2.5-1, ศษ 9.1.2.5-2 

และ ศษ 9.1.2.5-3) 

รายงานเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.2.1-1 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําป 2553 คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศลิปากร ที่ไดรับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําคณะฯ 

ศษ 9.1.2.2-1 ระบบการใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัตงิานตามแผนฯที่วางไว 

ศษ 9.1.2.2-2 หลักฐานการมีสวนรวมของผูเรยีนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธที่กําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ  

ศษ 9.1.2.5-1 หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถงึการไดรับการยกยองระดับชาต ิ 

 

ตัวบงชี้ที่ 9.1.3  :  การใชความมจีติสาธารณะใหเกดิประโยชนตอสังคมและชุมชน   

(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 จติสาธารณะ) 
 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80   

3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน   

4 มีผลกระทบที่เกดิประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม   

5 ไดรับการยกยองระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาติ   

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ..........   เกณฑประเมิน : ……… คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้: 4 ขอ  เกณฑประเมิน :    4  คะแนน 

เปาหมายของปนี้   4  ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป : 4  ขอ   เกณฑประเมิน :   4  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

 คณะศกึษาศาสตรมีการจัดโครงการ/กจิกรรมตางๆ ซ่ึงดําเนนิการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่

กอใหเกดิประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมในดานจิตสาธารณะ รายละเอียดดังในตาราง

เอกสารหลักฐานตอไปนี้ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.3-1 โครงการความรูสูนอง ครัง้ที่ 7 และรายงานผลการดําเนนิโครงการ 

ศษ 9.1.3-2 โครงการอาสาพัฒนา ครั้งที่ 3 และรายงานผลการดําเนินโครงการ 

ศษ 9.1.3-3 โครงการปนน้ําใจพ่ีสูนอง (วันเด็ก) และรายงานผลการดําเนนิโครงการ 

ศษ 9.1.3-4 โครงการสบืสานภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อพัฒนา

จติสาธารณะของผูเรยีน 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 9.1.4  :  การใชความคดิสรางสรรคใหเกดิประโยชนตอสังคมและชุมชน   

(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ความคดิสรางสรรค) 
 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80   

3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน   

4 มีผลกระทบที่เกดิประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม   

5 ไดรับการยกยองระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาติ   
 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ..........   เกณฑประเมิน : ……… คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้: 4  ขอ  เกณฑประเมิน : 4 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ 4 ขอ    ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป : 5  ขอ   เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ซ่ึงดําเนินการตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ที่กอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมในดานความคิดสรางสรรค 

รายละเอียดดังในตารางเอกสารหลักฐานตอไปนี้ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.4-1 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาเชิงสรางสรรคเพื่อการเรยีนรูของชุมชน 

ศษ 9.1.4-2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง e-book นวัตกรรมสื่อสรางสรรค สําหรับครู 

อาจารย และผูสนใจทั่วไปในเขตภูมิภาคตะวันตก 

ศษ 9.1.4-3 โครงการเยาวชนสรางสรรค คืนคุณคาสูปาชายเลน 
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บทที่ 3 

สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางที่ ส.1  ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคณุภาพตาม

องคประกอบ ของ มหาวทิยาลัยศลิปากร ประจําปการศึกษา 2553 

 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน  

(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ         

  ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ขอ) 6 ขอ (4) 8 ขอ 5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 

พันธกจิและวัตถุประสงคของการจัดตัง้สถาบัน 
4 ขอ (4) 3 ขอ 3 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
4 ขอ (4) 3 ขอ 3 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1       5.00 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน         

  
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (P) 

(8 ขอ) 

7 ขอ (4) 4+2 ขอ 4 

  39.50 

  
ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก (I) ( รอยละ 

60 หรอื  รอยละ 12) 
รอยละ 55 

67 
58.96 4.91 

  4 

  
ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ (I) ( 
รอยละ 30 หรอื   รอยละ 6) 

รอยละ 10 
67 

5.97 1.00 

  
ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน  (P) (7 ขอ) 
5 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการ

เรยีนรู  (I) (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  (P) (7 ขอ) 6 ขอ (4) 5 ขอ 3 

  
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต (P) (6 ขอ) 
5 ขอ (4) 4+1 ขอ 4 

  
ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรางคุณธรรม

จรยิธรรมที่จัดใหกับนักศกึษา (O) (5 ขอ) 
5 ขอ (5) 3 ขอ 3 

 209 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 

100 220 
95.00 4.75 

 0 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และเอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ คาเฉลี่ย.... 
0 

0.00 0 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน  

(ตามเกณฑ สกอ.) 

 7 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท

ที่ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพร 
รอยละ25 

138 
5.07 1.01 

 9 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญา

เอกที่ไดรับการตพีมิพ 
รอยละ50 

36 
25 2.50 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย คาดัชนี 6 คา 4.28 3.57 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2       3.74 

องคประกอบที่ 3 กจิกรรมพัฒนานักศึกษา         

  
ตัวบงชี้ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบรกิารดาน

ขอมูลขาวสาร (P)  (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 3 ขอ 3 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3       4.00 

องคประกอบที่ 4 การวิจัยและ/หรอืงานสรางสรรค         

  
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรางสรรค 

(P) (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจัิยหรอื

งานสรางสรรค  (P) (6 ขอ) 
4 ขอ (4) 6 ขอ 5 

  8,300,742.54 

  

ตัวบงชี้ 4.3 เงนิสนับสนุนงานวจัิยและงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (I)  

100,000

บาท 63 
131,757.82   5 

 1.50 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพีมิพ

หรอืเผยแพร 
รอยละ 10 

67 
2.24 1.12 

 3 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 งานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน รอยละ 20 

67 
4.48 1.12 

 .5 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับการรับรอง

คุณภาพ 
รอยละ 10 

67 
0.75 0.37 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4     5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม         

  
ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสังคม (P) 

(5 ขอ) 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเกดิประโยชนตอ

สังคม  (P) 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

 
ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบรกิารวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรอืการวิจัย 
.... ขอ (...) ... ขอ 0 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 243 

 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน  

(ตามเกณฑ สกอ.) 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 การเรยีนรูและเสรมิสรางเขมแข็งของชุมชน

หรอืองคกรภายนอก 
.... ขอ (...) ... ขอ 0 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคม

ในดานตางๆ 
.... ขอ (...) ... ขอ 0 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5       5.00 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

  
ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

(P) (6 ระดับ) 
5 ขอ (4) 6 ขอ 5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสรมิและสนับสนุนดานศลิปะและ

วัฒนธรรม 
.... ขอ (...) ... ขอ 0 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรยีภาพในทางมิตทิางศลิปะ

และวัฒนธรรม 
.... ขอ (...) ... ขอ 0 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 6     5.00 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ         

  
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของ

สถาบัน (P) (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู (P) (5 ขอ) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 

(P) (5 ขอ) 
5 ขอ (5) 3 ขอ 3 

  ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน .... คะแนน  ... คะแนน 0 

 ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 13 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบรหิารสถาบัน .... คะแนน ... คะแนน 0 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 7       4.50 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ         

  ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (P) (7 ระดับ) 6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 8       5.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         

  
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

(P) (7 ระดับ) 
7 ขอ (4) 9 ขอ 5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง

โดยตนสังกัด 
.... คะแนน ... คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 9       5.00 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ทุกองคประกอบ       4.39 
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ตารางที่ ส.2 ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2553 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต         

  
ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมที่จัด

ใหกับนักศกึษา (O) (5 ขอ) 
5 ขอ (5) 3 ขอ 3 

 209 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 

100 220 
95.00 4.75 

 0 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย

.... 0 
0.00 0 

 7 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทที่ไดรับการ

ตพีมิพหรอืเผยแพร 

รอยละ

25 138 
5.07 1.01 

 9 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกที่ไดรับการ

ตพีมิพ 

รอยละ

50 36 
25 2.50 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ่1       3.00 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา         

  ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา         

  ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ขอ) 6 ขอ (4) 8 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  (P) (7 ขอ) 5 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของสถาบัน (P)  

(7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ (P) (5 ขอ) 5 ขอ (5) 3 ขอ 3 

  ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (P) (7 ระดับ) 6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (P) (7 

ระดับ) 
7 ขอ (4) 9 ขอ 5 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ...คะแนน  ... คะแนน 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบรหิารสถาบัน ...คะแนน ... คะแนน 0 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ่2 ก       4.71 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

  ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา         

  ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (P) (8 ขอ) 7 ขอ (4) 4+2 ขอ 4 

39.50 
  

ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก (I)                                

( รอยละ 60 หรอื รอยละ 12) 

รอยละ 

55 67 
58.96 4.91 

  4 

  

ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ (I)                            

( รอยละ 30 หรอื  รอยละ 6) 
รอยละ 

10 67 
5.97 1.00 

  
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู  (I)  

(7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  (P) (7 ขอ) 6 ขอ (4) 5 ขอ 3 

  
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต (P) (6 ขอ) 
5 ขอ (4) 4+1 ขอ 4 

  
ตัวบงชี้ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบรกิารดานขอมูลขาวสาร 

(P) (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกจิกรรมนักศกึษา (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 3 ขอ 3 

  ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรางสรรค (P) (7 ขอ) 6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  8,300,742.54 

  

ตัวบงชี้ 4.3 เงนิสนับสนุนงานวจัิยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวจัิย (I)  

100,000

บาท 63 
131,757.82   5 

  ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสังคม (P) (5 ขอ) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเกดิประโยชนตอสังคม  (P) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  (P) (6 ระดับ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบรกิารวชิาการ

มาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรอืการวจัิย 

.... ขอ 

(...) 
... ขอ 0 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 การเรยีนรูและเสรมิสรางเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกร

ภายนอก 

.... ขอ 

(...) 
... ขอ 0 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสรมิและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม .... ขอ 

(...) 
... ขอ 0 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรยีภาพในทางมิตทิางศลิปะและวัฒนธรรม .... ขอ 

(...) 
... ขอ 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย คาดัชน ี6 คา 4.28 3.57 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด ...คะแนน ... คะแนน นําคะแนนที่

ไดจากเฉลี่ย

คะแนนทุก

ตัวบงชี้ของ

ทุก

องคประกอบ

มาบันทกึไว

(ไมคํานวณ) 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิและ

วัตถุประสงคของการจัดตัง้สถาบัน 
4 ขอ (4) 3 ขอ 3 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน 
4 ขอ (4) 3 ขอ 3 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคมในดานตางๆ .... ขอ  ... ขอ 0 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ่2 ข       4.22 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรยีนรู         

  
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจัิยหรอืงาน

สรางสรรค  (P) (6 ขอ) 
4 ขอ (4) 6 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู (P) (5 ขอ) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

 1.50 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพร 

รอยละ 

10 67 
2.24 1.12 

 3 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 งานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

รอยละ 

20 67 
4.48 1.12 

 .5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับการรับรองคุณภาพ 

รอยละ 

10 67 
0.75 0.37 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ่3       5.00 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน       4.39 
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ตารางที่ ส.3 ตารางสรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ของมหาวทิยาลัยศลิปากร ประจําปการศกึษา 2553 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา         

  (1) ดานกายภาพ        

  
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู  (I)  

(7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  (2) ดานวิชาการ         

  ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (P) (8 ขอ) 7 ขอ (4) 4+2 ขอ 4 

39.50 
  

ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก (I)                            
( รอยละ 60 หรอื  รอยละ 12) 

รอยละ 

55 67 
58.96 4.91 

  4 

  

ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ (I)  
( รอยละ 30 หรอื   รอยละ 6) 

รอยละ 

10 67 
5.97 1.00 

  ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  (P) (7 ขอ) 5 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  (P) (7 ขอ) 6 ขอ (4) 5 ขอ 3 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย คาดัชน ี6 คา 4.28 3.57 

  (3) ดานการเงิน         

  ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (P) (7 ระดับ) 6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  (4) ดานการบริหารจัดการ         

  ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ขอ) 6 ขอ (4) 8 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของสถาบัน (P)  

(7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู (P) (5 ขอ) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ (P) (5 ขอ) 5 ขอ (5) 3 ขอ 3 

  ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (P) 

(7 ระดับ) 
7 ขอ (4) 9 ขอ 5 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ...คะแนน  ... คะแนน 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบรหิารสถาบัน ...คะแนน ... คะแนน 0 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด ...คะแนน ... คะแนน นําคะแนนที่

ไดจากเฉลี่ย

คะแนนทุก

ตัวบงชี้ของ

ทุก

องคประกอบ

มาบันทกึไว

(ไมคํานวณ) 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิและ

วัตถุประสงคของการจัดตัง้สถาบัน 
4 ขอ (4) 3 ขอ 3 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน 
4 ขอ (4) 3 ขอ 3 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา       4.30 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา         

  (1) ดานการผลิตบัณฑิต        

  
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต (P) (6 ขอ) 
5 ขอ (4) 4+1 ขอ 4 

  
ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมที่จัด

ใหกับนักศกึษา (O) (5 ขอ) 
5 ขอ (5) 3 ขอ 3 

  
ตัวบงชี้ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบรกิารดานขอมูลขาวสาร 

(P) (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกจิกรรมนักศกึษา (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 3 ขอ 3 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 

100 220 
95.00 4.75 

 0 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย

.... 0 
0.00 0 

 7 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทที่ไดรับการ

ตพีมิพหรอืเผยแพร 

รอยละ

25 138 
5.07 1.01 

 9 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกที่ไดรับการ

ตพีมิพ 

รอยละ

50 36 
25 2.50 

 
 

 
    



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 249 

 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

  (2) ดานการวจิัย         

  ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรางสรรค (P) (7 ขอ) 6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจัิยหรอืงาน

สรางสรรค  (P) (6 ขอ) 
4 ขอ (4) 6 ขอ 5 

  8,300,742.54 

  

ตัวบงชี้ 4.3 เงนิสนับสนุนงานวจัิยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวจัิย (I)  

100,000

บาท 63 
131,757.82   5 

 1.50 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพร 

รอยละ 

10 67 
2.24 1.12 

 3 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 งานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

รอยละ 

20 67 
4.48 1.12 

 .5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับการรับรองคุณภาพ 

รอยละ 

10 67 
0.75 0.37 

  (3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม         

  ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสังคม (P) (5 ขอ) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเกดิประโยชนตอสังคม  (P) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบรกิารวชิาการ

มาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรอืการวจัิย 

.... ขอ 

(...) 
... ขอ 0 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 การเรยีนรูและเสรมิสรางเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกร

ภายนอก 
.. ขอ (...) ... ขอ 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคมในดานตางๆ .... ขอ  ... ขอ 0 

  (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

  ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  (P) (6 ระดับ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสรมิและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม ...ขอ (...) ... ขอ 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรยีภาพในทางมิตทิางศลิปะและวัฒนธรรม .. ขอ (...) ... ขอ 0 

  เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา       4.50 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน       4.39 
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ตารางที่ ส.4  ตารางสรุปผลการประเมนิตามมุมมองดานบรหิารจัดการ และตัวบงชี้ตามมุมมองการบรหิารจัดการ ของ

มหาวทิยาลัยศลิปากร ประจําปการศกึษา 2553 
 

มุมมองดานบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสยี         

  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  (P) (7 ขอ) 6 ขอ (4) 5 ขอ 3 

  
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต (P) (6 ขอ) 
5 ขอ (4) 4+1 ขอ 4 

  
ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมที่จัด

ใหกับนักศกึษา (O) (5 ขอ) 
5 ขอ (5) 3 ขอ 3 

  
ตัวบงชี้ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบรกิารดานขอมูลขาวสาร 

(P) (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกจิกรรมนักศกึษา (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 3 ขอ 3 

  ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสังคม (P) (5 ขอ) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเกดิประโยชนตอสังคม  (P) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 
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ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 

100 220 
95.00 4.75 

 0 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย

.... 0 
0.00 0 

 7 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทที่ไดรับการ

ตพีมิพหรอืเผยแพร 

รอยละ

25 138 
5.07 1.01 

 36 

 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกที่ไดรับการ

ตพีมิพ 

รอยละ

50 0 
25 2.50 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบรกิารวชิาการ

มาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรอืการวจัิย 

.... ขอ 

(...) 
... ขอ 0 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 การเรยีนรูและเสรมิสรางเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกร

ภายนอก 

.... ขอ 

(...) 
... ขอ 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคมในดานตางๆ .. ขอ (...) ... ขอ 0 

  เฉลี่ยคะแนนดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสยี       4.00 
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มุมมองดานบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

2. ดานกระบวนการภายใน         

  ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ขอ) 6 ขอ (4) 8 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (P) (8 ขอ) 7 ขอ (4) 4+2 ขอ 4 

  ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  (P) (7 ขอ) 5 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู  (I)   

(7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรางสรรค (P) (7 ขอ) 6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  (P) (6 ระดับ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของสถาบัน (P)  

(7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ (P) (5 ขอ) 5 ขอ (5) 3 ขอ 3 

  ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5 

  
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (P) (7 

ระดับ) 
7 ขอ (4) 9 ขอ 5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสรมิและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม .... ขอ 

(...) 
... ขอ 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรยีภาพในทางมิตทิางศลิปะและวัฒนธรรม .. ขอ (...) ... ขอ 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ...คะแนน  ... คะแนน 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบรหิารสถาบัน ...คะแนน ... คะแนน 0 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
.... 

