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บทสรุปผูบริหาร 
 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2551 (1 พฤษภาคม 2551                    

- 30 เมษายน 2552) มีวัตถุประสงคเ พ่ือใชเปนหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนําเสนอในรูปของตาราง และแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือหาจุดแข็ง และจุดออนในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งนําเสนอแนวทางการ
เสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดออน เพื่อใหการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรดีขึ้น การจัดทํารายงานฉบับ
นี้ไดดําเนินการตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 9 องคประกอบ  
41 ตัวชี้วัด ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 
2 การเรียนการสอน องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ และองคประกอบ     
ท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร พบวา ไดดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ท้ัง 4 ดานอยางครบถวน โดยมีผลการประเมินท้ัง 9 องคประกอบ มีระดับคะแนนเฉลี่ยท่ี 2.29 รายละเอียด
ผลการประเมินแตละองคประกอบ มีดังตอไปนี้     

      

 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  ระดับพอใช 2.00 
 องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน    ระดับดี 2.15 
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ระดับดี 2.50 
 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย      ระดับดี 2.20 
 องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม    ระดับดีมาก 3.00 
 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    ระดับดีมาก 3.00 
 องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ    ระดับพอใช 1.89 
 องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ     ระดับดีมาก 3.00 
 องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   ระดับดีมาก 2.67 
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ขอเสนอแนะตามรายองคประกอบ 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
จุดแข็ง  
1. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนด ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค แผนกลยุทธ  และแผนการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาชาติอยางชัดเจน มีการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ทบทวน และพัฒนาแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานใหทันสมัย
อยางตอเนื่องครบทุกภารกิจ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรของคณะทุกระดับ และทุกหนวยงานยอยมีการ
กําหนดปณิธาน วัตถุประสงค  
 2. คณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย จึงสามารถนํามา
ถายทอดสูการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะไดอยางสอดคลองกัน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
ควรมีการเผยแพรตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการใหบุคลากรทุกระดับทราบอยางทั่วถึง เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
จุดออน 
การปฏิบัติงานในแตละดานสามารถดําเนินการไดเพียงบางตัวบงชี้  
แนวทางปรับปรุงจุดออน  
1. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจมากขึ้น 

 2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  
 
องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 
จุดแข็ง  
1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรท่ีเปนระบบมีมาตรฐาน รวมท้ังมีการกําหนดเปาหมาย

การผลิตบัณฑิต โดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ อยางครอบคลุมทุกดาน 
2.  หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
3.  คณาจารยมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู และจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒ/ิผูเชี่ยวชาญมาเปนกรรมการพิจารณาโครงสราง เนื้อหาสาระ ความ

เหมาะสม ความถูกตองทางวิชาการ และความทันสมัยของหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมถึงการใหความรูและ
ทักษะแกนักศึกษาในรายวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
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5. คณะจัดสรรงบประมาณสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและการใหรางวัลแกบุคลากรที่
สรางสรรคและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผุท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น โดยเวียน
แจงใหบุคลากรทราบโดยท่ัวถึงกันทุกป 

6. คณะศึกษาศาสตรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยอยางเปน
ระบบ 

7. นักศึกษาและศษิยเกาของคณะศึกษาศาสตรไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานตาง ๆ ใน
ระดับชาติสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

แนวทางเสริมจุดแข็ง    
1. นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารหลักสูตร โดยใชระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมขอมูล

ดานตาง ๆ ไดแก โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคาร สถานท่ี 
คณาจารย บุคลากร บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธเรื่องการจัดสรรเงินรางวัลใหบุคลากรทราบอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุนให
การทําวิจัยและการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย และการขอตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้นหรือ
เพ่ิมเงินรางวัลเพื่อเสริมแรงรูงใจใหมากขึ้น 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกคณาจารยและบุคลากรทุกสายงาน เชน จัดบรรยาย
พิเศษในการสัมมนา ไปประชุมเชิงปฏิบัติการประจําปของคณะฯ ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือสงเสริม ยกยอง เชิดชูผูปฏิบัติตนดานจริยธรรมดีเดนประจําป เปนตน 

4.  สงเสริม สนับสนุน ท้ังในดานขอมูล/งบประมาณและเวลา เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานตาง ๆ ในระดับชาติอยางตอเนื่อง 

จุดออน   
1. บางภาควิชามีขอจํากัดในเรื่องจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงทําใหไมสามารถเปดหลักสูตรใหมได 
2. ยังไมมีการกําหนดรูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับเชิญมาใหความรู/เปน

วิทยากร 
3. สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําแตกตางไปจากเกณฑมาตรฐาน 

(1: 25) มากถึง 132.76 %   
4. อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกยังมีจํานวนนอย เนื่องจากสวนหนึ่งยังอยูระหวางการ

ลาศึกษาตอ 
5. จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
6. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2550 มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เพียง

รอยละ 62.12 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน  
1.  วิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการท้ังในระดับภาควิชาและระดับคณะ

วิชา (แผนอัตรากําลังระยะ 5 ป พ.ศ. 2552 – 2556) และติดตามประเมินความเพียงพอของอัตรากําลังเม่ือ
เปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสม่ําเสมอ 
 2.  ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการให
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

3. กําหนดรูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับเชิญมาใหความรู/เปนวิทยากรให
แตกตางจากแบบประเมินท่ีใชกับอาจารยประจํา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผนการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4. กําหนดเปนนโยบายในการวางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน โดยกําหนดชวงระยะเวลาที่อาจารย
ตองไปเพ่ิมคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกภายหลังจากการปฏิบัติงานสอนมาแลวระยะหนึ่ง และ/หรือสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น เชน ใหเงินทุนสนับสนุนการสอบวัด
ระดับความรูภาษาตางประเทศหรือความรูอื่น ๆ ที่ใชสําหรับการศึกษาตอ หรือรับบุคลากรใหมท่ีอยูระหวาง
การทําดุษฎีนิพนธ หรือการรับเปนตนสังกัดใหแกนักศึกษาทุนเครือขายการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

5. จัดใหมีผูชวยสอนและผูชวยวิจัย เพ่ือลดภาระงานสอน และทําใหอาจารยมีเวลาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยมากขึ้นเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 

6. ควรศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคม แลวนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะท่ีสอดคลองตามความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคม 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดแข็ง  
1. มีการดําเนินงานดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน สามารถดําเนินการไดตามแผน              

โดยกิจกรรมตางๆ สามารถสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามมาตรฐาน  
2. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีครอบคลุมทุกดานไมวาจะเปนดานวิชาการ กีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ การบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม นันทนาการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งจะเห็นไดวาโครงการตาง ๆ เปนการพัฒนานักศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สอดคลอง
กับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (มาตรา 6) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง    
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมวิชาการใหครอบคลุมท้ังในดานวิชาการ กีฬาและการสงเสริม

สุขภาพ บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
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  จุดออน   
ยังขาดการประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาบางโครงการ 
แนวทางปรับปรุงจุดออน  
จัดใหมีการวิเคราะหสัดสวนของกิจกรรมกับจํานวนนักศึกษา และจัดใหมีระบบการติดตาม

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีนักศึกษาจัดขึ้น 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
จุดแข็ง  
1. มีคณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและมีการจัดสรรทุนอุดหนุนเปนการ

กระตุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและมีประสบการณในการขอทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 
2. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการทําวิจัยจํานวนมาก 
3. มีกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปนระบบ 
4. มีอาจารยไดรับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันเฉลี่ยรายหัวในวงเงินท่ีสูงกวาอัตรา

สูงสุดท่ีเกณฑกําหนด 
แนวทางเสริมจุดแข็ง   
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยจัดระบบ

และกลไกตาง ๆ อาทิ การสรางระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย ระบบผูชวยวิจัย/ผูชวยสอน และจัดหนวยงานสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัย เปนตน 

จุดออน   
1. ยังไมมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
2. งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย 
แนวทางปรับปรุงจุดออน  
1. สงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหอาจารยสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมเพื่อการจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร ตลอดจนสรางกลไกสนับสนุนและอํานวยความสําดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร             
แกนักวิจัย 

2. สนับสนุน/สงเสริมใหอาจารยเผยแพรงานวิจัยในระดับท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ 
องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง 
1. อาจารยประจํามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ เปนจํานวนมาก 
 2. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ รวมท้ังใหบริการวิชาการในรูปแบบของ
การเปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานของภาครัฐอีกเปนจํานวนมาก 
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3. ผูรับบริการจากโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีคณะจัดขึ้นมีความพึงพอใจในระดับมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง   
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปน

ท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ อยางตอเนื่อง 
2. พัฒนาคณะใหเปนแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพระดับภูมิภาค 
3. จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยรักษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใหอยูใน

ระดับมากตอไป 
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง    
1. คณะศึกษาศาสตรมีสาขาวิชาท่ีหลากหลายสามารถจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได

อยางกวางขวาง และมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพครู ทําใหสามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางหลากหลาย 

2. คณาจารยแตละสาขาวิชาเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
แสดงออกถึงอัตลักษณของสาขาวิชาของตนเอง   

แนวทางเสริมจุดแข็ง    
1. ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือการสรางผลงานในระดับชาติ หรือนานาชาติใหมากขึ้น  
2. ควรเพ่ิมงบประมาณการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดออน 
1.  ยังไมมีการสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และไมมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 2. ยังไมมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  

แนวทางปรับปรุงจุดออน  
สงเสริมใหผูเชี่ยวชาญสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ รวมท้ังสงเสริมการ

เผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง    
1. การบริหารงานของคณะดําเนินการโดยใชหลักธรรมภิบาลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของคณะ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินการตางๆ จะอิงระเบียบ หลักเกณฑ ขอปฏิบัติ ขอตกลง และมติท่ีประชุม 
2. มีการดําเนินการดานการจัดการความรูของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เปนประจํา             

อยางตอเนื่องทุกเดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้ง ทําใหผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ท้ังในกลุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไดมีโอกาสเรียนรูในสิ่งใหมๆ และสามารถนําความรูไป
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ปรับใชในกระบวนการทํางานปกติ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดเครือขายการปฏิบัติงานในวงท่ี
กวางขวางยิ่งขึ้น 

3. มีระบบและกลไกในการสงเสริม/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ัวท้ังองคกรอยางสมํ่าเสมอ  
4. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ                  
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง  
2. เม่ือดําเนินการดานการจัดการความรูของคณาจารยและบุคลากรครบรอบ 1 ปงบประมาณ                  

ควรประชุมสรุปประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการความรูในรอบปตอไป 
3. ทบทวนและปรับแผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพ่ือให

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
จุดออน    
1. บุคลากรยังไมมีการต่ืนตัวในเรื่องแนวคิดการพัฒนาตอยอดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูเทาท่ีควร 
2. บุคลากรในสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ/ตําแหนงชํานาญ

การ/เชี่ยวชาญนอย เนื่องจากมีภาระงานประจํามาก ไมมีเวลาในการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ 
3. คณะยังไมมีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนอยางเปนทางการ รวมทั้งยังไมมีการดําเนินกิจกรรม 

รวมกัน 
4. คณะไมมีอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. ฐานขอมูลของคณะอยูระหวางการปรับปรุงจึงยังไมเสร็จสมบูรณเทาท่ีควร 
6. บุคลากรท่ีไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ยังใหความสําคัญกับรายละเอียดของตัวชี้วัดและเปาหมาย 
แนวทางปรับปรุงจุดออน   
1. สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความต่ืนตัว เชน จัดสรรเงินคาตอบแทน / คาใชจายใหแกผูท่ีมี

แนวคิดพัฒนาตอยอดท่ีสามารถท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเกิดการพัฒนาโดยใหเสนอแนวคิดตอ
เพ่ือนรวมงาน 

2. กําหนดนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ                         
เมื่อปฏิบัติงานมาชวงระยเวลาหนึ่งแลว เชน เม่ือปฏิบัติงานดานการสอนมาแลว 3-5 ป ตองมีการเพิ่มคุณวุฒิ
หรือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน 

3. ควรจัดใหมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนอยางเปนทางการรวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน               
อยางชัดเจน 

4. สงเสริม สนับสนุน หรือกระตุนใหอาจารยประจํา สรางสรรคผลงานสูระดับชาติและนานาชาติ                  
โดยอาจเสริมแรงจูงใจ เชน การจัดสรรเงินรางวัล/การประกาศเกียรติคุณ เปนตน 

5. เรงดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลใหเสร็จสมบูรณ และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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6. เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด/เปาหมายสูงบุคลากรเปนระยะอยาง
ตอเนื่องอยูเสมอ 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง     
1.  ใชระบบฐานขอมูล MIS ดานการเงิน เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลรายรับ/รายจายเปนหมวดหมู

ตามระบบและรายงานขอมูล ทําใหการใชขอมูลการเงินถูกตองและแมนยํา ซึ่งสงผลใหคณะผูบริหาร
สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม 

2.  มีการติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณไปยังหนวยงานทุกหนวยงาน และรายงานผลการใช
จายงบประมาณอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส โดยแยกตาม 4 ภารกิจหลัก 

3.  มีการใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกรายการ 
4. มีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน โดยมีจุดมุงหมายหลักในการใช

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนคุมคาอยางเต็มท่ี ภายใตงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด          
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา 
จุดออน    
1. การจัดทําคําของบประมาณบางรายการไมไดรับการสนับสนุน เนื่องจากขาดรูปแบบครุภัณฑ/               

การกอสรางตามเกณฑท่ีกําหนด  
2. ไมมีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
แนวทางปรับปรุงจุดออน    
1. ในการจัดทําคําของบประมาณควรจัดทําหลักฐานประกอบคําของบประมาณใหครบถวน                

ตามเกณฑ 
2. จัดเตรียมความพรอมของขอมูลใหทันตามกําหนดชวงเวลา 
3.  ควรดําเนินการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณในการดําเนินการใชทรัพยากรรวมกัน     

เพ่ือใชเปนแนวทางในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น 
องคประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง     
1. มีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  
2. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการสัมมนาความรูแกนักศึกษาในเร่ือง