คะแนน 
... คะแนน 

นําคะแนนท่ีได

จากเฉล่ีย

คะแนนทุกตัว

บงชี้ของทุก

องคประกอบ

มาบันทึกไว 

(ไมคํานวณ) 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิและ

วัตถุประสงคของการจัดตัง้สถาบัน 
4 ขอ (4) 3 ขอ 3 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน 
4 ขอ (4) 3 ขอ 3 

  เฉลี่ยคะแนนดานกระบวนการภายใน       4.70 
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มุมมองดานบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

3. ดานการเงิน         

  8,300,742.54 

  

ตัวบงชี้ 4.3 เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวจัิย (I)  

100,000

บาท 63 
131,757.82   5 

  ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (P) (7 ระดับ) 6 ขอ (4) 7 ขอ 5 

  เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน       5.00 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม         

39.50 
  

ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก (I)  
( รอยละ 60 หรอื  รอยละ 12) 

รอยละ 

55 67 
58.96 4.91 

  4 

  

ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ (I)  
( รอยละ 30 หรอื   รอยละ 6) 

รอยละ 

10 67 
5.97 1.00 

  
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจัิยหรอืงาน

สรางสรรค  (P) (6 ขอ) 
4 ขอ (4) 6 ขอ 5 

  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู (P) (5 ขอ) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5 

 1.50 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพีมิพหรือเผยแพร 

รอยละ 

10 67 
2.24 1.12 

 3 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 งานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

รอยละ 

20 67 
4.48 1.12 

 .5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับการรับรองคุณภาพ 

รอยละ 

10 67 
0.75 0.37 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย คาดัชน ี6 คา 4.28 3.57 

  เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม       3.98 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน       4.39 
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ภาคผนวก 1 

รายชื่ออาจารยและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553 
 

      จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  

อาจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง

ศาสตราจารย ภาควิชา/สาขาวิชา 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

ลา

ศกึษา

ตอ 

อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

อาจารย

ที่ปฏิบัติ 

งานจริง 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา   1* 3.5     2       1 6.5 5.5 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน   1 1     1         3 3 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา   1 4     1   1     7 7 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว   1 3     2         6 6 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  3.5 3     5     1   12.5 12.5 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                         

   สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ   1 0.5     2         3.5 3.5 

   สาขาววิชาการประถมศึกษา   3 1.5   1 2         7.5 7.5 

   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   1* 1   1 2   1   1 6 5 

   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   2*       1       1 3 2 

   สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ   7*       2     1 1 10 9 

   อาจารยชาวตางประเทศ   2                 2 2 

รวม 0 23.5 17.5 0 2 20 0 2 2 4 67 63 
 

หมายเหตุ  * หมายถงึ ลาศกึษาตอ (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554) 

 
1. อาจารยสายสุดา เตยีเจรญิ* ลาศกึษา 
2. อาจารย ดร.นุชนรา รัตนะศริะประภา* บรรจุ 1 พ.ย. 2553(นับได 0.5) 

3. รองศาสตราจารย ดร.ศริณิา จิตตจรัส โอน 20 ธ.ค. 2553 (นับไมได) 

4. อาจารย   ดร.ประจักษ ปฏิทัศน บรรจุ 19 เม.ย. 2554 (นับไมได) 

5. อาจารยนรนิทรา จันทศร* บรรจุ 26 ต.ค. 2553 (นับได 0.5) 

6. อาจารย   ดร.วรรณวีร บุญคุม โอน 19 เม.ย. 2554 (นับไมได) 

7. อาจารยณฐิกา ครองยุทธ บรรจุ 2 พ.ค.2554 (นับไมได) 

8. อาจารย ดร.ศริวิรรณ วณชิวัฒนวรชัย* บรรจุ 1 ธ.ค. 2553 (นับได 0.5) 

9. อาจารย   ดร.วิสูตร โพธเงิน*บรรจุ 11 พ.ย. 2553 (นับได 0.5) 

10. อาจารยอธกิมาส มากจุย  ลาศกึษาตอถงึ 31 มี. ค.2554 (นับไมได) 
11. อาจารยชัยรัตน โตศลิา  ลาศกึษาตอ 2 ม. ิ ย. 51- 31 ต.ค. 54 (นับไมได) 

12. อาจารยรนิทร ชีพอารนัย ลาศกึษาตอ 24 พ.ค.53-23 พ.ค. 54 (นับไมได) 
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รายชื่ออาจารยคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2553 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหต ุ

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

1.  ผศ.ดร.ประเสรฐิ อินทรรักษ  

2.  ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร  

3.  อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขยีว  

4.  อาจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์  

5.  อาจารย ดร.สําเรงิ ออนสัมพันธุ  

6.  อาจารยสายสุดา เตยีเจรญิ* ลาศกึษา   

7.  อาจารย ดร.นุชนรา รัตนะศริะประภา* บรรจุ 1 พ.ย. 2553(นับได 0.5) 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 

8.  ผศ.ดร.คีรบีูน จงวุฒเิวศย  

9.  อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ  

10.  อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรเีจรญิสุข บรรจุ 16 มิ.ย. 2553 (นับได 1) 

11.  รองศาสตราจารย ดร.ศริณิา  จิตตจรัส โอน 20 ธ.ค. 2553 (นับไมได) 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

12.  ผศ.ดร.ฐาปนยี ธรรมเมธา  

13.  รศ.สมหญงิ เจรญิจิตรกรรม  

14.  อาจารย ดร.อนริุทธ สตม่ัิน  

15.  อาจารย ดร.น้ํามนต เรอืงฤทธิ์  

16.  อาจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม  

17.  อาจารย ดร.ศวินติ อรรถวุฒกิุล  

18.  อาจารยวรวุฒิ ม่ันสุขผล  

ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว 

19.  ผศ.ดร.นวลฉว ี ประเสรฐิสุข  

20.  ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต  

21.  อาจารย ดร.นงนุช        โรจนเลศิ           

22.  อาจารย ดร.กมล        โพธเิย็น  

23.  อาจารยกันยารัตน      สอาดเย็น  

24.  อาจารย ดร.อาดัม   นลีะไพจิตร  

25.  อาจารย ดร.ประจักษ ปฏิทัศน บรรจุ 19 เม.ย. 2554 (นับไมได) 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

26.  รศ.ดร.คณิต เขยีววชิัย  

27.  อาจารยมณี ศรวีบิูลย  

28.  ผศ.ดร.โรม วงศประเสรฐิ  
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ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหต ุ

29.  อาจารย ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ  

30.  อาจารย ดร.ลุยง วรีะนาวนิ  

31.  ผศ.ดร.ธรีศักดิ์ อุนอารมยเลศิ  

32.  อาจารยสาธติ จันทรวนิจิ  

33.  ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวทิยศริธิรรม  

34.  อาจารยนภสร นลีะไพจิตร  

35.  ผศ.ดร.นรนิทร   สังขรักษา  

36.  อาจารย ดร.คุณัตว   พธิพรชัยกุล  

37.  ผศ.ดร.นพพร   จันทรนําชู    

38.  อาจารยนรนิทรา    จันทศร* บรรจุ 26 ต.ค. 2553 (นับได 0.5) 

39.  อาจารย ดร.วรรณวี บุญคุม บรรจุ 19 เม.ย. 2554 (นับไมได) 

40.  อาจารยณฐิกา ครองยุทธ บรรจุ 2 พ.ค.2554 (นับไมได) 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

41.  ผศ.ดร.มาเรยีม นลิพันธุ  

42.  ผศ.ดร.สุเทพ อวมเจรญิ  

43.  อาจารยอุบลวรรณ สงเสรมิ  

44.  อาจารย ดร.ศริวิรรณ วณิชวัฒนวรชัย* บรรจุ 1 ธ.ค. 2553 (นับได 0.5) 

สาขาวชิาการประถมศกึษา 

45.  ผศ.ปรณัฐ กจิรุงเรอืง  

46.  ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง  

47.  อาจารยดวงหทัย โฮมไชยะวงศ  

48.  ผศ.ดร.อิศเรศ พพิัฒนมงคลพร  

49.  อาจารยธดิาพร คมสัน  

50.  อาจารยมานติา ลโีทชวลติ  

51.  อาจารยวลิาพัณย อุรบุญนวลชาติ  

52.  อาจารย ดร.วสิูตร   โพธิ์เงนิ* บรรจุ 11 พ.ย. 2553  (นับได 0.5) 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

53.  ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม  

54.  ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา  

55.  รศ.สมพร รวมสุข  

56.  ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ  

57.  อาจารย ดร.บํารุง ชํานาญเรอื  

58.  อาจารยอธกิมาส 

 

มากจุย ลาศกึษาตอ ถงึ 31 มี.ค.2554 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหต ุ

สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา 

59.  อาจารยอนัน ปนอินทร  

60.  ผศ.ดร.อรพณิ  ศริสิัมพันธ  

61.  อาจารยชัยรัตน โตศลิา ลาศกึษา 2 มิ.ย. 51- 31 ต.ค. 54 

สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ 

62.  ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน   

63.  รศ.ดร.วสิาข จัตวิัตร  

64.  ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน  

65.  อาจารยฤทธชิัย หยิบเจรญิพร  

66.  อาจารยชัยวัฒน แกวพันงาม  

67.  อาจารยภัทรธรีา เทยีนเพิ่มพูล  

68.  อาจารยวชริะ จันทราช  

69.  อาจารยรนิทร ชพีอารนัย ลาศกึษา 24 พ.ค.53-23 พ.ค. 54  

70.  อาจารยสุนตีา โฆษติชัยวัฒน  

71.  อาจารยศศณัิฏฐ กัลปนาไพร  

อาจารยชาวตางประเทศ 

72.  อาจารย Mark  Brady  

73.  อาจารย Thomas   Slater บรรจุ 19 ก.ค. 2553 

 

     * หมายถงึ ปฏิบัตงิานในปการศกึษา 2553 เปนระยะเวลา 6 เดอืน จํานวน 4 คน คิดเปน 2.0 หนวย 

 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท 
 

ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง 

สาย ข สาย 

ค 

สาย

วิชาการ 

สาย 

บริหาร 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวม 

เจาหนาที่/นักบรหิารงานทั่วไป - 4 - 4 - 3 11 

ผูปฏิบัตงิานบรหิาร - 2 - - - - 2 

นักวชิาการศกึษา 2 - - 2 - 3 7 

นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 1 - - - -  1 

เจาหนาที/่นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - - 1 -  1 

เจาหนาที่/นักวชิาการเงนิและบัญชี - 2 - 1 -  3 

เจาหนาที่/นักวชิาการพัสดุ - - - 1 - 1 2 

บุคลากร - 1 - - -  1 
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ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง 

สาย ข สาย 

ค 

สาย

วิชาการ 

สาย 

บริหาร 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวม 

นักวชิาการคอมพวิเตอร - - - 1 -  1 

นักกจิการนักศกึษา - - - 1 -  1 

ชางครุภัณฑ - - - - 3  3 

คนสวน - - - -  - 1 1 

ชางตกแตง - - - - 1  1 

แมบาน - - - - 4  4 

หัวหนาหมวดรถยนต - - - - 1  1 

พนักงานขับรถยนต - - - - 1 3 4 

นักการภารโรง - - - - - 4 4 

รวม 3 9 - 11 10 15 48 

 

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2553 

ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง 

สาย ข สาย ค สาย

วิชาการ 

สาย

บริหาร 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวม 

 

 

หมายเหต ุ

เจาหนาที/่นกับริหารงานทั่วไป  4  4  3 11  

1. นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ        เลขานุการคณะ 

2.  นางพสิมร  วญิญกูล         

3.  นางนติยา  จิตรคํา        หัวหนางาน 

4.  นางจารนิีย  ปอมสุข         

5.  นางสาวลลติา  โพธิ์ทอง         

6.  นางกิ่งแกว  เกตุสม         

7. นางสาวรจนา  ทองภูเบศร         

8.  นางอุมาพร  เที่ยวมาพบสุข         

9. นางสาวกาญจนา  ศรศริวิงศ         

10. นางสาวศวิาพร  ยอดทรงตระกูล         

11. นางสาวภณะวด ี เทพบรรทม         

ผูปฏิบัติงานบริหาร  2     2  

12. นางกรอยใจ  ศรสีวัสดิ์         

13. นางจงกล  แสนสุข         
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ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง 

สาย ข สาย ค สาย

วิชาการ 

สาย

บริหาร 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวม 

 

 

หมายเหต ุ

นักวิชาการศึกษา 2   2  3 7  

14. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล        หัวหนางาน 

15. นายวัชรนิทร  แสงแกว        หัวหนางาน 

16. นางสาววารุณีย  ตัง้ศุภธวัช         

17. นางกัญญภัทร  ชูเชดิ         

18. นางสาวลักขณา  จันทรโชตพิัฒนะ         

19. นายวชริะ  เจนวทิยาอมรเวช         

20. นางสาวชยปภา  ศรสีุทัศน         

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 1      1  

21. นายวศินุ  นอยเล็ก         

เจาหนาที/่นักวิเคราะหนโยบายและแผน    1   1  

22. นายนฐิิณัฐ  วโรดมรุจินานนท         

เจาหนาที/่นักวิชาการเงินและบัญช ี  2  1   3  

23. นางสุนีย  ม่ิงโชชัย        หัวหนางาน 

24. นางนงลักษณ  อุนเสรี         

25. นางนศิานาท  แพถนอม         

เจาหนาที/่นักวิชาการพัสด ุ    1  1 2  

26. นายสุรยิา  ทองทวี         

27. นางสาวอนุสรา แสงเพลงิ         

บุคลากร  1     1  

28. นางสาวอาภา  สุภรพัฒน         

นักวิชาการคอมพิวเตอร    1   1  

29. นายนท ี เสือกลิ่น         

นักกิจการนักศึกษา    1   1  

30. นางสาวฐิตชิญามณ  สุรนิทร         

ชางครุภัณฑ     3  3  

31. นายอาคม ก๋ํานารายณ         

32. นายสัมฤทธิ์ อายุยืน         

33. นายสมบัต ิรัตนเลี่ยม         

คนสวน       1 1  

34.  นายจรัญ  ทัดอยู         
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ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง 

สาย ข สาย ค สาย

วิชาการ 

สาย

บริหาร 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 
รวม 

 

 

หมายเหต ุ

ชางตกแตง     1  1  

35. นายอุดม  กลางแทน         

แมบาน     4  4  

36. นางจําป  เกตุประทุม         

37. นางสุภาภรณ  นิ่มอนงค         

38. นายแดง  จินตนาวลี         

39. นางปราเนต  รัตนเลี่ยม         

หัวหนาหมวดรถยนต     1  1  

40.  นายฉัด  แกวมา         

พนักงานขับรถยนต     1 3 4  

41. นายอมรเทพ  เกตุบํารุง         

42. นายวชิาญ  ลาภธุวะศริิ         

43. นายสุรศักดิ์  ผุยรอด         

44. นายธนากร  สอนพา         

นักการภารโรง      4 4  

45. นางสาวสุนสิา  มะรนิจันทร         

46. นางสาวน้ําฝน  เผอืกแตงพันธุ         

47. นายสมชาย  เพ็ชรลา         

48. นายศุภชัย  พูนสทิธโิชคชัย         

รวม 3 9 - 11 10 15 48  
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ภาคผนวก 2 

การไดรับเชิญเปนวิทยากร 
 

ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

ภาควชิาการบรหิารการศกึษา    

ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทรรักษ การประชุมสัมมนาพจิารณา

คุณภาพงานวจัิยที่ผานความ

เห็นชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

(วช.) ปงบประมาณ 2553 

17-18 มิถุนายน 

2553 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 นวัตกรรมการบรหิารโรงเรยีน          

ในฝนอยางมีคุณภาพทัง้องคกร 

2-6 สิงหาคม 

2553 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 แผนพัฒนาการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

6-7 กันยายน 

2553 

สํานักงานเทศบาลตําบลผักไห 

 หัวขอหลักสูตร วิชาการ

ประชุม/การนําเสนอและ

เทคนิค  

11 สิงหาคม 2553 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร 

ภาค 7 

ผศ.วาท่ี พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร 

 

อํามาตยดี ๆ ท่ีสยามไมควรลมื 19 พฤศจิกายน 

2553 

สมาคมปญญาภวิัฒน หอง

ประชุม 1102 ชัน้ 11 อาคาร              

ซี.พี.ทาวเวอร 

 หลักสูตรการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

1-12 ธันวาคม 

2553 

โรงแรมอนิเตอรรสีอรท อําเภอ

หนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

 ใหความรูและประสบการณ

เกี่ยวกับหลักระเบยีบวธิวีจัิย 

โดยเฉพาะการวจัิยเชิงคุณภาพ 

และการวิจัยเอกสาร 

5 มกราคม 2554 วทิยาลัยแสงธรรม 

 การนิเทศเพื่อการขับเคลื่อน

จุดเนนคุณภาพผูเรยีนโดยการ

วจัิยเชงิคุณภาพ : กรณีศกึษา 

1-2 พฤษภาคม 

2554 

หองจูปเตอร ศูนยแสดงสนิคา

และการประชุมอมิแพ็คเมือง

ทองธานี 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 การวิจัยในช้ันเรยีน 10 พฤษภาคม 

2554 

หองโสตทัศนศึกษา โรงเรยีน 

ทปีงกรวทิยาพัฒน (ทวีวัฒนา) 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 หลักสูตรการพัฒนาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

1-13 พฤษภาคม 

2554 

โรงแรมอนิเตอรรสีอรท อําเภอ

หนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

อ.ดร.สําเรงิ  ออนสัมพันธุ การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

อ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขยีว การอบรมเขมทางวิชาการเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณการ

เรยีนรูคณิตศาสตรและ

วทิยาศาสตร 

20-28 เม.ย. 54 

29 เม.ย.-8 พ.ค.