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุกป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2550 ถึงปจจุบัน โดยกลุมเปาหมายจะ
เปนผูนํานักศึกษาของกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

3. มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกท่ีชัดเจน 
4. มีการเปดสอนหรือสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง    
1. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูล ประชุม อบรม ศึกษา ดูงาน     

ในหัวขอเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานท้ังภายนอกและภายในอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป 

2. จัดทําโครงการขยายผลโดยขยายกลุมเปาหมายไปยังนักศึกษากลุมอื่น ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหความรู
และทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการตามความเหมาะสม  

3. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานยอยในคณะดําเนินการตามระบบกลไกลการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง       

จุดออน    
1.  นักศึกษายังไมมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน   
2. ไมมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในสวนของกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการและ

ในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน  
3. ไมมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
4. ยังไมมีนวัตกรรมทางดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้นเพ่ือใชเปนแหลงอางอิงใหกับ

หนวยงานและสถาบันอื่น 
แนวทางปรับปรุงจุดออน    
1. เชิญอาจารยหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหนักศึกษาไดรับฟงในหัวขอเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ หรืออาจประสานกับฝายวิชาการเพ่ือจัดเปนรายวิชาใหนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
2. จัดทําคูมืออยางงายเผยแพร/ประชาสัมพันธแกนักศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
 3. กระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรของคณะ สรางนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งและสรุปเปนเอกสารเผยแพร หรือเผยแพรผานเว็บไซตของคณะ 
 
ขอเสนอแนะที่ตองการใหพัฒนาเรงดวน 3 อันดับแรก  

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเพ่ิม               
วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีมาตรการดังนี ้

1.1 สงเสริมและสนับสนุนเงินทุนแกอาจารยสําหรับการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัย  

1.2 ใหรางวัลแกผูท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ 
1.3 ใหความรู แนวทางการทําผลงานทางวิชาการแกบุคลากร 
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1.4 สนับสนุนใหบุคลากรไดรับวุฒิการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. การเพ่ิมจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติใหมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจํานวน

บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยมีมาตรการดังนี้ 

2.1 ใหทุนสนับสนุนเงินทุนหรือรางวัลในการเผยแพรผลงานวิจัย  
2.2 ใหขอมูลเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยใหแกคณาจารยในคณะวิชา 
2.3 จัดใหมีหนวยงานกลางที่ชวยในการติดตอประสานงานกับแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

ของคณาจารยในคณะศึกษาศาสตร 
3.  สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม

ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
     3.1 ถายทอดตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตรใหกับบุคลากรทุกทานทราบ

ทุกปการศึกษา โดยผานการสื่อสารหลายชองทาง ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการประจําป การเผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 

     3.2 กําหนดนโยบายใหภาควิชานําแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนยุทธศาสตรของคณะเปน
แนวทางในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานของภาควิชา 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาของคณะวิชาในอนาคต  

1.  ดานการเรียนการสอน  
     1.1 สนับสนุนใหคณาจารยมีการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลการ

เรียนรูของผูเรียน  
     1.2  สงเสริมใหคณาจารยมีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ และเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการใหสูงขึ้น โดยการสรางแรงจูงใจดวยการสนับสนุนคาตอบแทน หรือชวยลดภาระงานสอน โดยการ
จางนักศึกษาทําหนาท่ีเปนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย  

1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีการพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
และการอบรมเพ่ือพัฒนางานของตน 

2.  ดานการวิจัย 
     2.1  สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรภายในคณะใหมากขึ้น โดยมุงเนนการวิจัยในเชิงบูรณาการ

เพ่ือการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง 
      2.2 สรางและพัฒนาทีมวิจัยเพ่ือจัดทําโครงรางการวิจัยเพ่ือเสนอขอการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอก  
     2.3 การจัดการความรูดานการวิจัย โดยขอความรวมมือจากอาจารยในคณะที่มีความรูความ 

สามารถ มีชื่อเสียง และประสบการณในการทําวิจัยในระดับชาติ มาเปนผูถายทอดความรู และประสบการณ
แกนักวิจัยรุนหลัง  ๆ
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     2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมากขึ้น 
     2.5 รวมมือกับสถานศึกษาในพ้ืนที่ใหบริการในการจัดอบรมใหความรูในเร่ืองการวิจัย และ

รวมมือกับครูประจําการในการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรวมกัน 
3.  ดานการบริการวิชาการ 
     3.1  คณะควรสํารวจตามความตองการจําเปนในการพัฒนาผูรับบริการในพ้ืนท่ีใหบริการของ

คณะหรือในเขตภูมิภาคตะวันตก 
     3.2  คณะควรจัดทําโครงการตามความตองการจําเปน เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูของครู               

และบุคลากรทางการศึกษา 
     3.3  คณะควรทําการประเมินผลแผนงาน/โครงการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุง                        

การดําเนินงานของคณะใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     4.1  สํารวจความตองการของชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
     4.2  จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน                   

และทองถิ่น  
          4.3 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ในเขตภูมิภาค

ตะวันตก  
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บทที่ 1 สวนนํา 
 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะศึกษาศาสตร                                                                              

 
1. ความเปนมา  

คณะศึกษาศาสตรไดกอต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2513 เปนคณะวิชาลําดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบอาชีพครูในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ระยะแรกเปดสอน 4 สาขาวิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร 

2. ปณิธาน คําขวัญ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตร  
 ปณิธาน 
      “คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล 

เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต” 

 คําขวัญ 
     “วิสัยทัศนกวางไกล ใสใจสังคม อุดมความรู เชิดชูคุณธรรม” 
 

 วิสัยทัศน 
      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําท่ีมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ตลอดจนเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตและแหลงอางอิงทางวิชาการ 
 

 พันธกิจ 
   ขอ 1  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของใหมีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณ 

และความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล 
   ขอ 2  พัฒนาคณะวิชาใหเปนสถาบันชั้นนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
    ขอ 3  พัฒนาคณะวิชาใหเปนสถาบันชั้นนําในการวิจัย สงเสริมการสรางนวัตกรรมทาง

การศึกษาและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
    ขอ 4  พัฒนาคณะวิชาใหมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมุงไปสูองคกรแหงการ

เรียนรู โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ขอ 5  อนุรักษและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในระดับทองถิ่น                 

และระดับประเทศ 
     ขอ 6  พัฒนาคณะวิชาใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 วัตถุประสงค 
คณะศึกษาศาสตร มีวัตถุประสงคในการผลิตครูใหเปนผูมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี ้

       ขอ 1  เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลิศในวิชาชีพตาม
มาตรฐานสากล และเปนผูรอบรู มีทักษะ สามารถประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาตอวิชาชีพ 

             ขอ 2  เพ่ือเปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
              ขอ 3  เพ่ือเปนผูนําในการคนควาวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
              ขอ 4  เพ่ือเปนผูนํา ผูผลิต และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 
              ขอ 5  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการเรียนรู                   
โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
              ขอ 6  เพ่ืออนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 
              ขอ 7  เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

1.  การเปนคณะวิชาที่มีความเปนเลิศ           
     ในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

1.   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา                 
และสาขาวิชาที่เก่ียวของใหมีความเปนเลิศในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  

1.1 กําหนดรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนและ
ความตองการของสังคม 

1.2 จัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการจัดการดานการประกอบอาชีพ 

1.3 พัฒนาหลักสูตรโดยการใชทรัพยากรรวมกันและบูรณาการศาสตรทาง
การศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อความเปนเลิศ
ในการผลิตบัณฑิต 

1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

1.5 จัดการศึกษาตอเนื่องเพื่อเสริมสรางและรักษาความเปนเลิศในวิชาชีพ 
1.6 พฒันาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
1.7 จัดตั้งศูนยปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหบัณฑิตไดฝกปฏิบัติวิชาชีพ เชน  

ศูนยการศึกษาปฐมวัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
2. การเปนคณะวิชาที่มีความเปนผูนํา  
    ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

2. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนําในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 จัดตั้งศูนยบริการวิชาการแกสังคม 
2.2 จัดตั้งเครือขายฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไปยังภูมิภาค

ตาง ๆ 
2.3 จัดบริการโปรแกรมการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 ผลิตชุดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 จัดทําหลกัสูตรผลิตวิทยากรสําหรับฝกอบรม 

3. การเปนคณะวิชาที่มีความเปนผูนํา  
    ในการคนควาวิจัย 

3. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนําในการคนควาทางการศึกษาและสาขาวิชา             
   ที่เกี่ยวของ 
3.1 จัดหาแหลงทุนเพื่อการวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.2 พัฒนาบุคลากรใหเชีย่วชาญในดานการวิจัยในรูปแบบของการฝกอบรม 

การดูงาน การวิจัยเปนคณะเพื่อสรางศักยภาพในการวิจัย 
3.3 สรางกลไกทางระบบบริหารเพื่อชวยเสริมสรางแรงจูงใจในการทําวิจัย 
3.4 จัดตั้งศูนยวิจัยทางการศึกษา เพื่อใหบริการดานการวิจัยแกบุคลากร                

ของคณะฯ 
3.5 สงเสริมโครงการความรวมมือในการวิจัยกับสถาบันทั้งในและ

ตางประเทศ 
3.6 สงเสริมใหมีระบบจัดหานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจัย 

4. การเปนคณะวิชาที่มีความเปนผูนํา  
    ผูผลิตและสรางสรรคนวัตกรรม                  
    ทางการศึกษา 

4. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา ผูผลิต และสรางสรรคนวัตกรรม 
    ทางการศึกษา 
4.1 ผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบของชุดการเรียนรูสําเร็จรูป 
4.2 จัดตั้งศูนยคนควา ทดลอง และผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา 
4.3 จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ                 

แกบุคลากร 
4.5 สนับสนุนทรัพยากรใหบุคลากรพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
4.6 จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา

แกอาจารย 1 คนตอ 1 เคร่ือง ในระยะเวลา 5 ป 
4.7 จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการศึกษาคนควาของนักศึกษาโดยมี

เปาหมาย สัดสวนนักศึกษา 15 คนตอ 1 เคร่ือง ในระยะเวลา 5 ป 
4.8 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 

-15- 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
5.  การพัฒนาการบริหารจัดการ                      
     อยางมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

5.1 จัดทําระบบ E-Office ภายในระยะเวลา 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

5.2 กระจายอํานาจการบริหารจัดการงานประจําใหแกผูปฏิบัติงานใหมากที่สุด 
5.3 ปรับปรุงระเบียบราชการและระบบการบริการอยางตอเนื่อง 
5.4 จัดใหมีระบบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ                  

อยางตอเนื่อง 
5.5 นําระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop Service)                               

มาใชในการบริการ 
5.6 พัฒนาระบบการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพทั่วถึงทั้งองคกร 
5.7 จัดหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

6.  การอนุรักษและสงเสริม 
    ศิลปวัฒนธรรม 
 

6. อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตก และของประเทศ 

6.1 นําศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินมาบูรณาการในกระบวนการเรียน                   
การสอน 

6.2 จัดโครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมโดยใหนักศึกษามีประสบการณ                           
ในการปฏิบัติงานในทองถิ่น 

6.3 สนับสนุนงานวิจัยที่ใหความสําคัญตอศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
6.4 ใหความรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษและสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6.5 สืบสานโครงการที่แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของ

ชาติ เชน งานวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ วันไหวครู การรับนักศึกษา 
โครงการสืบสานภาษาไทย 

6.6 ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและภูมิปญญาไทย 
7. การเปนคณะวิชาที่เปนแหลง 
   การเรียนรูตลอดชีวิตในระดับทองถิ่น 
   ระดับภูมิภาคและระดับชาต ิ

7. พัฒนาคณะวิชาใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับทองถ่ินระดับ
ภูมิภาคและระดับชาต ิ

7.1 ปรับโปรแกรมการเรียนเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาตาง ๆ ได 

7.2 จัดเผยแพรความรูทางรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุอินเตอรเน็ต 
7.3 การจัดทําเว็บไซตเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
7.4 สงเสริมใหภาควิชาและสาขาวิชาจัดบริการการศึกษาตอเนื่องแกกลุม

วิชาชีพที่เก่ียวของ อยางนอยสาขาวิชาละ 1 ครั้งตอป 
7.5 จัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการศึกษาตอเนื่องแกบุคคลที่สนใจ 
7.6 จัดหลักสูตรอบรมตามความตองการของชุมชน 
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3. แผนปฏิบัติราชการประจําป  
คณะศึกษาศาสตรไดใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะในปนี้ (แผนปฏิบัติงานประจําป 2551) เมื่อมหาวิทยาลัยมีการทบทวน
แผนอีกคร้ังหนึ่ง คณะจึงไดนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงมาใชทบทวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะอีกครั้งหนึ่ง โดยมีตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท้ังหมด 65 ตัวบงชี้ 
ประกอบดวยตัวบงชี้ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต จํานวน 33 ตัวบงชี้ ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จํานวน 10 ตัวบงชี้ ดานการบริการวิชาการจํานวน 15 ตัวบงชี้ และดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จํานวน     
7 ตัวบงชี้  
 
4. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

คณะศึกษาศาสตรมีการแบงสวนราชการออกเปน 1) สํานักงานเลขานุการ 2) ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 5) ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 6) ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ 8) โรงเรียนสาธิต ซึ่งมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา สําหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน             
5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเปนผูบริหาร ไดแก 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 2) สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 3) สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 4) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ 5) สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สวนภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาแบงการบริหารภายในออกเปน 2 สายวิชาคือ                                 
1) สายวิชาการศึกษา และ 2) สายวิชาพลศึกษา 

 ในดานการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตรมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบ
บริหารงานของคณะ โดยมีรองคณบดีทําหนาที่และรับผิดชอบงานแตละฝาย ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร 
รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้มีคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจและหนาท่ีในการวางนโยบาย
และแผนงานในดานการบริหารและพัฒนาวิชาการของคณะ และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
ศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ ดังมี                     
รายละเอีดยการบริหารงานตามแผนภูมิ  
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แผนภูมิการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
 

 

 คณบดี  

   

คณะกรรมการประจําคณะฯ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 

   
    

รองคณบดีฝายบริหาร  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองคณบดีฝายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา  รองคณบดี 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     
          

 
เลขานุการ 

คณะฯ 
 

 หัวหนา
ภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 หัวหนา
ภาควิชา 

การศึกษา 
เพื่อการ

พัฒนามนุษย
และสังคม 

 หัวหนา 
ภาควิชา 

จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

 หัวหนา 
ภาควิชา 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

 หัวหนา 
ภาควิชา 
พื้นฐาน 

ทางการศึกษา 

 หัวหนา
ภาควิชา 
หลักสูตร

และวิธีสอน 

 ผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิต 

                 
          ผูประสานงาน 

สายวิชาการ* 
 ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ* 

               
             ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา* 
          ผูประสานงาน 

สายวิชาพลศกึษา* 
     

           ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย* 
                 
             ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา* 
                 
             ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ* 

                 
                 
                 

 

* เปนตําแหนงการบริหารงานภายใน 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 

-18- 

 
แผนภูมิการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 

 
 

 คณะศึกษาศาสตร  

   
          

สํานักงาน 
เลขานุการ 

 

 ภาควิชา 
การบริหาร
การศึกษา 

 ภาควิชา 
การศึกษา 

นอกโรงเรียน 

 ภาควิชา 
จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

 ภาควิชา 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

 ภาควิชา 
พื้นฐาน 

ทางการศึกษา 

 ภาควิชา 
หลักสูตร

และวิธีสอน 

 โรงเรียน
สาธิต 

                  
งานบริหารและการจัดการ       สายวิชาการศึกษา*  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ* 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา       สายวิชาพลศึกษา*  สาขาวิชาการประถมศึกษา* 

งานคลังและพัสดุ         สาขาวิชาการสอนภาษาไทย* 

งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา         สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา* 

งานพัฒนาประสบการณวิชาชีพ         สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ* 

งานวิจัยและบริการวิชาการ            

               * เปนการแบงสวนราชการภายใน 
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5. การเรียนการสอน 

5.1  หลักสูตร 
 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑสํานักงานกรรมการการ

อุดมศึกษา ท้ังหมดจํานวน 26 หลักสูตร โดยจําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร 
และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 หลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้    
   5.1.1  ระดับปรญิญาบัณฑิต  จํานวน 10 หลักสูตร   
       หลักสูตร 4  ป 
   -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา 
   -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
   -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
   -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
 

 หลักสูตร 5 ป 
   -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
   -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 
   -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
   -  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ (เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552) 
 

5.1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 16 หลักสูตร   
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร 

   1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร 
   2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู 

 ระดับปริญญาโท จํานวน 10 หลักสูตร 
   1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
   2.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนามนุษย 
   3.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   4.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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   5.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 
   6.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
   7.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
   8.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
   9.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
              10.  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

 ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร 
   1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   2.  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนามนุษย 
   3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
โดยแบงเปน 5 กลุมวิชาไดแก 

-  กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
-  กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
-  กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
-  กลุมวิชาการสอนภาษาไทย 
-  กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา 

   4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา (เปดรับนักศึกษา
ในปการศึกษา 2552) 
 นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานใหกับคณะวิชา
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 9 รายวิชา ไดแก 
 1.  080 126   Man and His Environment 
 2.  080 127  Introduction to Psychology 
 3.  080 128  Developmtntal Psychology 
 4.  080 139  Physical Education 
 5.  080 140  Sports Education 
 6.  080 141  Principles of Recreation 
 7.  080 142  Camp Management 
 8.  080 177  English 1 
 9.  080 178  English 2 
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5.2  อาจารยและบุคลากร 
        คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนบุคลากรรวม 125 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) 

74 คน และสายสนับสนุน 51 คน โดยมีอาจารยที่เปนขาราชการ 49 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 22 
คน และอาจารยชาวตางประเทศ 3 คน สวนบุคลากรสายสนับสนุนเปนขาราชการ 18 คน ลูกจางประจํา 11 
คน พนักงานราชการ/ในสถาบันอุดมศึกษา 10 คน และลูกจางชั่วคราว 12 คน 

 
ตารางที่ 1  จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

จําน
วน

อา
จาร

ยที่
ลา

ศึก
ษา

ตอ
 

รว
มจ

ําน
วน

อา
จาร

ยป
ระ

จําทั้
งห

มด
 

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

ภาควิชาการบริหารการศึกษา - - 4 - - 2 - - 2 - - - - 8 
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน - - 1 - - 2 - - - - - - - 3 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว - - 3 - 0.5 2 - 1 1 - - - - 7.5 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา - 1+1* 1 - - 1 - 3 - - - - 1* 7 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา - 4 4 - 1 2 - 1 - - - - - 12 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน               
 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ - 1 - - - 3 - - - - - - - 4 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา - 3+1* - - 1 2 - - - - - - 1* 7 
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย - 1+2* - - 3 2 - 1 - - - - 2* 9 
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา - 1+2* - - 1 - - - - - - - 2* 4 
 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ - 8.5 - - 1 2 - - 1 - - - - 12.5 