54 

6-18 พ.ค.54 

เขาใหญสราญรมย รสีอรท 

อ.สายสุดา เตียเจรญิ ประชุมเชิงปฏบัิติการ

สังเคราะหทฤษฎีการบรหิาร

คุณภาพโรงเรยีนในฝน ครัง้ท่ี 2 

2-6 สิงหาคม 

2553 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

ภาควชิาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม   

อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ 

 

การเสนอแนะโครงรางการวิจัย

ทางการศึกษานอกระบบ

โรงเรยีน 

26 มกราคม 2554 

และ 11 กุมภาพันธ 

2554 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

อ.พรรณภัทร ปล่ังศรเีจริญสุข 

 

 

เม่ือหนูกับแมวจับมือกันทํางาน

ความหลากหลายฯ อะไรจะ

เกดิข้ึน 

22 กรกฎาคม 

2553 

กรมปาไม 

ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว    

อ.ดร.กมล  โพธเิย็น ครอบครัวกับการสราง

แรงจูงใจในการเลกิยา 

8 มิถุนายน 2553 สํานักงานคุมประพฤตจัิงหวัด

นครปฐม 

 ทักษะการสื่อสาร เพื่อสราง

แรงจูงใจในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมแกผูกระทําผดิ 

10 สิงหาคม 2553 สํานักงานคุมประพฤตจัิงหวัด

นครปฐม 

 GAT ความคิดเชื่อมโยใน

โครงการสงเสรมิ

ความสามารถพเิศษภาคฤดู

รอน พ.ศ. 2553 

27 สิงหาคม 2553 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 เตรยีมความพรอมกอนการ

สอบ O-net ใหนักเรยีนชัน้ ม.4 

-ม.6  

4-22 ตุลาคม 

2553 

บัณฑิตนอยแบงคอก 

 ตวิเขมพชิิต GAT ทุกวันศุกร จํานวน 

8 ครัง้ (26 

พฤศจิกายน 2553 

– 21 มกราคม 

2554) 

โรงเรยีนสาธติฯ ม.ศลิปากร

ระดับมัธยมศกึษา 

 การจัดกจิกรรมการเรียน

สําหรับครูแนะแนวใน

สถานศึกษา 

25 มกราคม 2554 หองกิ่งทอง โรงแรมเวล  

จ.นครปฐม 

 GAT ความคิดเชื่อมโยง 9 กุมภาพันธ 2554 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาผูบรหิารและครูโรงเรยีน

เอกชนนอกระบบสู

มาตรฐานสากล 

10 พฤษภาคม 

2554 

หองลลีาวดี โรงเรยีนทวาราวดี 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

อ.ดร.นงนุช  โรจนเลศิ หลักสูตรคุณครูพัฒนาการเด็ก

พเิศษ ครัง้ท่ี 2 (ประจําป 

2553) 

22-23 สิงหาคม 

2553 

โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

อ.ดร.อาดัม  นีละไพจิตร วทิยากรกระบวนการ 8-9 มิถุนายน 

2553 และ 20 

สิงหาคม 2553 

สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น กรมการปกครองสวน

ทองถิ่น  

 กลุมสัมพันธแกนิสิตหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต ศูนยการศกึษา

ธนบุร ี

3 กรกฎาคม 2553 วทิยาลัยการบรหิารัฐกจิ 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

 ทักษะชีวติ...พชิติจุดหมาย 11-15 กรกฎาคม 

2553 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 

วทิยาเขตรมเกลา 

 การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ 3 สิงหาคม 2553 คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

 วเิคราะหสไตลการทํางาน และ

การสื่อสาร เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพในการทํางานเปนทีม 

3 กันยายน 2553 คณะเทคนคิการแพทย 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

 เทคนิคการสรางภาวะผูนํา

เยาวชนและการทํางานเปนทีม 

14 ตุลาคม 2553 คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

 แมลูกผูกพันสรางสรรคสังคม 24-25 มีนาคม 

2554 

โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา   

จ.สงขลา 

 การเตรียมความพรอมในโลก

อาชพีและการทํางาน 

28 มนีาคม 2554 คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสติ 

 เทคนิคการประชุมเชงิ

ปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมใน

หลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา

แบบประชาชนมีสวนรวม รุนท่ี 5 

20 เมษายน 2554 ศูนยฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น 

โรงแรมชาลีนา กทม. 

 

 เทคนิคการใชเครื่องมือการเปน

วทิยากรกระบวนการใน

หลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา

แบบประชาชนมีสวนรวม รุนท่ี 5 

21 เมษายน 2554 ศูนยฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น 

โรงแรมชาลีนา กทม. 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 พัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

ประจําปงบประมาณ 2554 

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุนที่ 

43 

28-29 เมษายน 

2554 

ศูนยฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น 

โรงแรมชาลีนา กทม. 

 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา    

อาจารย ดร.อนริุทธ  สติม่ัน ที่ปรกึษาเพื่อพัฒนาและวาง

ระบบศูนยการเรียนรูองคการ

บรหิารสวนจังหวัดกาญจนบุร ี

(E-learning) 

6-9 กรกฎาคม 

2553 

มรภ.สวนดุสิต 

 ฐานขอมูลและการจัดการ

ฐานขอมูล 

1 สิงหาคม 2553 หอง 1240 อาคารวิทยกติติ์ 

ชัน้ 12 คณะพยาบาลศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 แนวคิดการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

8 สิงหาคม 2553 หอง 1240 อาคารวิทยกติติ์ 

ชัน้ 12 คณะพยาบาลศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 การสอนโดยใชปญหาเปนหลัก 25 กันยายน 2553 โครงการมหาวทิยาลัยไซเบอร

ไทย สกอ. 

 แนวการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

13 ธันวาคม 2553 คณะพยาบาลศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 การพัฒนา E-Learning 

สําหรับงานหองสมุด ดวย

โปรแกรม Moodle 

28 กุมภาพันธ – 1 

มีนาคม 2554 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน 

ม.มหิดล 

 สื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 

การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ICT เพื่อการศึกษา 

10,14,18,22,26,30 

พฤษภาคม 2554 

โรงแรมรเิวอรไซต ถนนราชวิถ ี

เขตบางพลัด กทม. 

 การใชโปรแกรม Microsoft 

Powerpoint 

25 พฤษภาคม 

2554 

มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

ผศ.ดร ฐาปนยี  ธรรมเมธา ที่ปรกึษาเพื่อพัฒนาและวาง

ระบบศูนยการเรียนรูองคการ

บรหิารสวนจังหวัดกาญจนบุร ี

(E-learning) 

6-9 กรกฎาคม 

2553 

มรภ.สวนดุสิต 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 รูปแบบและเทคนิคการสอน : 

ICT – based Teaching 

7 สิงหาคม 2553 

 

อาคารเฉลมิพระเกียรติ  

19 ช้ัน มหาวทิยาลัยสยาม 

 การสอนแบบบรรยาย 25 กันยายน 2553 โครงการมหาวทิยาลัยไซเบอร

ไทย สกอ. 

 ประสบการณการบรหิารงาน 

Thailand  cyber  University  

28 พฤศจกิายน 

2553 

บัณฑิตวทิยาลัย มรภ.จันทร

เกษม 

 วิธกีารสอนรูปแบบตาง ๆ ใน

ระบบอเีลิรนน่ิง  

28 มกราคม 2554 มหาวทิยาลัยพายัพ 

 ประเภทและลักษณะของ

นวัตกรรมการเรยีนรู และการ

เขียน/รายงานนวัตกรรมการ

เรยีนรู 

27-28 มกราคม 

2554 

สภาสตรแีหงชาติในพระบรม

ราชนูิปถัมภ 

 การเสรมิสรางทักษะการ

นําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร (Adobe 

Macromedia Captivate) 

26,28,29 เมษายน 

2554 

หองปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร 

ชัน้ 3 อาคาร 3 โรงเรยีนดุสิต

วทิยา อ.บานโปง จงราชบุรี 

อ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 

 

เทคนิคการใช และการ

ถายภาพดวยกลองดจิิตอล 

31 กรกฎาคม 

2553 

มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา 

 โครงการยกระดับคุณภาพครู

ทัง้ระบบ 

25 ธันวาคม 2553 โรงเรยีนราชบรกิารนุเคราะห 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการสื่อวดีิทัศนดิจติอล 

3-4 มีนาคม 2554 วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม 

 การเสรมิสรางทักษะการ

นําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพวิเตอร (Adobe 

Macromedia Captivate) 

26,28,29 เมษายน 

2554 

หองปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร 

ชัน้ 3 อาคาร 3 โรงเรยีนดุสิต

วทิยา อ.บานโปง จงราชบุรี 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 สื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 

การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ICT เพื่อการศึกษา 

10,14, 30 

พฤษภาคม 2554 

โรงแรมรเิวอรไซต ถนนราชวิถ ี

เขตบางพลัด กทม. 

อาจารย ดร.นํ้ามนต  เรอืงฤทธิ์ 

 

ที่ปรกึษาเพื่อพัฒนาและวาง

ระบบศูนยการเรียนรูองคการ

บรหิารสวนจังหวัดกาญจนบุร ี

(E-learning) 

6-9 กรกฎาคม 

2553 

มรภ.สวนดุสิต 

 การใชสื่อทางเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมการศึกษา 

20 พฤศจกิายน 

2553 

โรงเรยีนนาคประสิทธิ ์

 โครงการยกระดับคุณภาพครู

ทัง้ระบบ 

25 ธันวาคม 2553 โรงเรยีนราชบรกิารนุเคราะห 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

 การเสรมิสรางทักษะการ

นําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพวิเตอร (Adobe 

Macromedia Captivate) 

26,28,29 เมษายน 

2554 

หองปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร 

ชัน้ 3 อาคาร 3 โรงเรยีนดุสิต

วทิยา อ.บานโปง จงราชบุรี 

 สื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 

การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ICT เพื่อการศึกษา 

10,18,22 

พฤษภาคม 2554 

โรงแรมรเิวอรไซต ถนนราชวิถ ี

เขตบางพลัด กทม. 

อ.วรวุฒ ิ ม่ันสุขผล สื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 

การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ICT เพื่อการศึกษา 

10,18,22 

พฤษภาคม 2554 

โรงแรมรเิวอรไซต ถนนราชวิถ ี

เขตบางพลัด กทม. 

อ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒกิุล สื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 

การประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ICT เพื่อการศึกษา 

 

 

10, 30 พฤษภาคม 

2554 

โรงแรมรเิวอรไซต ถนนราชวิถ ี

เขตบางพลัด กทม. 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา    

อ.สาธติ  จันทรวินจิ การวัดและการประเมินผลการ

เรยีนรูตามตัวช้ีวัดกลุมสาระ

การเรียนรู 

21-22 มิถุนายน 

2553 

โรงเรยีนวัดดอนไกเต้ีย                

จ.เพชรบุรี 

 จะเรยีนอะไรในศิลปากร 25 มถิุนายน 2553 โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ 

 ประชุมเชิงปฏบัิติการผูบรหิาร/

ผูบรหิารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น

เกี่ยวกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑการบรหิารงาน

บุคคลทางการศกึษา 

3-6,7-10,15-18 

กรกฎาคม 2553 

กรมการปกครองสวนทองถิ่น 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

 พัฒนาครูเพื่อสรางและพัฒนา

ขอสอบมาตรฐาน ตาม

หลักสูตรแกนลาง พุทธศักราช 

2551 ชวงท่ี 1 

21-23 มีนาคม 

2554 

องคการบรหิารสวนจังหวัด

เพชรบุรี 

 วจัิยและพัฒนาการประเมิน

เพื่อการสอนของครูและการ

เรยีนรูของนักเรยีน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

27-29 เมษายน 

2554 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 พัฒนาทักษะดานการประเมิน

เพื่อการสอนของครูและการ

เรยีนรูของนักเรยีน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2-4 พฤษภาคม 

2554 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.โรม วงศประเสรฐิ ผูจัดกระบวนการเรียนรูเรื่อง

เพศศึกษาสําหรับเยาวชน 

 

1-3 กรกฎาคม 

2553 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 คายภาษาไทย ตอนมรดกล้ํา

คา คือภาษาไทย 

7-8 สิงหาคม 

2553 

โรงเรยีนสาธติแหง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

วทิยาเขตกําแพงแสน 

 การพัฒนาทักษะในการสราง

แนวรวมในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลอืดออก 

8-9 กันยายน 

2553 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม 

 ถายทอดความรูและ

ประสบการณจรงิใหนักเรยีน 

14 กุมภาพันธ 

2554 

โรงเรยีนวิสุทธริังสี จังหวัด

กาญจนบุรี 

 สงเสรมิพฤติกรรมสุขภาพใน

การลดปจจัยเสี่ยงตอการเกดิ

โรคหลอดเลอืดหัวใจ 

28-29 มีนาคม 

2554 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 

(วัดไรขิง) 

รศ.ดร.คณิต  เขยีววชัิย การจัดกจิกรรมรับนองใหม 

และประชุมเชยีรอยาง

สรางสรรค 

1 มิถุนายน 2553 มรภ.สงขลา 

 การจัดการเรียนรูพลศกึษาเพื่อ

การสรางเสรมิสุขภาวะ 

4 สิงหาคม 2553 มรภ.หมูบานจอมบึง 

 บทบาทและความตองการของ

ตลาดนัดนันทนาการปจจุบันสู

การพัฒนาหลักสูตร 

17 พฤศจิกายน 

2553 

คณะวทิยาศาสตรการกฬีา 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 ความสําเร็จของธุรกจิ

ทองเที่ยว 

21 สิงหาคม 2553 สํานักบรกิารวิชาการ ม.

ศลิปากร 

 แนวคิดการผลิตบัณฑิตวชิาชีพ

นันทนาการของมหาวิทยาลัย

ในทศวรรษหนา 

3 กุมภาพันธ 2554 กรมพลศึกษา 

อ.ดร.คุณัตว  พธิพรชัยกุล ออกกําลังกายอยางไร สลาย

ไขมัน 

3 มิถุนายน 2553 สํานักงานสาธารณสุขอางทอง 

 การฝกปฏิบัตแิกปญหาเปน

กลุม 

6 กรกฎาคม 2553 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 

7 

 การทดสอบสมรรถภาพ

รางกาย 

9 กรกฎาคม 2553 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 

7 

 พัฒนาศักยภาพการเปนผูนํา

และทักษะการทํางานเปนทีม 

21 สิงหาคม 2553 คณะศิลปศาสตรและ

วทิยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 ออกกําลังกายฟนฟูสุขภาพ

และชะลอวัย 

27 พฤศจกิายน 

2553 

บ.โน เนม ไอเอ็มซ ีจํากัด 

 Exercise & Braining 14 มกราคม 2554 มูลนิธแิมคุณภาพ 

 กฬีากับการพัฒนาสมอง 15-16 มกราคม 

2554 

มูลนิธแิมคุณภาพ 

อ.ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ การฝกปฏิบัตแิกปญหาเปน

กลุม 

6 กรกฎาคม 2553 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 

7 

 การทดสอบสมรรถภาพ

รางกาย 

9 กรกฎาคม 2553 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 

7 

อ.นภสร  นลีะไพจติร การทดสอบสมรรถภาพ

รางกาย 

9 กรกฎาคม 2553 ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 

7 

ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิรธิรรม การวัดและการประเมินผลการ

เรยีนรูตามตัวช้ีวัดกลุมสาระ

การเรียนรู 

21-22 มิถุนายน 

2553 

โรงเรยีนวัดดอนไกเต้ีย                      

จ.เพชรบุรี 

 ประชุมเชิงปฏบัิติการผูบรหิาร/

ผูบรหิารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น

เกีย่วกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑการบรหิารงาน

บุคคลทางการศกึษา 

3-6,7-10,15-18 

กรกฎาคม 2553 

กรมการปกครองสวนทองถิ่น 

 การพัฒนาทักษะการวัดและ

ประเมนิผลอยางมคุีณภาพ 

18 ตุลาคม 2553 โรงเรยีนวัดบานโปง “สามัคคี

คุณูปถัมภ” 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

 

 

 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

ผศ.ดร.นรนิทร  สังขรักษา ประชุมเชิงปฏบัิติการผูบรหิาร/

ผูบรหิารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น

เกี่ยวกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑการบรหิารงาน

บุคคลทางการศกึษา 

3-6,7-10,15-18 

กรกฎาคม 2553 

กรมการปกครองสวนทองถิ่น 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

ผศ.ดร.ธรีศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ ประชุมเชิงปฏบัิติการผูบรหิาร/

ผูบรหิารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น

เกี่ยวกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑการบรหิารงาน

บุคคลทางการศกึษา 

3-6,7-10,15-18 

กรกฎาคม 2553 

กรมการปกครองสวนทองถิ่น 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

อ.มณี  ศรวิีบูลย การเปนมัคคุเทศกท่ีดี 1 กันยายน 2553 พพิธิภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย 

ภาควชิาหลักสูตรและวธิีสอน    

ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ การนํากรอบหลักสูตรระดับ

ทองถิ่นสูการจัดการเรยีนรูใน

ชัน้เรยีน 

30 มถิุนายน 2553 คณะครุศาสตร มรภ.

กาญจนบุรี 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศกึษา

ใหกับครูผูปฏบัิติการสอนและ

ผูบรหิารสถานศึกษา 

3-4 กรกฎาคม 

2553 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครปฐม เขต 2 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 ประชุมเชิงปฏบัิติการผูบรหิาร/

ผูบรหิารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น

เกี่ยวกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑการบรหิารงาน

บุคคลทางการศกึษา 

3-6,7-10,15-18 

กรกฎาคม 2553 

กรมการปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิจัยในช้ันเรยีน 30 กรกฎาคม 

2553 

โรงเรยีนบานหลวงวทิยา 

 การวิจัยเชงิคุณภาพ การวิจัย

ในชัน้เรยีน 

9 สิงหาคม 2553 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สุพรรณบุร ีเขต 3 

 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

16-17 สิงหาคม 

2553 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สุพรรณบุร ีเขต 3 

 สงเสรมิการจัดการเรยีนการ

สอนสังคมศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพของครูระดับ

มัธยมศึกษา  

19 – 20  สิงหาคม 

2553 

โรงเรยีนสายธรรมจันทร                      

จ.ราชบุรี 

 การประเมินโครงการโดยใช

แบบ zip Model 

3 กันยายน 2553  โรงเรยีนเทศบาล 5 วัดศรี

สําราญ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 การทําวจัิยเชงิปฏบัิติการ 8 ตุลาคม 2553 โรงเรยีนมัธยมฐานบนิ

กําแพงแสน จ.นครปฐม 

 การวิจัยในช้ันเรยีน 22-23 

พฤศจิกายน 2553 

โรงเรยีนสามชุกรัตนโภคาราม 

จ.สุพรรณบุร ี

 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาดวยระบบ e-Training 

และพัฒนาเครอืขายการเรยีนรู 

22-23 ธันวาคม 

2553 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 

3 

 โครงการยกระดับคุณภาพครู

ทัง้ระบบ 

25 ธันวาคม 2553 โรงเรยีนราชบรกิารนุเคราะห 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 การวิจัยในช้ันเรยีน 13 มีนาคม 2554 โรงเรยีนวัดทาตําหนัก  

ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ การออกแบบหนวยการเรียนรู 18 มิถุนายน 2553 โรงเรยีนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 

 ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

เพื่อใหโอกาสขาราชการครู

กรุงเทพมหานคร เลื่อนวทิย

ฐานะเปนครูชํานาญการพเิศษ 

18 เมษายน-17 

พฤษภาคม 2554 

โรงแรมแกรนด เดอวิล เขต

พระนคร 

อ.อุบลวรรณ  สงเสรมิ การออกแบบหนวยการเรียนรู 18 มิถุนายน 2553 โรงเรยีนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 

 หลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พื้นฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2551 สูการเขียนแผนการสอน

แบบ Backword Design 

5-6 กรกฎาคม 

2553 

สํานักงานเขตพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม 

 สงเสรมิการจัดการเรยีนการ

สอนสังคมศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพของครูระดับ

มัธยมศึกษา  

19 – 20  สิงหาคม 

2553 

โรงเรยีนสายธรรมจันทร                      

จ.ราชบุรี 

 โครงการยกระดับคุณภาพครู

ทัง้ระบบ 

25 ธันวาคม 2553 โรงเรยีนราชบรกิารนุเคราะห 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

อ.ดร.ศิรวิรรณ  วณิชวัฒนวรชัย การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

ผศ.ดร.อรพณิ  ศิรสัิมพันธ พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

18 มถิุนายน 2553 โรงเรยีนคงทองวิทยา                     

จ.นครปฐม 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เชี่ยวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

อ.ชัยรัตน  โตศิลา วจัิยและพัฒนาการประเมิน

เพื่อการสอนของครูและการ

เรยีนรูของนักเรยีน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

27-29 เมษายน 

2554 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 พัฒนาทักษะดานการประเมิน

เพื่อการสอนของครูและการ

เรยีนรูของนักเรยีน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2-4 พฤษภาคม 

2554 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 

รศ.สมพร  รวมสุข ครูวชิาภาษาไทยและ              

บูรณาการ ระดับประถมศึกษา 

13-15 กรกฎคม 

2553 

หองกษัตรยิศกึ 2 โรงแรมเดอะ

ทวิน ทาวเวอร กทม. 

 การพัฒนาบุคลกิภาพสู

ความสําเร็จและทักษะการ

สื่อสาร 

29 กรกฎาคม 

2553 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 

7 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม การพัฒนาบุคลกิภาพสู

ความสําเร็จและทักษะการ

สื่อสาร 

29 กรกฎาคม 

2553 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 

7 

 โครงการการจัดการความรู 

เรื่องการอบรมการออก

ขอสอบภาษาไทยใหมี

ประสิทธิภาพ 

26 เมษายน 2554 คณะอักษรศาสตร 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

ผศ.ดร.มชัีย  เอี่ยมจนิดา การวัดและการประเมินผลการ

เรยีนรูตามตัวช้ีวัดกลุมสาระ

การเรียนรู 

21-22 มิถุนายน 

2553 

โรงเรยีนวัดดอนไกเต้ีย                      

จ.เพชรบุรี 

 การสรางเครื่องมือมาตรฐาน

ในการสอบวัดระดับ

ความสามารถในการใช

ภาษาไทย 

19-22 สิงหาคม 

2553 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 พัฒนาครูเพื่อสรางและพัฒนา

ขอสอบมาตรฐาน ตาม

หลักสูตรแกนลาง พุทธศักราช 

2551 ชวงท่ี 1 

21-23 มีนาคม 

2554 

องคการบรหิารสวนจังหวัด

เพชรบุรี 

 วจัิยและพัฒนาการประเมิน

เพื่อการสอนของครูและการ

เรยีนรูของนักเรยีน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

27-29 เมษายน 

2554 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 พัฒนาทักษะดานการประเมิน

เพื่อการสอนของครูและการ

เรยีนรูของนักเรยีน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2-4 พฤษภาคม 

2554 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 

อ.อธกิมาส  มากจุย ครูวชิาภาษาไทยและบูรณา

การ ระดับประถมศึกษา 

13-15 กรกฎาคม 

2553 

หองกษัตรยิศกึ 2 โรงแรมเดอะ

ทวิน ทาวเวอร กทม. 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

ผศ.ดร.กรภัสสร  อนิทรบํารุง การจัดทํากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอนุปรญิญา  

21-23 กรกฎาคม 

2553 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

วทิยาลัยชุมชน  

 อบรมใหความรูแกพนักงานครู

เทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี 

 

30 เมษายน 2554 สํานักงานเทศบาลเมือง

สุพรรณบุร ี
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ชื่อบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชญิเปนวิทยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด/ผูจัด 

ผศ.ปรณัฐ  กิจรุงเรอืง หลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พื้นฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2551 สูการเขียนแผนการสอน

แบบ Backword Design 

5-6 กรกฎาคม 

2553 

สํานักงานเขตพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม 

 ครูวชิาภาษาไทยและบูรณา

การ ระดับประถมศึกษา 

 

13-15 กรกฎคม 

2553 

หองกษัตรยิศกึ 2 โรงแรมเดอะ

ทวิน ทาวเวอร กทม. 

 การจัดทําผลงานทางวชิาการ

เพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพเิศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพเิศษ 

7-10, 11-14 

ธันวาคม 2553 

5-8,16-19,25-28 

มกราคม 2554 

2-5 กุมภาพันธ 

2554 

สํานักพัฒนาระบบบรหิารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น 

อ.ดร.มานิตา  ลีโทชวลติ อบรมเชงิปฏิบัตกิารการสอน

ศลิปะและดนตรสีําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

10-11 ธันวาคม 

2553 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

นครตรัง 

 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรือ่ง              

จติปญญากับการพัฒนาครู

ปฐมวัย 

25 มนีาคม 2554 โรงเรยีนสาธติ มรภ.พระนคร

ศรอียุธยา 

 อบรมใหความรูแกพนักงานครู

เทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี 

1 พฤษภาคม 2554 สํานักงานเทศบาลเมือง

สุพรรณบุร ี

 การพัฒนาบุคลกิภาพสู

ความสําเร็จและทักษะการ

สื่อสาร 

29 กรกฎาคม 

2553 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 

7 

 การวัดและประเมนิผลการ

เรยีนรูภาษาไทย 

23 ธันวาคม 2553 โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห  

จ.กาญจนบุรี 

อ.วลิาพัณย  อุรุบญุนวลชาติ ครูวชิาภาษาไทยและบูรณา

การ ระดับประถมศึกษา 

13-15 กรกฎคม 

2553 

หองกษัตรยิศกึ 2 โรงแรมเดอะ

ทวิน ทาวเวอร กทม. 

อ.ดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ ครูวชิาภาษาไทยและบูรณา

การ ระดับประถมศึกษา 

13-15 กรกฎคม 

2553 

หองกษัตรยิศกึ 2 โรงแรมเดอะ

ทวิน ทาวเวอร กทม. 
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ภาคผนวก 3 

การไดรับเชิญเปนกรรมการที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

ประเภทการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

ลําดับ ชื่ออาจารย 
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ภาควิชาการบรหิารการศึกษา      

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสรฐิ  อนิทรรักษ      

 คณะอนุกรรมาธกิารเพื่อจัดทํารายงานผลการ

พจิารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา 

วุฒสิภา 

 /   สํานักกรรมาธกิาร 3 

สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 ผูทรงคุณวุฒิในการพจิารณาจัดทําเกณฑการ

คัดเลอืกและประกวดผลงานวจัิย และผูทรงคุณวุฒ ิ

ในการคัดเลอืกและตัดสินการประกวดผลงานวิจัย

ด ีมีคุณภาพ 

 /   สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน  /   โรงเรยีนเทศบาล 5  

วัดพระปฐมเจดยี 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒสิาขาบรหิาร

สถานศึกษาและนเิทศการศกึษา 

 /   กองอัตรากําลัง สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

 ที่ปรกึษาและตรวจสอบผลงานทางวิขาการ /    โรงเรยีนบางเขน (ไวสาลี

อนุสรณ) กรุงเทพฯ 

 ผูทรงคุณวุฒผิูประเมินบทความ วารสารวชิาการ

และวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 /   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนคร 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒสิาขาบรหิารสถานศึกษา

และนิเทศการศกึษา 

 /   สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

2. ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตร ีดร.นพดล เจนอักษร      

 คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาการประกอบ

วชิาชีพ 

  /  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศกึษาธิการ 
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ผูเชิญ 

 คณะทํางานกจิกรรมการศึกษาวเิคราะหรูปแบบ

การกระจายอํานาจตามกฎหมายไปสูสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐาน 

 /   สํานักงานปลัดกระทรวง

ศกึษาธกิาร 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒสิาขาบรหิาร

สถานศึกษาและนเิทศการศกึษา 

 /   กองอัตรากําลัง สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

 ผูทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพตํารา  /   วทิยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สุพรรณบุร ี

 ผูทรงคุณวุฒิใหคําปรกึษา กํากับ ควบคุม การ

ศกึษาวิจัยฯ 

 /   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาสมุทรสงคราม 

ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม      

1. อ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ      

 กองบรรณาธกิาร วารสารเซนตจอหน  /   มหาวทิยาลัยเซนตจอหน 

 ผูทรงคุณวุฒพิจารณารางหลักสูตรและคูมือการ

พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กองแตงต้ังใหมีการเลื่อนเปนวทิยฐานะชํานาญการ

รพเิศษและเชยีวชาญ 

 /   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย 

และบุคลากรทางการศกึษา 

 กรรมการสอบเคาโครงและสอบปองกัน

วทิยานิพนธ 

   / คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเซนตจอหน 

ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว      

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉวี  ประเสรฐิสุข      

 ผูทรงคุณวุฒพิจิารณารูปแบบงานวิจัย  /   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

 ที่ปรกึษาในการใหคําปรกึษาการจัดทําแผนงาน/

โครงการดานการวิจัย 

/    กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
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ผูเชิญ 

2. อาจารย ดร.นงนุช  โรจนเลศิ      

 ผูพจิารณารายงานการวจัิย  /   สถาบันเทคโนโลยปีญญา

ภวัิฒน 

 ผูทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  /   สาขาวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร คณะ               

ศลิปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

 ผูทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพ  /   โครงการปรญิญาเอก

สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

ทางการศึกษา ภาคพเิศษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. อาจารย ดร.กมล  โพธเิย็น      

 คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ

ชุมชนจังหวัดนครปฐม 

  /  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

4. ผศ.ดร.สมทรัพย  สุขอนันต      

 บรรยายพเิศษ ประจําภาคการศกึษาฤดูรอน         

ปการศึกษา 2553 วชิา จป.502 จติวทิยา

พัฒนาการและบุคลิกภาพ 

 /   คณะศลิปศาสตร  

ม.ธรรมศาสตร 

ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา      

1. อาจารย ดร.อนริุทธ  สติม่ัน      

 คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวด ผลงานสื่อ

การเรียนการสอนดวย ICT ป 2553 

 /   บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 ประธานอนุกรรมการจัดงานวันครบรอบ 40 ป  

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 /   คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ศูนยคอมพวิเตอร 

 /   ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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 คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง  /   มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพสื่อดวย Webquest 

เพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ 

 /   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

 ผูทรงคุณวุฒดิานการรับรองรูปแบบการเรยีนการ

สอนเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ 

 /   คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา พระนครเหนือ 

 คณะกรรมการตรวจคัดเลอืกและตัดสินการ

ประกวดผลงานการสรางสื่อการเรียนการสอนดวย 

ICT ป 2554 

 /   ธนาคารกรุงไทย 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนยี  ธรรมเมธา      

 ผูเชี่ยวชาญในการประชาพจิารณ หลักสูตร  

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 

 /   มรภ.สุรนิทร 

 ผูเชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบเพื่อประกอบการ

ทําวทิยานิพนธ 

 /   คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา พระนครเหนือ 

 ผูทรงคุณวุฒดิานการรับรองรูปแบบการเรยีนการ

สอนเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ 

 /   คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา พระนครเหนือ 

 ที่ปรกึษาโครงการงานสรางความรูดวยระบบ  

E-Learning สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

/    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 คณะกรรมการการดําเนินงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 /   คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 ประชุมวพิากษพจนานุกรมขอมูลตัวชี้วัดสําหรับ

การประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ 

 /   สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 
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 คณะกรรมการพจิารณาหัวขอวิทยานิพนธของ

นักศึกษาระดับปรญิญามหาบัณฑิต 

   / บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 ผูเชี่ยวชาญประเมนิแบบสอบถามรูปแบบการเรียน

การสอน 

 /   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบสื่อมัลตมีิเดีย  /   วทิยาลัยราชสุดา 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

3. อาจารย ดร.เอกนฤน  บางทาไม      

 กรรมการโครงการฝกอบรมเชิงปฏบัิติการเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ 

 /   คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

4. อาจารย ดร. ศิวนติ  อรรถวุฒกิุล      

 ผูเชี่ยวชาญประเมนิระบบจัดการแฟมสะสมงาน

อเิล็กทรอนิกส และคูมอืการใชงาน 

 /   คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย 

 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวจัิย  /   คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย 

 ผูทรงคุณวุฒดิานการรับรองรูปแบบการเรยีนการ

สอนเพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ 

 /   คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา พระนครเหนือ 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา      

1. ผศ.ดร.ธรีศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ      

 กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ น.ส.วริงรอง  พานชิ    / บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

 ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมอืวจัิย เรื่อง “การ

ประยุกตใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการสายสนับสนุนฯ” 

 

   / มหาวทิยาลัยมหามกุฎราช

วทิยาลัย 
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 วทิยากรบรรยายพเิศษวิชาระเบียบวิธวีจัิยทางนิติ

วทิยาศาสตร 

 /   คณะนติิวิทยาศาสตร 

โรงเรยีนนายรอยตํารวจ 

 ผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินเครื่องมือวทิยานิพนธเรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบยูเลิรนน่ิงโดยใชแนวคิดการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูของชุมชนนักปฏบัิติและการ

เรยีนรูแบบโครงการฯ” 

   / คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย 

 อาจารยพเิศษบรรยายหัวขอเรื่อง “เศรษฐศาสตร

กับการศกึษา” 

 /   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

วทิยาเขตกําแพงแสน 

 กรรมการตรวจรับผลการวจัิย  โครงการศึกษาภูมิ

หลังทางประวัตศิาสตรกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชน 

ตลาดสามชุก 

 /   สํานักวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ 

 ประธานกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา  

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 /   คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื โครงการวิจัยเรื่อง 

สื่อมัลติมีเดียศัพทภาษามือไทยดานเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและการสื่อสาร 

   / วทิยาลัยราชสุดา 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

2. ผศ.ดร.โรม   วงศประเสรฐิ      

 กรรมการตัดสินกรฑีาฯ กฬีาประเพณีโรงเรยีน

ทหารตํารวจ ครัง้ท่ี 48 ประจําป 2553 

  /  สมาคมกรฑีาแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ 

 กรรมการตัดสินกรฑีาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

และนานาชาติ  ชิงถวยพระราชทาน ครัง้ที่ 56 

ประจําป 2553 

  /  สมาคมกรฑีาแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ 

 กรรมการตัดสินกรฑีาประเพณีนักเรยีนโรงเรยีน

สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ครัง้ท่ี 33  

ประจําป 2553 

  /  สํานักงานเทศบาลนคร

นครปฐม 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 282 

 

ประเภทการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม 

ลําดับ ชื่ออาจารย 

ที่ป
รกึ

ษา
 

วิช
าก

าร
 

วิช
าชี

พ
 

กร
รม

กา
รว

ทิย
านิ

พ
นธ

 

ผูเชิญ 

 กรรมการตัดสินการแขงขันกรฑีานักเรียนองคกร

ปกครองทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลอืก 

ระดับภาคกลาง ครัง้ท่ี 28 ประจําป 2553 

  /  สํานักงานเทศบาล 

เมืองกาญจนบุรี 

 กรรมการตัดสินกรฑีานักเรยีน จ.นครปฐม   /  กองสงเสริมวัฒนธรรม 

เทศบาลนครนครปฐม 

 กรรมการตัดสินการแขงขันกรฑีา “กรฑีา กฬีา

เยาวชนแหงชาติ ครัง้ที่ 27 รอบคัดเลอืก ภาคกลาง 

1” 

  /  สมาคมกรฑีาแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ 

 คณะกรรมการตัดสินการประกวดตามโครงการ

รณรงคปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคตดิตอ

ทางเพศสัมพันธ เน่ืองในวันวาเลนไทน 

 /   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม 

 กรรมการตัดสินการแขงขันกฬีาเยาวชนแหงชาติ 

ครัง้ท่ี 27 

  /  การกฬีาแหงประเทศไทย 

3. รศ.ดร.คณิต  เขยีววชัิย      

 กรรมการผูทรงคุณวุฒใินการปรับปรุงหลักสูตร  /   คณะศกึษาศาสตรและ       

พัฒนศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

กําแพงแสน 

 อนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ

มาตรฐานการผลิต เพื่อการรับรองปรญิญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะท่ี 7 

 /   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

4. อ.ดร.คุณัตว   พธิพรชัยกุล      

 กรรมการตัดสินโครงการ Future  kids  fit  for  fun 

2010 

  /  การกฬีาแหงประเทศไทย 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 กรรมการตัดสินโครงการจัดประกวดการออก

กําลังกายประกอบดนตรเีพื่อสุขภาพ 

 

  /  คณะวทิยาศาสตรการกฬีา  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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 ผูเชี่ยวชาญตรวจโปรแกรมการฝกจินตภาพเพื่อ

การผอนคลาย 

  /  คณะวทิยาศาสตรการกฬีา  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 กรรมการสอบปากเปลาปรญิญานพินธ เรื่อง การ

เปรยีบเทียบผลการฝกความแข็งแรงระหวางบนพื้น

ลูกบอลออกกําลังกาย 

   / บัณฑิตวทิยาลัย  

ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กรรมการสอบปากเปลาปรญิญานพินธ เรื่อง การ

ใชพลังงานในการออกกําลังกายตอนเชาและเย็น 

   / บัณฑิตวทิยาลัย  

ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กรรมการสอบปากเปลาปรญิญานพินธ เรื่อง ผล

ของกจิกรรมการฟนตัวสองชนิดท่ีมีตอนักกฬีามวย

ไทยสมัครเลน 

   / บัณฑิตวทิยาลัย  

ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กรรมการสอบปากเปลาปรญิญานพินธ เรื่อง ผล

ของกจิกรรมส่ีแบบที่มีตอการฟนตัวในระยะเวลา

จํากัด 

   / บัณฑิตวทิยาลัย  

ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผูเชี่ยวชาญตรวจโปรแกรมการฝกแอโรบิกในน้ํา     บัณฑิตวทิยาลัย  

ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 กรรมการสอบปากเปลาปรญิญานพินธ เรื่อง การ

ใชพลังงานในการออกกําลังกายตอนเชาและเย็น 

   / บัณฑิตวทิยาลัย  

ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ 

5. อ.ดร.วรรณี   เจิมสุรวงศ      

 กรรมการตัดสินโครงการ Future  kids  fit  for  fun 

2010 

  /  การกฬีาแหงประเทศไทย 

กระทรวงการทองเที่ยวและ

กฬีา 

6. ผศ.ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศริธิรรม      

 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  /   โรงเรยีนวัดบานโปง “สามัคคี

คุณูปถัมภ” 
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7.   อ.นภสร   นีละไพจิตร      

 กรรมการตัดสินประกวดการแขงขันเตนแอโรบคิ   /  คณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล 

สุวรรณภูมิ 

8. ผศ.ดร.นรนิทร   สังขรักษา      

 วทิยากรโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานการทําวิทยานพินธ 

 /   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 วทิยากรถอดบทเรยีนตําบลจัดการสุขภาพ                     

สูนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

 /   ศูนยฝกอบรมและพัฒนา

สุขภาพ ภาคประชาชน              

ภาคกลาง 

 กรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธของ  

นายภัทรพล  จําปารัตน   

   / มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

 กรรมการสอบวทิยานิพนธเรื่อง “การประเมนิการ

จัดการฟารมโคนมของเกษตรกรในจังหวัด

นครปฐม” 

   / สํานักงานบัณฑติศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 กรรมการสอบวทิยานิพนธเรื่อง “ประสทิธิภาพใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจจราจรในสถานี

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม” 

   / สํานักงานบัณฑติศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 กรรมการสอบโครงรางวทิยานิพนธ เรื่อง “บทบาท

ขององคการบรหิารสวนตําบลตอการจัดสวัสดกิาร

สังคมผูสูงอายุในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” 

   / มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 กรรมการสอบวทิยานิพนธเรือ่ง “บทบาทการมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกองคการ

บรหิารสวนตําบลและกํานันผูใหญบานในเขต

อําเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรี” 

   / มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 ประธานสอบวิทยานพินธเรื่อง ความพึงพอใจใน

การทํางานของพนักงานสปาในกรุงเทพมหานคร 

   / สถาบันวจัิยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย 

9. ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู      

 อาจารยพเิศษบรรยายรายวชิา  761 219 การ

จัดการดําเนินงาน (Operation  Management) 

 /   คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

(เพชรบุรี) 

 กรรมการสอบวทิยานิพนธเรื่อง “บทบาทการมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกองคการ

บรหิารสวนตําบลและกํานันผูใหญบานในเขต

อําเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรี” 

   / มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

10. อ.ดร.วรรณวรี  บุญคุม      

 กรรมการผูทรงคุณวุฒริวมสอบความกาวหนาดุษฎี

นพินธ 

   / สาขาวิชาวทิยาการจัดการ  

ม.สยาม 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน      

1. ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ      

 กรรมการตัดสินการแขงขันกลาวสุนทรพจน                   /   คณะวทิยาศาสตร

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 อาจารยพเิศษสอนรายวิชาไทยศกึษา  /   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

กําแพงแสน จ.นครปฐม 

 ตัดสินการแขงขันประกวดยอวาที “รวมใจ พลังไทย 

สามัคคี” 

 /   สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดนครปฐม 

2. ผศ.ดร.มชัีย   เอี่ยมจนิดา      

 กรรมการคุมสอบวัดระดับความสามารถในการใช

ภาษาไทย ฯ 

    สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3. ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม      

 ผูทรงคุณวุฒปิรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

(ศึกษาศาสตร) สาขาวชิาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ป) 

   / คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร  

จ.ปตตานี 

4. รศ.สมพร  รวมสุข      

 ตรวจสอบความถูกตองของผลงานวิชาการ เพื่อ

ประกอบการขอเลื่อนวทิยฐานะ ครูชํานาญการ

พเิศษ 

/    วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม 

5. ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ  /    

 กรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  /   โรงเรยีนวัดบานโปง “สามัคคี

คุณูปถัมภ” 

 กรรมการบรหิารโรงเรยีน  /   โรงเรยีนวัดบานโปง “สามัคคี

คุณูปถัมภ” 

 ที่ปรกึษาดานการวิจัยในช้ันเรยีนโรงเรยีน 

วัดบานโปง 

/    โรงเรยีนวัดบานโปง “สามัคคี

คุณูปถัมภ” 

 คัดเลอืกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ประจําป 2553  /   สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 คัดเลอืกผลงานวิจัยทางวัฒนธรรม  /   กรมสงเสรมิวัฒนธรรม 

 กรรมการพจิารณาการใหทุนอุดหนุนการ

ประเมนิผลโครงการฯ 

 /   สถาบันสงเสรมิการสอน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. ผศ.ปรณัฐ  กิจรุงเรอืง      

 ที่ปรกึษาดานการวิจัยในช้ันเรยีน /    โรงเรยีนวัดบานโปง 

7. อ.ดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ      

 ที่ปรกึษาดานการวิจัยในช้ันเรยีน /    โรงเรยีนวัดบานโปง 

8. อ.อธกิมาส  มากจุย      

 ที่ปรกึษาดานการวิจัยในช้ันเรยีน /    โรงเรียนวัดบานโปง 
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9. ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ      

 กรรมการพัฒนาหลักสูตร  /   คณะศกึษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

กําแพงแสน 

10. ผศ.ดร.กรภัสสร  อนิทรบํารุง      

 ตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

 /   มรภ.หมูบานจอมบึง 

 



 

ภาคผนวก 4 

บุคลากรที่เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศ 

 บุคลากรสายวชิาการ 

ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

ภาควชิาการบรหิารการศกึษา       

1. ผศ.ดร.วาที่พันตรนีพดล   

เจนอักษร 

ประชุมเชงิปฏิบัตกิารโครงการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาวิเคราะหรูปแบบ

การกระจายอํานาจตามกฎหมาย

ไปสูสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ

สรางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

พรอมทดลองใชและปรับปรุง ตาม

แผนการดําเนินงานโครงการวิจัย 

 1-5 กรกฎาคม 

2553 

โรงแรมลักซอร ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร 

 

  

ผศ.ดร.วาที่พันตรนีพดล   

เจนอักษร 

ประชุมเชงิปฏิบัตกิารพัฒนารูปแบบ

การดําเนนิงานโรงเรยีนดีประจํา

ตําบล ระยะท่ี 1 

12-17 มนีาคม 2554 โรงแรมชลพฤกษรสีอรท สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  

ภาควชิาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม     

2. อ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความ

เปนพลเมอืงในศตวรรษท่ี 21 

4 มนีาคม 2554 คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

3. อ.พรรณภัทร  

ปล่ังศรเีจริญสุข 

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความ

เปนพลเมอืงในศตวรรษท่ี 21 

4 มนีาคม 2554 คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย   

ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว      

4. อ.ดร.กมล  โพธเิย็น การบรหิารจัดการกระบวนการ

เรยีนการสอนศึกษาทั่วไป และการ

จัดการศึกษาท่ัวไปในตางประเทศ 

19-20 มกราคม 

2554 

โรงแรมเดอะ รอยัล ซต้ีิ 

กทม. 

เครอืขายบัณฑิตอุพม

คติไทยภูมิภาค

ตะวันตก   

 5. ผศ.ดร.นวลฉวี  ประเสรฐิสุข งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง 

งานวจัิยทางการศึกษาพเิศษ 

24-25 เมษายน 

2554 

อาคารวิจัยและ

การศึกษาตอเน่ือง สมา

เด็จพระเทพฯ 

คณะศึกษาศาสตร 

มศว. 

  

 6. ผศ. ดร.สมทรัพย  สุขอนันต หลักสูตรแนะนําการใชระบบบรกิาร

การศึกษาสําหรับอาจารยผูสอน 

 30 สงิหาคม 2553 ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร+E9 

ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร   

 7. อ.กันยารัตน สอาดเย็น หลักสูตรการใชระบบ e-Learnig 

สําหรับอาจารย 

18-19 สงิหาคม 

2553 

ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร 

ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  

อ.กันยารัตน สอาดเย็น หลักสูตรแนะนําการใชระบบบรกิาร

การศึกษาสําหรับอาจารยผูสอน 

30 สิงหาคม 2553 ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร 

ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร   

  อ.กันยารัตน สอาดเย็น การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

  

อ.กันยารัตน สอาดเย็น เสรมิสรางบรรยากาศดานวิชาการ 

เรื่อง จติวทิยาวิชาการ (ครัง้ท่ี 6) 

7 มนีาคม 2554 คณะมนุษยศาสตร มศว. ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะมนุษยศาสตร 

มศว.   

8. อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ หลักสูตรการใชระบบ e-Learnig 

สําหรับอาจารย 

18-19 สงิหาคม 

2553 

ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร 

ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร   

9. อ.ดร.อาดัม  นีละไพจิตร ประชุมวิชาการประจําป 2553 ครัง้

ท่ี 5 ในหัวขอเรื่อง การเรยีนการ

สอนระดับอุดมศกึษาสูการ

เปล่ียนแปลง 

 22-23 กรกฎาคม 

2553 

สมาคมเครอืขายการ

พัฒนาวิชาชพีอาจารย

และองคกร

ระดับอุดมศกึษาแหง

ประเทศไทย (ควอท)  

สมาคมเครอืขายการ

พัฒนาวิชาชีพ

อาจารยและองคกร

ระดับอุดมศกึษาแหง

ประเทศไทย (ควอท)    



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  อ.ดร.อาดัม  นีละไพจิตร การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา      

10. ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา การประชุมวิชาการระดับชาติดานอี

เลรินน่ิง 

 10-11 สิงหาคม 

2553 

โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  

ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา การประชุมวิชาการ จรยิธรรม

สําหรับการเรียนอเีลิรนนิง 

14 กันยายน 2553 โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  

ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา การประชุมเรื่องการจัดหลักสูตร

ปรญิญาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยี

การศึกษา หลักสูตร 4 ป 

8 ธันวาคม 2553 คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย   

  

ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา ประชุมทางวิชาการ โสตฯ-เทคโนฯ 

สัมพันแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

11 ธันวาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

ภาควิชาเทคโลยี

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

 13,340.00  

11. อ.ดร.ศวินิต  อรรถวุฒกิุล สัมมนาทางวิชาการรวมพลคนทํา

สื่อ ครัง้ที่ 4/2553 เรื่อง Media 

Integration : Education, 

Communications and Information 

Technology 

 19-20 กรกฎาคม 

2553 

คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาลายา) 

คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

(ศาลายา) 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  

อ.ดร.ศวินิต  อรรถวุฒกิุล ประชุมวิชาการประจําป 2553 ครัง้

ท่ี 5 ในหัวขอเรื่อง การเรยีนการ

สอนระดับอุดมศกึษาสูการ

เปล่ียนแปลง 

 22-23 กรกฎาคม 

2553 

สมาคมเครอืขายการ

พัฒนาวิชาชพีอาจารย

และองคกร

ระดับอุดมศกึษาแหง

ประเทศไทย (ควอท)  

สมาคมเครอืขายการ

พัฒนาวิชาชีพ

อาจารยและองคกร

ระดับอุดมศกึษาแหง

ประเทศไทย (ควอท)    

  

อ.ดร.ศวินิต  อรรถวุฒกิุล ประชุมทางวิชาการ โสตฯ-เทคโนฯ 

สัมพันแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

11 ธันวาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

ภาควิชาเทคโลยี

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  

บางเขน 

 13,340.00  

12. อ.ดร.น้ํามนต   เรอืงฤทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติดานอี

เลรินน่ิง 

 10-11 สิงหาคม 

2553 

โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  

อ.ดร.น้ํามนต   เรอืงฤทธิ์ การประชุมวิชาการ จรยิธรรม

สําหรับการเรียนอเีลิรนนิง 

14 กันยายน 2553 โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  

อ.ดร.น้ํามนต   เรอืงฤทธิ์ ประชุมทางวิชาการ โสตฯ-เทคโนฯ 

สัมพันแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

11 ธันวาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

ภาควิชาเทคโลยี

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  

บางเขน 

 13,340.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

13. อ.วรวุฒิ  มั่นสุขผล สัมมนาทางวิชาการรวมพลคนทํา

สื่อ ครัง้ที่ 4/2553 เรื่อง Media 

Integration : Education, 

Communications and Information 

Technology 

 19-20 กรกฎาคม 

2553 

คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาลายา) 

คณะส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

(ศาลายา) 

  

  

อ.วรวุฒิ  มั่นสุขผล ประชุมทางวิชาการ โสตฯ-เทคโนฯ 

สัมพันแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

11 ธันวาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

ภาควิชาเทคโลยี

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

 13,340.00  

14. อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน การประชุมวิชาการระดับชาติดานอี

เลรินน่ิง 

 10-11 สิงหาคม 

2553 

โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  

อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน การประชุมวิชาการ จริยธรรม

สําหรับการเรียนอเีลิรนนิง 

14 กันยายน 2553 โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

  

อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน ประชุมทางวิชาการ โสตฯ-เทคโนฯ 

สัมพันแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

11 ธันวาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

ภาควิชาเทคโลยี

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  

บางเขน 

 13,340.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  

อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน สัมมนาวิชาการ เรื่อง การประกัน

คุณภาพอเีลิรนนงิใน

ระดับอุดมศกึษา 

27 ธันวาคม 2553 โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  

อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน อภปิรายกลุมการพัฒนาระบบการ

จัดการความรูเพื่อเผยแพรการ

เรยีนการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

23 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร 

สํานักบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  

  

อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน สัมมนาเชิงปฏบัิติการตาม

แผนปฏิบัติการขององคกร 

4-6 พฤษภาคม 

2554 

โณงแรมมัลดีฟส บชี รี

สอรท 

สกอ. 

  

  

อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน การประยุกตใชโปรแกรม Pages 

เพื่อพัฒนาสารสนเทศบนอุปกรณ

อเิล็กทรอนิกสเคลื่อนท่ี 

11 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาเทคโนโลยแีละ

สื่อสารการศึกษา ม.

เทคโนโลยพีระจอมเกลา

ธนบุร ี

ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสาร

การศึกษา ม.

เทคโนโลยพีระจอม

เกลาธนบุร ี   

  

อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน การประชุมวิชาการระดับชาติดานอี

เลรินน่ิง ป 2554 

13-14 มดราคม 

2554 

อมิแพค เมืองทองธานี สกอ. 

  

15. อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม การประชุมวิชาการระดับชาติดานอี

เลรินน่ิง 

 10-11 สิงหาคม 

2553 

โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  

อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม การประชุมวิชาการ จรยิธรรม

สําหรับการเรียนอเีลิรนนิง 

14 กนัยายน 2553 โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  

อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม การประชุมเชิงปฏิบัตกิารวิเคราะห

เพื่อออกแบบระบบเครอืขาย

อเิล็กทรอนิกสการพัฒนาการ

ประเมินเพื่อการสอนของครูและ

การเรียนรูของนักเรยีนระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

20-21 กันยายน 

2553 

โรงแรมนนทบุรี พาเลซ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  

  

อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม ประชุมทางวิชาการ โสตฯ-เทคโนฯ 

สัมพันแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

11 ธันวาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

ภาควิชาเทคโลยี

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  

บางเขน 

 13,340.00  

  

อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม อภปิรายกลุมการพัฒนาระบบการ

จัดการความรูเพื่อเผยแพรการ

เรยีนการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

23 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร 

สํานักบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  

  

อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม การประชุมวิชาการระดับชาติดานอี

เลรินน่ิง ป 2554 

13-14 มดราคม 

2554 

อมิแพค เมืองทองธานี สกอ. 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

16. อ.ดร.น้ํามนต เรอืงฤทธิ ์ ประชุมทางวิชาการ โสตฯ-เทคโนฯ 

สัมพันแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

11 ธันวาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร ม.

เกษตรศาสตร  บางเขน 

ภาควิชาเทคโลยี

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร  

ม.เกษตรศาสตร  

บางเขน 

 13,340.00  

  

อ.ดร.น้ํามนต เรอืงฤทธิ ์ การประชุมวิชาการระดับชาติดาน 

อเีลิรนน่ิง ป 2554 

13-14 มดราคม 

2554 

อมิแพค เมืองทองธานี สกอ. 

  

  

อ.ดร.น้ํามนต  เรอืงฤทธิ์ อภปิรายกลุมการพัฒนาระบบการ

จัดการความรูเพื่อเผยแพรการ

เรยีนการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

23 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร 

สํานักบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  

ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา      

17. รศ.ดร.คณิต  เขยีววิชัย การเสวนาระดมความคดิเพื่อหา

แนวทางในการดําเนินการเพื่อ

ตอบสนองวสัิยทัศนของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14 กรกฎาคม 2553 ม.ศิลปากร ตล่ิงชัน สถาบันวจัิยและ

พัฒนา ม.ศิลปากร 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

18.

  

ผศ.ดร.ธรีศักด์ิ อุนอารมยเลศิ การจัดการความรู: ตัวบงช้ีและ

เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

(สกอ.) ประจําปการศึกษา 2553 

และมาตรฐานและตัวบงชี้การ

ประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) 

25 มิถุนายน 2553 หองประชุมช้ัน 5 อาคาร

ศิลป 1 คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 

พระราชวังสนามจันทร 

งานจัดการความรู 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   

19. ผศ.ดร.ธรีศักด์ิ อุนอารมยเลศิ เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (PAR) 

18-22 กรกฎาคม 

2553 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.สุโขทัยธรรมาธิราช    4,500.00  

20. ผศ.ดร.ไชยยศ                           

ไพวิทยศิรธิรรม 

เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (PAR) 

18-22 กรกฎาคม 

2553 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.สุโขทัยธรรมาธิราช    4,500.00  

 ผศ.ดร.ไชยยศ   

ไพวิทยศิรธิรรม 

สานจิตรเสวนา 2 : มปีญญารักษา

ทุก(ข)โรค 

 24-25 มิถุนายน 

2553 

โรงแรมมิราเคลิแกรนด 

วิภาวดรีังสิต 

กรุงเทพมหานคร 

มูลนธิสิดศร-ีสฤษด์ิ

วงศ (มสส.) 

  

21. ผศ.ดร.นรนิทร  สังขรักษา สานจิตรเสวนา 2 : มปีญญารักษา

ทุก(ข)โรค 

 24-25 มิถุนายน 

2553 

โรงแรมมิราเคลิแกรนด 

วิภาวดรีังสิต 

กรุงเทพมหานคร 

มูลนธิสิดศร-ีสฤษด์ิ

วงศ (มสส.) 

  

 ผศ.ดร.นรนิทร  สังขรักษา การประชุมเสนอผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2554 

16 กุมภาพันธ 2554 มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยพายัพ 

รวมกับ สกอ. 

4,170.00 

22. ผศ.ดร.นพพร  จันทรนําช ู การประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย 

ครัง้ท่ี 3 สหวิทยาการเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยนื 

1719 พฤศจิกายน 

2553 

ม.สงขลานครนิทร วิทยา

เขตภูเก็ต 

ม.สงขลานครนิทร 

วิทยาเขตภูเก็ต 

7,100.00 



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

23. อ.มณี  ศรวีบูิลย ประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพ : หลักเกณฑการ

รับรองปรญิญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศกึษา 

7 กันยายน 2553 โรงแรมมิราเคลิแกรนด 

วิภาวดัรังสิต 

กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1,000.00 

24. อ.ดร.คุณัตว  พธิพรชัยกุล การอบรมวชิาการดานวทิยาศาสตร

การกฬีา ในหัวขอ การคนหา

เยาวชนผูมีพรสวรรคทางการกฬีา 

15 มีนาคม 2554 โรงแรมสิงหราช จ.

อุตรดิตถ 

สมาคมวทิยาศาสตร

การกฬีาแหงประเทศ

ไทย 

3,880.00 

  อ.ดร.คุณัตว  พธิพรชัยกุล การประชุมวิพากษกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการกฬีาและการออก

กําลังกายและการเสวนาเรื่อง พล

ศึกษากับการศึกษาไทย 

22 เมษายน 2554 มศว. ประสานมิตร วิทยาลัย

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารกฬีา 

ม.มหิดล 

560.00 

25. อ.นรนิทรา  จันทศร การอบรมวชิาการดานวทิยาศาสตร

การกฬีา ในหัวขอ การคนหา

เยาวชนผูมีพรสวรรคทางการกฬีา 

15 มีนาคม 2554 โรงแรมสิงหราช  

จ.อุตรดิตถ 

สมาคมวทิยาศาสตร

การกฬีาแหงประเทศ

ไทย 

3,880.00 

  อ.นรนิทรา  จันทศร การประชุมวิพากษกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการกฬีาและการออก

กําลังกายและการเสวนาเรื่อง พล

ศึกษากับการศึกษาไทย 

22 เมษายน 2554 มศว. ประสานมิตร วิทยาลัย

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีารกฬีา 

ม.มหิดล 

560.00 



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

26. อ.ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ การอบรมวชิาการดานวทิยาศาสตร

การกฬีา ในหัวขอ การคนหา

เยาวชนผูมีพรสวรรคทางการกฬีา 

15 มีนาคม 2554 โรงแรมสิงหราช  

จ.อุตรดิตถ 

สมาคมวทิยาศาสตร

การกฬีาแหงประเทศ

ไทย 

3,880.00 

27. อ.นภสร  นลีะไพจติร อบรมนวดไทย (ระยะส้ัน) 1-3 พฤศจกิายน 

2553 

สมาคมแพทยแผนไทย 

กทม. 

สมาคมแพทยแผน

ไทย กทม. 

1,400.00 

  อ.นภสร  นลีะไพจติร การอบรมวชิาการดานวทิยาศาสตร

การกฬีา ในหัวขอ การคนหา

เยาวชนผูมีพรสวรรคทางการกฬีา 

15 มีนาคม 2554 โรงแรมสิงหราช  

จ.อุตรดิตถ 

สมาคมวทิยาศาสตร

การกฬีาแหงประเทศ

ไทย 

3,880.00 

ภาควชิาหลักสูตรและวธิีสอน      

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ      

28. ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ การประชุมถอดประสบการณและ

ระดมความคิด เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการดําเนินงานและหา

แนวทางในการนําไปสูการประเมิน

เพื่อการสอนของครูและการเรยีนรู

ของนักเรยีนระดับการศกึษาข้ัน

พื้นฐาน 

 22-25 มิถุนายน 

2553 

โรงแรมนนทบุรี พาเลซ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  

29. อ.ดร.ศริวิรรณ  

วณิชวัฒนวรชัย 

ประชุมเชงิปฏิบัตกิารบรรณาธกิาร

กจิหลักสูตรการฝกอบรมในการ

พัฒนาบุคลากรเขตพื้นท่ีการศึกษา

ดานการวัดและประเมินผล 

24-29 เมษายน 

2554 

โรวแรมมิรามา กทม. สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

สาขาวิชาการประถมศกึษา      

30.

  

ผศ.ดร.กรภัสสร  อนิทรบํารุง เลี้ยงลูกใหมทุีนชวิีต...ไดอยางไร ?  18 มิถุนายน 2553 

  

สถาบันแหงชาติเพื่อ

การพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว   

  

ผศ.ดร.กรภัสสร  อนิทรบํารุง การประชุมโครงการบาน

นักวทิยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

19 มกราคม 2554 อาคารนานมีเฮาส ซอย

สุขุมวิท 31 

โครงการบาน

นักวทิยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย   

31. อ.ดร.มานิตา  ลโีทชวลิต การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

  

อ.ดร.มานิตา  ลโีทชวลิต รวมงานวันระพเีสวนาและการ

ประชุมวิชาการประจําปจิตต

ปญญาศึกษา ครัง้ท่ี 3 

1-3 ธันวาคม 2554 โรมแรมรามาการเดน ศูนยจิตตปญญา

ศึกษา ม.มหิดล 

  

  

อ.ดร.มานิตา  ลโีทชวลิต การประชุมโครงการบาน

นักวทิยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

19 มกราคม 2554 อาคารนานมีเฮาส ซอย

สุขุมวิท 31 

โครงการบาน

นักวทิยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย 
  

32. อ.ธดิาพร  คมสัน เลี้ยงลูกใหมทุีนชวิีต...ไดอยางไร ?  18 มิถุนายน 2553 

  

สถาบันแหงชาติเพื่อ

การพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว   



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  อ.ธดิาพร  คมสัน การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

33. ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ ฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิารดาน e-

Learning สําหรับอาจารย 

28-30 กรกฎาคม 

2553 

ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร 

ศูนยคอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร   

  ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

 34 

 

ผศ.มณฑนา  วัฒถนอม การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

35. อ.ดร.บํารุง  ชํานาญเรอื การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา      

36. อ.อนัน ปนอนิทร สัมมนาวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับการพัฒนาหลักสูตรเชิง

สรางสรรค 

 30 มถิุนายน 2553 กองบรกิารการศกึษา

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

กองบรกิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  

อ.อนัน ปนอนิทร การประชุมวิชาการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ครัง้ท่ี 3  

 21-22 กรกฎาคม 

2553 

 ศูนยแสดงสินคาและการ

ประชุมอมิแพ็ค เมืองทอง

ธานี นนทบุร ี

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม   

  อ.อนัน ปนอนิทร การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

37. ผศ.ดร.อรพณิ  ศิรสัิมพันธ สัมมนาวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับการพัฒนาหลักสูตรเชิง

สรางสรรค 

 30 มถิุนายน 2553 กองบรกิารการศกึษา

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

กองบรกิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   

  

ผศ.ดร.อรพณิ  ศิรสัิมพันธ การประชุมวิชาการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ครัง้ท่ี 3  

 21-22 กรกฎาคม 

2553 

ศูนยแสดงสนิคาและการ

ประชุมอมิแพ็ค เมืองทอง

ธานี นนทบุร ี

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม   

สาขาวิชาการประถมศกึษา      

38. ผศ.ปรณัฐ  กจิบํารุง การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

39. อ.วิลาพัณย  อุรบุญนวลชาติ การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

 

 

150.00 



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ      

40. รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

  

รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร การประชุมวิชาการระดับชาติดานอี

เลรินน่ิง ป 2554 

13-14 มดราคม 

2554 

อมิแพค เมืองทองธานี สกอ. 

  

41. ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน ประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพ : หลักเกณฑการ

รับรองปรญิญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศกึษา 

7 กันยายน 2553 โรงแรมมิราเคลิแกรนด 

วิภาวดัรังสิต 

กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1,000.00 

  ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

42. อ.วชริะ   จันทราช การประชุมวิชาการระดับชาติดาน 

อเีลิรนน่ิง 

 10-11 สิงหาคม 

2553 

โรงแรมวินเซอร สวทีส  

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สกอ. 

  

  

อ.วชริะ   จันทราช การประชุมวิชาการระดับชาติดาน 

อเีลิรนน่ิง ป 2554 

13-14 มกราคม 

2554 

อมิแพค เมืองทองธานี สกอ. 

  

43. อ.ภัทรธรีา  เทียนเพิ่มพูล การประชุม The Seventh 

International Conference on 

Learning for Knowledge-Based 

Society(eLearning2010) 

16-17 ธันวาคม 

2553 

ม.อัสสัมชัญ ม.อัสสัมชัญ 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ีจัด ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  อ.ภัทรธรีา  เทียนเพิ่มพูล การจัดทําหลักสูตรปรญิญาโท (คร)ู 29 ตุลาคม 2553 มรภ.จันทรเกษม สภาคณบดคีณะครุ

ศาสตร/ศกึษาศาสตร

แหงประเทศไทย 

150.00 

44. อ.สุนีตา  โฆษติชัยวัฒน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน 

อเีลิรนน่ิง ป 2554 

13-14 มกราคม 

2554 

อมิแพค เมืองทองธานี สกอ. 

  

 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

1 นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ หลักสูตร "การบรหิารงาน

อุดมศึกษาระดับสูง" (สําหรับ

ผูบรหิารสายสนับสนุน) 

20 กันยายน-13 

พฤศจกิายน 2553 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

จังหวัดเชียงใหม 

 ศูนยวิทยบรกิาร 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

    95,100.00  

  นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ หลักสูตร "การพัฒนาทีมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อความสําเร็จของ

องคกร" 

11-12 มีนาคม 2554 โรงแรมชลพฤกษ รสีอรท 

จังหวัดนครนายก 

งานพัฒนาและ

ฝกอบรม กองการ

เจาหนาที่ สํานักงาน

อธกิารบด ีตล่ิงชัน 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน: กําลัง

เสรมิชิงยุทธศาสตรเพื่อความ

ไดเปรยีบทางการแขงขัน 

20-22 เมษายน 

2554 

โรงแรมเอสดี อเวนวิ ปน

เกลา เขตบางพลัด กทม. 

คณะสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

   

8,000.00  

2 นายวัชรนิทร   แสงแกว สัมมนาวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับการพัฒนาหลักสูตรเชิง

สรางสรรค 

 30 มิถุนายน 2553 กองบรกิารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

กองบรกิารการศกึษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   

  นายวัชรนิทร   แสงแกว โครงการประชุมเรื่อง ผลการ

ประเมินการดําเนนิงานของ

สถานศกึษาตามาตรฐานการศึกษา

ของชาติ 

 9 กรกฎาคม 2553 หองปรนิซบอลลูม 3 ช้ัน 

11 อาคาร 1 โรงแรม

ปรนิซ พาเลส มหานาค 

กรุงเทพฯ 

กลุมมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานัก

นโยบายดานพัฒนา

คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา   

  นายวัชรนิทร  แสงแกว การแขงขันกฬีาบุคลากรสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้

ท่ี 30 "คาวบอยเกมส" 

28 เมษายน-8 

พฤษภาคม 2554 

มหาวิทยาลัยแมโจ  

อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม 

    

  นายวัชรนิทร  แสงแกว การปรับปรุงหลักสูตรคณะ

ศึกษาศาสตร ครบรอบหลักสูตร 

พ.ศ. 2554 

19-20 พฤษภาคม 

2554 

ผึ้งหวานรสีอรท แอนด

สปา อําเภอเมอืง จังหวัด

กาญจนบุร ี

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

3 นางกัญญภัทร ชูเชิด การใชโปรแกรม KSP BUNDIT ของ

คุรุสภาใหแกผูท่ีเกี่ยวของในสถาบัน

ผลติคร ู

22 กุมภาพันธ 2554 โรงแรมสาวนดุสิตเพลส 

กทม. 

สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 

  

  นางกัญญภัทร ชูเชิด ปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําป

พ.ศ. 2554 

19-20 พฤษภาคม 

2554 

จังหวัดเพชรบุรี กองการเจาหนาท่ี    

4 นายนที  เสอืกล่ิน การปรับปรุงหลักสตูรคณะ

ศึกษาศาสตร ครบรอบหลักสูตร 

พ.ศ. 2554 

19-20 พฤษภาคม 

2554 

ผึ้งหวานรสีอรท แอนด

สปา อําเภอเมอืง จังหวัด

กาญจนบุร ี

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  

5 นายวชิระ  เจนวิทยาอมรเวช หลักสูตรเทคนคิการพูดในท่ีชุมชน

และศิลปะการเปนพธิกีร 

 17 กรกฎาคม 2553 โรงแรมเวลล จังหวัด

นครปฐม 

ชมรมอนุรักษสบืสาน

วัฒนธรรมและภาษา

แหงประเทศไทย  

700.00 

  นายวชิระ  เจนวิทยาอมรเวช การจัดทําขาวแจกใหแกสื่อมวลชน 29 มีนาคม 2554 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร   

  นายวชิระ  เจนวิทยาอมรเวช การใชงานระบบฐานขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

25 เมษายน 2554 หองคอมพวิเตอร 

สํานักงานอธกิารบดี 

ตลิ่งชัน 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  นางสาวฃยปภา  ศรสีุทัศน ระเบียบงานสารบรรณและการ

จัดการความรู ระบบงานสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส มหาวทิยาลัย

ศิลปากร 

8 เมษายน 2554 หองเรยีนทางไกล ชัน้ 3 

อาคารหมอมหลวงปน 

มาลากุล วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

กองกลาง สํานักงาน

อธกิารบด ี

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
  

6 นายนฐิิณัฐ  วโรดมรุจริานนท การจัดการความรู : ตัวบงช้ีและ

เกณฑการประเมนิคุณภาพภายใน 

(สกอ.) ประจําปการศกึษา 2553 

และมาตรฐานและตัวบงช้ีการ

ประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) 

25 มิถุนายน 2553 หองประชุมช้ัน 5 อาคาร

ศิลป 1 คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 

พระราชวังสนามจันทร 

งานจัดการความรู 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  

  นายนฐิิณัฐ  วโรดมรุจริานนท การตดิตามประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

 29 มิถุนายน 2553 หองนรศิรานุวัติวงศ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ตลิ่งชัน 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
  

  นายนฐิิณัฐ  วโรดมรุจริานนท ผลการประเมินการดําเนินงานของ

สถานศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษาของชาติ 

 9 กรกฎาคม 2553 หองปรนิซบอลลูม 3 ช้ัน 

11 อาคาร 1 โรงแรม

ปรนิซ พาเลส มหานาค 

กรุงเทพฯ 

กลุมมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานัก

นโยบายดานพัฒนา

คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  นายนฐิิณัฐ  วโรดมรุจริานนท กลยุทธการบรหิารจัดการความ

เส่ียง 

26 พฤศจิกายน 

2553 

หองประชุมช้ัน 3 

สํานักงานอธกิารบดี 

ตลิ่งชัน 

กองการเจาหนาท่ี 

สํานักงานอธกิารบดี 

ตลิ่งชัน   

  นายนฐิิณัฐ  วโรดมรุจริานนท การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 

และการายงานผลการปฏิบัตงิาน

ตามแผนปฏบัิติราชการประจําป 

22 ธันวาคม 2553 สํานักงานอธกิารบดี 

ตลิ่งชัน ชัน้ 3 

หองปฏบัิติการ

คอมพวิเตอร 

งานวเิคราะหแผน

และงบประมาณ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   

  นายนฐิิณัฐ  วโรดมรุจริานนท การดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟร ี

เรยีนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ 

ปงบประมาณ 2554 

25 มีนาคม 2554 หองประชุมอาคารสาธติ

ปทุมวัน 4 โรงเรยีนสาธติ

มหาวิทยาลัยศรนีครนิ 

ทรวิโรฒปทุมวัน กทม. 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  

  นายนฐิิณัฐ  วโรดมรุจริานนท การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : กําลัง

เสรอมเชิงยุทธศาสตรเพื่อความ

ไดเปรยีบทางการแขงขัน 

20-22 เมษายน 

2554 

โณงแรมเอสดี อเวนิว 

ปนเกลา เขตบางพลัด 

กทม. 

คณะสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

   

8,000.00  

7 นางสาวศิวาพร   

ยอดทรงตระกูล 

การจัดการความรู : ตัวบงช้ีและ

เกณฑการประเมนิคุณภาพภายใน 

(สกอ.) ประจําปการศกึษา 2553 

และมาตรฐานและตัวบงช้ีการ

ประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) 

25 มิถุนายน 2553 หองประชุมช้ัน 5 อาคาร

ศิลป 1 คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 

พระราชวังสนามจันทร 

งานจัดการความรู 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  นางสาวศิวาพร   

ยอดทรงตระกูล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) 

และการายงานผลการปฏิบัตงิาน

ตามแผนปฏบัิติราชการประจําป 

22 ธันวาคม 2553 สํานักงานอธกิารบดี 

ตลิ่งชัน ชัน้ 3 

หองปฏบัิติการ

คอมพวิเตอร 

งานวเิคราะหแผน

และงบประมาณ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   

  นางสาวศิวาพร   

ยอดทรงตระกูล 

การเตรียมความพรอมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม 

24-25 มีนาคม 2554 หองประชุม ช้ัน 5 อาคาร

หมอมหลวงปนมาลากุล 

สํานักหอสมุดกลาง และ

หองคอมพวิเตฃิอร ช้ัน 3 

ศูนยคอมพวิเตอร 

พระราชวังสนามจันทร 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

    

4,000.00  

  นางสาวศิวาพร   

ยอดทรงตระกูล 

การใชงานระบบฐานขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

25 เมษายน 2554 หองคอมพวิเตอร 

สํานักงานอธกิารบดี 

ตลิ่งชัน 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  

  นางสาวศิวาพร   

ยอดทรงตระกูล 

การปรับปรุงหลักสูตรคณะ

ศึกษาศาสตร ครบรอบหลักสูตร 

พ.ศ. 2554 

19-20 พฤษภาคม 

2554 

ผึ้งหวานรสีอรท แอนด

สปา อําเภอเมอืง จังหวัด

กาญจนบุร ี

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

8 นางสาววรรณภา  

แสงวัฒนะกุล 

การเตรียมความพรอมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม 

24-25 มีนาคม 2554 หองประชุม ช้ัน 5 อาคาร

หมอมหลวงปนมาลากุล 

สํานักหอสมุดกลาง และ

หองคอมพวิเตฃิอร ช้ัน 3 

ศูนยคอมพวิเตอร 

พระราชวังสนามจันทร 

สํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

    

4,000.00  

  นางสาววรรณภา   

แสงวัฒนะกุล 

การแขงขันกฬีาบุคลากรสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้

ท่ี 30 "คาวบอยเกมส" 

28 เมษายน-8 

พฤษภาคม 2554 

มหาวิทยาลัยแมโจ  

อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม 

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  

9 นางสาววารุณีย  ต้ังศุภธวัช การใชโปรแกรม KSP BUNDIT ของ

คุรุสภาใหแกผูท่ีเกี่ยวของในสถาบัน

ผลติคร ู

22 กุมภาพันธ 2554 โรงแรมสาวนดุสิตเพลส 

กทม. 

สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 

  

  นางสาววารุณีย  ต้ังศุภธวัช การปรับปรุงหลักสูตรคณะ

ศึกษาศาสตร ครบรอบหลักสูตร 

พ.ศ. 2554 

19-20 พฤษภาคม 

2554 

ผึ้งหวานรสีอรท แอนด

สปา อําเภอเมอืง จังหวัด

กาญจนบุร ี

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  

10 นางกรอยใจ  ศรสีวัสด์ิ รูปแบบการพมิพหนังสอืราชการท่ี

ถูกตอง 

 2 สิงหาคม 2553 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร   



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

11 นางบุปผา  หิรัญศุภโชค การจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ 24 มิถุนายน 2553 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร   

  นางบุปผา  หิรัญศุภโชค รูปแบบการพมิพหนังสอืราชการท่ี

ถูกตอง 

2 สงิหาคม 2553 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร   

12 นางสาวอาภา  สุภรพัฒน แนวปฏบัิติในการประเมนิผลการ

ปฏบัิติงาน 

28 กุมภาพันธ 2554 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร   

  นางสาวอาภา  สุภรพัฒน โครงการ กบข. สมาชกิสัมพันธ

สัญจร (กรุงเทพฯ-ปรมิณฑล) 

31 มีนาคม 2554 หองประชุมนรศิรานุวัติ

วงศ ช้ัน 4 สํานักงาน

อธิการบด ีตล่ิงชัน 

กองการเจาหนาท่ี 

สํานักงานอธกิารบดี 

ตลิ่งชัน   

13 นางพสิมร  วิญญกูล แนวปฏบัิติในการประเมนิผลการ

ปฏบัิติงาน 

28 กุมภาพันธ 2554 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร   



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  นางพสิมร  วิญญกูล โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ

สัญจร (กรุงเทพฯ-ปรมิณฑล) 

31 มีนาคม 2554 หองประชุมนรศิรานุวัติ

วงศ ช้ัน 4 สํานักงาน

อธิการบด ีตล่ิงชัน 

กองการเจาหนาท่ี 

สํานักงานอธกิารบดี 

ตลิ่งชัน 

  

14 นางสาวลลิตา  โพธิ์ทอง เรยีนรูจากเพื่อน หัวขอ "งานวิจัย

สถาบัน" 

26 มกราคม 2554 หองสัมมนา 1 ช้ัน 5 

อาคารหมอมหลวงปน 

มาลากุล วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

      

300.00  

15 นางสาวภณะวดี  เทพบรรทม การจัดทําขาวแจกใหแกสื่อมวลชน 29 มีนาคม 2554 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร   

  นางสาวภณะวดี  เทพบรรทม ระเบียบงานสารบรรณและการ

จัดการความรู ระบบงานสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส มหาวทิยาลัย

ศิลปากร 

8 เมษายน 2554 หองเรยีนทางไกล ชัน้ 3 

อาคารหมอมหลวงปน 

มาลากุล วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

กองกลาง สํานักงาน

อธกิารบด ี

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   

16 นางอุมาพร  เที่ยวมาพบสุข ยุทธศาสตรและการพัฒนาภาควิชา

หลักสูตรและวธิสีอน 

27-28 กันยายน 

2553 

โรงแรมพาวลิเล่ียน               

รมิแควรสีอรท จังหวัด

กาญจนบุร ี

ภาควิชาหลักสูตร

และวิธสีอน คณะ

ศึกษาศาสตร 

      

930.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  นางอุมาพร  เที่ยวมาพบสุข ยุทธศาสตรและการพัฒนาภาควิชา

หลักสูตรและวธิสีอน 

12 ตุลาคม 2553 โรงแรมโรสการเดน สวน

สามพราน จังหวดี

นครปฐม 

ภาควิชาหลักสูตร

และวิธสีอน คณะ

ศึกษาศาสตร 

      

930.00  

  นางอุมาพร  เที่ยวมาพบสุข ศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการ

นิเทศ 

27 มีนาคม-1 

เมษายน 2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใตและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการนเิทศ 

ภาควิชาหลักสูตร

และวิธสีอน คณะ

ศึกษาศาสตร 

  

  นางอุมาพร  เที่ยวมาพบสุข ระเบียบงานสารบรรณและการ

จัดการความรู ระบบงานสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส มหาวทิยาลัย

ศิลปากร 

8 เมษายน 2554 หองเรยีนทางไกล ชัน้ 3 

อาคารหมอมหลวงปน 

มาลากุล วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

กองกลาง สํานักงาน

อธกิารบด ี

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร   

17 นางสาวภวิสาณัชช  ศรศิรวิงศ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา (มคอ.3) 

16-17 สงิหาคม 

2553 

ปานเทวี รเิวอรไซด รี

สอรทแอนดสปา อําเภอ

สามพราน จังหวัด

นครปฐม 

ภาควิชาการบรหิาร

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร 

  

18 นายเอกวุฒ ิ อุสายพันธ การปรับปรุงหลักสูตรคณะ

ศึกษาศาสตร ครบรอบหลักสูตร 

พ.ศ. 2554 

19-20 พฤษภาคม 

2554 

ผึ้งหวานรสีอรท แอนด

สปา อําเภอเมอืง จังหวัด

กาญจนบุร ี

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานท่ี ช่ือหนวยงานท่ีจัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

18 นายวชิาญ  ลาภธุวะศิร ิ การแขงขันกฬีาบุคลากรสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้

ท่ี 30 "คาวบอยเกมส" 

28 เมษายน-8 

พฤษภาคม 2554 

มหาวิทยาลัยแมโจ  

อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  

19 นายสุริยา  ทองทวี กระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบฯ วาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม 

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส 

26 พฤษภาคม 2554 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร 

  

20 นางสาวอนุสรา  แสงเพลิง การเสวนาเรื่องการควบคุมพัสดุ  24 มิถุนายน 2553 หองประชุม อธ.1302 ช้ัน 

3 สํานักงานอธกิารบดี 

พระราชวังสนามจันทร 

กองงานวทิยาเขต 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร   

21 ขาราชการ สาย ข สาย ค 

พนักงาน ลูกจางประจํา และ

ลูกจางชั่วคราว ของสํานักงาน

เลขานุการ และโรงเรยีนสาธติ 

ท้ัง 3 ระดับ 

การสเรมิสรางการทํางานเปนทมี 12-13 สงิหาคม 

2553 

โรงแรมพาวลิเลียน               

รมิแคว จังหวัด

กาญจนบุร ี

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

   

195,000.00  

 

 



ภาคผนวก 5 

บุคลากรที่เขารวมประชุม อบรม สัมมนา ตางประเทศ 
 

ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

ภาควชิาการบรหิารการศึกษา      

 1. ผศ.ดร.ประเสรฐิ  อนิทรรักษ ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  22-27 กันยายน 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใตและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  173,400.00  

  ผศ.ดร.ประเสรฐิ  อนิทรรักษ ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  25 มีนาคม-3 

เมษายน 2554 

ประเทศฟนแลนด 

สวีเดน เดนมารก และ

นอรเวย 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  674,100.00  

  ผศ.ดร.ประเสรฐิ  อนิทรรักษ ศึกษาดูงานดานการบรหิารโรงเรยีน 

สถาบันทางการศกึษาในตางประเทศ  

25-29 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  124,500.00  

 2. ผศ.ดร. วาที่พันตรนีพดล  

เจนอักษร 

ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  22-27 กันยายน 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใตและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  173,400.00  

  ผศ.ดร. วาที่พันตรนีพดล  

เจนอักษร 

ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  25 มีนาคม-3 

เมษายน 2554 

ประเทศฟนแลนด 

สวีเดน เดนมารก และ

นอรเวย 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  674,100.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  ผศ.ดร. วาที่พันตรนีพดล  

เจนอักษร 

ศึกษาดูงานดานการบรหิารโรงเรยีน 

สถาบันทางการศกึษาในตางประเทศ  

25-29 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  124,500.00  

 3. อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขยีว พัฒนาศักยภาพของผูบรหิารและสมาชกิ

สภาเทศบาลของเทศบาลนครนครปฐม 

ประจําป 2553 

 25 มถิุนายน-1 

กรกฎาคม 2553 

ประเทศสหพันธรัฐ

รัสเซยี 

เทศบาลนคร

นครปฐม 

  

  อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขยีว ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  22-27 กันยายน 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใตและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  173,400.00  

  อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขยีว การนําทีมนักเรยีนเขารวมการแขงขัน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลมิปก

ระหวางประเทศ ระดับประถมศกึษา 

ประจําป พ.ศ.2553 

9-17 ตุลาคม 

2553 

เกาะบาหล ี

สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศกึาข้ัน

พื้นฐาน 

  

  

อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขยีว ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  25 มีนาคม-3 

เมษายน 2554 

ประเทศฟนแลนด 

สวีเดน เดนมารก และ

นอรเวย 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  674,100.00  

  อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขยีว ศึกษาดูงานดานการบรหิารโรงเรยีน 

สถาบันทางการศกึษาในตางประเทศ  

25-29 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  124,500.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

 4. อ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์ ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  25 มีนาคม-3 

เมษายน 2554 

ประเทศฟนแลนด 

สวีเดน เดนมารก และ

นอรเวย 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  674,100.00  

  อ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์ ศึกษาดูงานดานการบรหิารโรงเรยีน 

สถาบันทางการศกึษาในตางประเทศ  

25-29 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  124,500.00  

 5. อ.ดร.สําเรงิ  ออนสัมพันธุ ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  22-27 กันยายน 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใตและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  173,400.00  

  

อ.ดร.สําเรงิ  ออนสัมพันธุ ศึกษาดูงานสถาบันทางการศกึษาตาง ๆ  25 มีนาคม-3 

เมษายน 2554 

ประเทศฟนแลนด 

สวีเดน เดนมารก และ

นอรเวย 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  674,100.00  

  อ.ดร.สําเรงิ  ออนสัมพันธุ ศึกษาดูงานดานการบรหิารโรงเรยีน 

สถาบันทางการศกึษาในตางประเทศ  

25-29 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

ภาควชิาการ

บรหิารการศกึษา 

  124,500.00  

ภาควชิาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม     

 6. ผศ.ดร.ตีรบูีน  จงวุฒเิวศย ศึกษาดูงานดานการวจัิย 14-19 ตุลาคม 

2553 

คณะศกึษาศาสตร ม.

เชียงใหมและประเทศ

พมา 

 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

  400,000.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว      

 7. ผศ.ดร.นวลฉว ี ประเสรฐิสุข ศึกษาดูงานดานการวจัิย 14-19 ตุลาคม 

2553 

คณะศกึษาศาสตร  

ม.เชยีงใหมและ

ประเทศพมา 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

  400,000.00  

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา      

 8. อ.ดร.อนิรุทธ  สติมั่น ศึกษาดูงานและประชุมวชิาการระดับ

นานาชาติเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน

และเจรจาความรวมมอืทางวชิาการ 

11-26 ตุลาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา คณะ

ศึกษาศาสตร       

ม.ศลิปากร 

 49,200.00  

 9. อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม APEC e-Learning Training Programe 9-19 ธันวาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี 

สกอ.   

 10. ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา ประชุมวิชาการ e-Learning Week 2010 15-18 กันยายน 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี 

สกอ.   

  

ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา การประชุมวชิาการประจําป EDUCAUSE 

Annual Conference และการประชุม E-

Learning 2010 

10-27 ตุลาคม 

2553 

 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

สกอ.   

  

ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา การฝกปฏบัิติและศกึษาดูงานการพัฒนา

หลักสูตรและการสอน 

9-30 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 

ภาควชิาหลักสูตร

และวิธสีอน 

  118,200.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

 11. อ.วรวุฒ ิม่ันสุขผล ศึกษาดูงานตางประเทศดานการพัฒนา

หลักสูตรและการสอน ตลอดจนการใช

เทคโนโลยีในการเรยีนการสอน  

9-30 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา        

ม.ศลิปากร 

   30,000.00  

 12. ผศ.ดร.ไชยยศ   

ไพวิทยศิรธิรรม 

ศึกษาดูงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 5-10 สิงหาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

สาขาวิชา                   

พัฒนศึกษา 

ภาควชิาพื้นฐาน

ทางการศึกษา 

  107,600.00  

  ผศ.ดร.ไชยยศ   

ไพวิทยศิรธิรรม 

ประชุมวิชาการ e-Learning Week 2010 15-18 กันยายน 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี 

สกอ.   

  ผศ.ดร.ไชยยศ   

ไพวิทยศิรธิรรม 

ศึกษาดูงาน 13-30 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 

ภาควชิาหลักสูตร

และวิธสีอน 

  290,400.00  

 13. ผศ.ดร.ธรีศักดิ์                  

อุนอารมยเลศิ 

ศึกษาดูงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 5-10 สิงหาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

สาขาวิชา                   

พัฒนศึกษา 

ภาควชิาพื้นฐาน

ทางการศึกษา 

  107,600.00  

  ผศ.ดร.ธรีศักดิ์                           

อุนอารมยเลศิ 

ศึกษาดูงานดานการวจัิย 14-19 ตุลาคม 

2553 

คณะศกึษาศาสตร ม.

เชียงใหมและประเทศ

พมา 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

  400,000.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์   

อุนอารมยเลศิ 

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ประสบการณเชิงสรางสรรค 

5-13 พฤศจิกายน 

2553 

อติาลี สวิสเซอรแลนด 

ฝรั่งเศส และอยีปิต 

สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

 31,500.00  

  ผศ.ดร.ธรีศักดิ์   

อุนอารมยเลศิ 

ศึกษาดูงาน 13-30 เมษายน 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 

ภาควชิาหลักสูตร

และวิธสีอน 

  290,400.00  

 14. รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย เจรจาธุรกจิกับคณะมนุษยศาสตร ม.ยูน

นาน 

25-29 กรกฎาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

   68,500.00  

 15. ผศ.ดร.นพพร  จันทรนําชู ศึกษาดูงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 5-10 สิงหาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

  107,600.00  

 16. อ.สาธติ  จันทรวนิิจ ศึกษาดูงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 5-10 สิงหาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

  107,600.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

 17. ผศ.ดร.นรนิทร  สังขรักษา การประชุมวชิาการนานาชาต ิthe 3rd 

International Conference on Educational 

Reform 2010 ZICER 2010) 

29-30 มิถุนายน 

2553 

Hoang Anh Gia Lai  

เมืองดานัง ประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม 

  100,000.00 

  ผศ.ดร.นรนิทร  สังขรักษา ศึกษาดูงานดานการวจัิย 14-19 ตุลาคม 

2553 

คณะศกึษาศาสตร ม.

เชียงใหมและประเทศ

พมา 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

  400,000.00  

  

ผศ.ดร.นรนิทร  สังขรักษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ประสบการณเชิงสรางสรรค 

5-13 พฤศจิกายน 

2553 

อติาลี สวิสเซอรแลนด 

ฝรั่งเศส และอยีปิต 

สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

 31,500.00  

 18. อ.ดร.ลุยง  วีระนาวนิ ศึกษาดูงานดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 5-10 สิงหาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

  107,600.00  

  อ.ดร.ลุยง  วีระนาวนิ ศึกษาดูงานดานการวจัิย 14-19 ตุลาคม 

2553 

คณะศกึษาศาสตร ม.

เชียงใหมและประเทศ

พมา 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

  400,000.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

  

อ.ดร.ลุยง  วีระนาวนิ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ประสบการณเชิงสรางสรรค 

5-13 พฤศจิกายน 

2553 

อติาลี สวิสเซอรแลนด 

ฝรั่งเศส และอยีปิต 

สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

 31,500.00  

 19. อ.นภสร  นีละไพจิตร เพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ 15 มีนาคม-24 

เมษายน 2554 

ประเทศออสเตรเลีย     100,000.00  

ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน      

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ      

 20. ผศ.ดร.มาเรยีม  นิลพันธุ ศึกษาดูงานดานการวจัิย 14-19 ตุลาคม 

2553 

คณะศกึษาศาสตร    

ม.เชยีงใหมและ

ประเทศพมา 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

  400,000.00  

  ผศ.ดร.มาเรยีม  นิลพันธุ ศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการนิเทศ 27 มีนาคม - 1 

เมษายน 2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใตและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการนิเทศ

ภาควชิาหลักสูตร

และวิธสีอน 

  100,000.00  

 21. ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ ศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการนิเทศ 27 มีนาคม - 1 

เมษายน 2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใตและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการนิเทศ

ภาควชิาหลักสูตร

และวิธสีอน 

  100,000.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

 22. อ.อุบลวรรณ  สงเสรมิ ศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการนิเทศ 27 มีนาคม - 1 

เมษายน 2554 

ประเทศเกาหลีใตและ

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการนิเทศ

ภาควชิาหลักสูตร

และวิธสีอน 

  100,000.00  

 23. อ.ดร.ศิรวิรรณ  

วณิชวัฒนวรชัย 

ศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการนิเทศ 27 มีนาคม - 1 

เมษายน 2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใตและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการนิเทศ

ภาควชิาหลักสูตร

และวิธสีอน 

  100,000.00  

สาขาวิชาการประถมศึกษา      

 24. ผศ.ดร.อศิเรศ   

พพัิฒนมงคลพร 

ศึกษาดูงานดานหลักสูตร การจัดการ

เรยีนการสอน การบรหิารการศกึษา และ

การวจัิย 

10-18 มกราคม 

2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชน

จนี 

สาขาวิชาหลักสูตร

และการนิเทศ

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ขอนแกน 

  

 25. ผศ.ดร.กรภัสสร  อนิทรบํารุง ศึกษาดูงานดานการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอน ศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรม 

22-25 กันยายน 

2553 

ประเทศไตหวัน สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย คณะ

ศึกษาศาสตร มศว. 

 27,000.00  

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ      

 26. ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน เจรจาธุรกจิกับคณะมนุษยศาสตร ม.ยูน

นาน 

25-29 กรกฎาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

   68,500.00  



ช่ือ-นามสกุล ช่ือโครงการ วัน เวลา สถานที ่ ช่ือหนวยงานที่จัด 

จํานวน

งบประมาณ 

(บาท) 

 27. ผศ.ดร.เสง่ียม  โตรัตน ฝกปฏิบัติและศกึษาดูงานดานการพัฒนา

หลักสูตรและการสอน 

8-18 เมษายน 

2554 

ประเทศออสเตรเลีย สาขาวิชาหลักสูตร

และการนิเทศ 

กลุมการสอน

ภาษาอังกฤษและ

การสอนภาษาไทย 

   65,920.00  

 28. อ.ชัยวัฒน  แกวพันงาม ศึกษาดูงานตามโครงการ International 

Visitors Leadership Project (IVLP) 

25 กันยายน-16 

ตุลาคม 2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

อเมรกิา 

รัฐบาลของ

ประเทศ

สาธารณรัฐ

อเมรกิา 

  

 29. อ.วชริะ  จันทราช APEC e-Learning Training Programe 9-19 ธันวาคม 

2553 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี 

สกอ.   

 30. อ.ภัทรธรีา  เทยีนเพิ่มพูล นําเสนอผลงานวิจัยในงาน RELC 

International Seminai ประจําปครัง้ท่ี 46 

18-20 เมษายน 

2554 

ประเทศสิงคโปร สกอ.   48,599.81  

 31. อ.ศศณัิฎฐ  กัลปนาไพร ศึกษาดูงานดานภาษา ศลิปะและ

วัฒนธรรมจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาการ

สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

11 มีนาคม-10 

เมษายน 2554 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

คณะศึกษาศาสตร 

ม.ศลิปากร 

  

 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2553  หนา 325 

 

ภาคผนวก 6 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควชิา/สาขาวชิา  คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะวชิา  
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณ ี  สมบุญธรรม ที่ปรกึษา 

2. คณบดคีณะศกึษาศาสตร ประธานกรรมการ 

3. รองคณบดฝีายบรหิาร  กรรมการ 

4. รองคณบดฝีายวิชาการ กรรมการ 

5. รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิารวิชาการ กรรมการ 

6. รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา  กรรมการ 

7. ผูชวยคณบดฝีายกจิการพิเศษ กรรมการ 

8. หัวหนาภาควิชาการบรหิารการศกึษา กรรมการ 

9. หัวหนาภาควิชาการศกึษานอกโรงเรยีน กรรมการ 

10. หัวหนาภาควิชาจติวทิยาและการแนะแนว กรรมการ 

11. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยกีารศกึษา กรรมการ 

12. หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศกึษา  กรรมการ 

13. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวธิสีอน กรรมการ 

14. เลขานุการคณะศกึษาศาสตร  กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาฝายดําเนนิงานระดับคณะวชิา  ไดแก 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณ ี  สมบุญธรรม ที่ปรกึษา 

2. คณบดคีณะศกึษาศาสตร ประธานกรรมการ 

3. รองคณบดฝีายบรหิาร  กรรมการ 

4. รองคณบดฝีายวิชาการ กรรมการ 

5. รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิารวิชาการ กรรมการ 

6. รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา  กรรมการ 

7. ผูชวยคณบดฝีายกจิการพิเศษ กรรมการ 

8. อาจารย ดร. สําเรงิ ออนสัมพันธุ  กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนยี   ธรรมเมธา กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศริสิัมพันธ กรรมการ 

11. อาจารยสาธติ  จันทรวนิิจ กรรมการ 

12. อาจารยพรรณภัทร  ปลั่งศรเีจรญิสุข กรรมการ 

13. อาจารยกันยารัตน  สอาดเย็น กรรมการ 

14. เลขานุการคณะศกึษาศาสตร  กรรมการ 

15. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล   กรรมการและเลขานุการ 

16. นายนฐิณิัฐ  วโรดมรุจริานนท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นางสาวศวิาพร  ยอดทรงตระกูล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาฝายดําเนนิงานระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการคณะ 

      ไดแก 
 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

1. ผูชวยศาสตรจารย ดร. ธรีศักดิ์  อุนอารมยเลิศ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร. ลุยง  วีระนาวนิ  กรรมการ 

3. อาจารย ดร. คุณัตว  พิธพรชัยกุล  กรรมการ 

4. อาจารยนภสร  นีละไพจติร  กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตรจารย ดร. นรนิทร  สังขรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

ภาควชิาการบริหารการศึกษา 

1. อาจารย ดร. สําเริง  ออนสัมพันธ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร. มัทนา  วังถนอมศักดิ ์  กรรมการ 

3. อาจารย ดร. นุชนรา  รัตนศริะประภา  กรรมการ 

4. นางสาวภวสิาณัชช  ศรศิรวิงศ  กรรมการและเลขานุการ 
    

ภาควิชาเทคโนโนยีการศึกษา 

1. อาจารย ดร. อนริุทธิ์ สตม่ัิน  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตรจารย ดร. ฐาปนยี  ธรรมเมธา  กรรมการ 

3. อาจารยน้ํามนต   เรอืงฤทธิ ์  กรรมการ 

4. อาจารยเอกนฤน  บางทาไม  กรรมการและเลขานุการ 
    

 ภาควชิาการศึกษานอกโรงเรียน 

1. อาจารย ดร. ภัทรพล   มหาขันธ  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตรจารย ดร. คีรบีูน  จงวุฒิเวศย  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. ศิรณิา  จติตจรัส  กรรมการ 

4. อาจารยพรรณภัทร  ปลั่งศรเีจรญิสุข  กรรมการ 

5. นางพิสมร  วญิญกูล  กรรมการและเลขานุการ 
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ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

1. อาจารย ดร.บํารุง  ชํานาญเรอื  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยวลิาพัณย  อุรบุญนวลชาต ิ  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิรสิัมพันธ  กรรมการ 

4. อาจารยอุบลวรรณ  สงเสรมิ  กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มีชัย  เอ่ียมจนิดา  กรรมการ 

6. อาจารยภัทรธรีา  เทยีนเพ่ิมพูล  กรรมการ 

7. อาจารยอนัน  ปนอินทร  กรรมการ 

8. อาจารย ดร.มานิตา   ลโีทชวลติ  กรรมการ 

9. อาจารย ดร.วิสูตร  โพธิ์เงนิ  กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ  กรรมการและเลขานุการ 
    

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร. นงนุช  โรจนเลศิ  กรรมการ 

3. อาจารยกันยารัตน  สอาดเย็น  กรรมการและเลขานุการ 
    

สํานักงานเลขานุการคณะ 

1. นางไศลเพ็ชร   ชนเห็นชอบ   ประธานกรรมการ 

2. นางสุนยี   ม่ิงโชชัย  กรรมการ 

3. นายวัชรนิทร   แสงแกว  กรรมการ 

4. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล    กรรมการ 

5. นางนติยา  จติรคํา  กรรมการ 

6. นายนฐิณิัฐ วโรดมรุจริานนท   กรรมการ 

7. นางสาวศวิาพร  ยอดทรงตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะหตัวบงชี้ตามองคประกอบ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 

ตารางที่ 1  องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงชี้ที่ใชประเมนิคุณภาพตามองคประกอบ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 มาตรฐานการอุดมศกึษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 

จํานวนตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/

ผลลัพธ 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

และแผนดําเนนิการ 

- 1.1 สมศ 16, 17 1+2 

2. การผลติบัณฑติ 2.2, 2.3, 2.5 2.1, 2.4, 2.6, 

2.7 

2.8 และ 

สมศ.1,2,3,4

และ14 

8+5 

3. กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา - 3.1, 3.2 - 2 

4. การวจิัย 4.3 4.1, 4.2 สมศ.5, 6และ7 3+3 

5. การบรกิารวชิาการแกสังคม - 5.1, 5.2 สมศ.8, 9 และ

18 

2+3 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 6.1 สมศ.10 และ11 1+2 

7. การบรหิารและการจัดการ - 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4 

สมศ.12 และ13 4+2 

8.การเงนิและงบประมาณ - 8.1 - 1 

9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

- 9.1 สมศ.15 1+1 

รวม 4 18 1+18 23+18 (41) 
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มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑติ 

- 2.7, 3.2 2.8 และ สมศ.1,2,3 

และ 4 

3+4 

2. มาตรฐานดานการบรหิาร

จัดการอุดมศึกษา 

  ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล

ของการบรหิารการอุดมศึกษา 

- 1.1, 2.4, 7.1, 

7.3, 7.4, 8.1, 

9.1 

สมศ.12 และ 13 7+2 

  ข. มาตรฐานดานพันธกจิของ

การบริหารการอุดมศึกษา 

2.2, 2.3, 

2.5, 4.3 

2.1,2.6,2.7,3.1, 

3.2,4.1,5.1,5.2

และ6.1 

สมศ.

8,9,10,11,14,15,16,17 

และ 18 

13+9 

3. มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรยีนรู 

- 4.1, 7.2 สมศ.5, 6 และ 13 2+3 

รวม 4 18 1+18 23+18 (41) 
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ตารางที่  3 มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและ

ความพรอมในการจดัการศึกษา 

    

  (1) ดานกายภาพ 2.5 - - 1 

  (2) ดานวชิาการ 2.2, 2.3 2.1, 2.4, 2.6 สมศ. 14 5+1 

  (3) ดานการเงนิ - 8.1 - 1 

  (4) ดานการบรหิารจัดการ - 1.1, 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4, 9.1 

สมศ.12,13,15,16 

และ 17 

6+5 

2. มาตรฐานดานการ

ดําเนนิการตามภารกจิของ

สถาบันอุดมศึกษา  

    

  (1) ดานการผลติบัณฑติ - 2.7, 3.1, 3.2 2.8 และ สมศ.1,2,3 

และ 4 

4+4 

  (2) ดานการวจิัย 4.3 4.1, 4.2 สมศ. 5,6 และ7 3+3 

  (3) ดานการใหบริการทาง

วชิาการแกสังคม 

- 5.1, 5.2 สมศ.8,9 และ18 2+3 

  (4) ดานการทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

- 6.1 สมศ.10 และ 11 1+2 

รวม 4 18 1+18 23+18 (41) 
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ตารางที ่4 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

มุมมองดานบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได

สวนเสยี 

- 2.6, 2.7, 3.1, 

3.2, 5.1, 5.2 

2.8 และ สมศ.

1,2,3,4,8,9 และ 18 

7+7 

2. ดานกระบวนการภายใน 2.5 1.1, 2.1, 2.4, 

4.1, 6.1, 7.1, 

7.3, 7.4, 9.1 

สมศ.

10,11,12,13,15,16 

และ 17 

10+7 

3. ดานการเงนิ 4.3 8.1 - 2 

4. ดานบุคลากร การเรยีนรู 

และนวัตกรรม 

2.2, 2.3 4.2, 7.2 สมศ. 5,6,7 และ 14 4+4 

รวม 4 18 1+18 23+18 (41) 
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