รวม - 25.5 13 - 7.5 18 - 6 4 - - - 6 74 
*ลาศึกษาตอ 
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ตารางที่ 2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท 

ตําแหนง 
ขาราชการ 

พนักงานราชการ/                                     
ในสถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 
สาย ข สาย ค สายวิชาการ สายบริหาร 

เจาหนาที/่นักบริหารงานทั่วไป - 5 - 4 - 1 10 
ผูปฏิบัติงานบริหาร - 4 - - - - 4 
นักวิชาการศึกษา 4 - - 1 - 2 7 
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ - 1 - - - - 1 
เจาหนาที/่นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - - 1 - - 1 
เจาหนาที/่นักวิชาการเงินและบัญชี - 2 - 1 - - 3 
เจาหนาที/่นักวิชาการพัสด ุ - 1 1 - - - 2 
บุคลากร - 1 - - - - 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร - - 1 - - - 1 
นักกิจการนักศึกษา - - 1 - - - 1 
ชางครุภัณฑ - - - - 2 - 2 
ชางตกแตง - - - - 2 - 2 
แมบาน - - - - 6 - 6 
หัวหนาหมวดรถยนต     1 - 1 
พนักงานขับรถยนต - - - - 1 3 4 
พนักงานอัดสําเนา - - - - - 1 1 
นักการภารโรง - - - - - 4 4 

รวม 4 14 3 7 11 12 51 
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5.3  นักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,246 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,294  

คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 70 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 726 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 156  คน  
ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา และลักษณะโครงการ 

สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เพศ (คน) 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 ชั้นปที่ 5 
(หลักสูตร 5 ป) 

ตกคาง ชาย หญิง 

สาขาวิชาภาษาไทย           
         ปกต ิ 32 32 30 34 41 - 34 135 
         พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         
         ปกต ิ 34 33 25 17 28 - 30 107 
         พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวิชาสังคมศึกษา             
         ปกต ิ 36 29 28 27 26  - 48 98 
         พิเศษ - - - - - - - - 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย           
         ปกต ิ 35 31 20 27 22 - 5 130 
         พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวิต                                  
         ปกต ิ 31 58 57 18 5 4 39 134 
         พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                            
         ปกต ิ 35 22 27 31 - - 16 99 
         พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวิชาจิตวิทยา                                        
         ปกต ิ 28 35 38 40 2 1 26 118 
         พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวิชาการประถมศึกษา             
         ปกต ิ 33 30 24 26 19 - 10 122 
         พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา                                       
         ปกต ิ 48 35 28 32 - - 95 48 
         พิเศษ - - - - - - - - 
รวม  ปกต ิ 312 305 277 252 143 4 303 991 
         พิเศษ - - - - - - - - 
รวมจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป  1,294  คน เปนชาย 303 คน เปนหญิง 991  คน 
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ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เพศ (คน) 

ชั้นปที ่1 
(ปกติ) 

ชั้นปที ่1 
(พิเศษ) 

ตกคาง 
ชาย หญิง 

สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร 4 56 - 12 48 
สาขาวิชาชีพครู 1 9 - 6 4 
รวม 5 65  -  18 52 
จํานวนนักศึกษารวมทุกชั้นป 70 คน  เปนชาย 18 คน  เปนหญิง 52 คน 
 
ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาปริญญาโทจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา ลักษณะโครงการ และแผนการศึกษา   

สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท เพศ (คน) 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ตกคาง 
ชาย หญิง 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง         
     ปกต ิ - - - - 2 - - 2 
     พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย         
     ปกต ิ - - 3 - 3 - 1 5 
     พิเศษ - - - - - - - - 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา         
     ปกต ิ 17 - 3 - - - 6 14 
     พิเศษ 16 8 24 12 39 30 45 84 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ         
     ปกต ิ 4 - - - - - 1 3 
     พิเศษ 22 - 12 - 33 - 8 59 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาประเทศ         
     ปกต ิ - 6 1 - 4 1 2 10 
     พิเศษ - 18 11 2 1 5 14 23 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย         
     ปกต ิ 2 - 1 - 10 - 5 18 
     พิเศษ - - - - 3 - 7 23 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน         
     ปกต ิ 7 - 12 - 12 - 10 21 
     พิเศษ 13 - - - 21 - 7 27 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา         
     ปกต ิ 7 - 10 - 15 - 18 14 
     พิเศษ - 46 - 45 7 67 56 109 
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สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท เพศ (คน) 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ตกคาง 
ชาย หญิง 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา                          
     ปกต ิ 10 - - - 16 - 14 12 
     พิเศษ 18 - 13 - 32 - 31 32 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ         
     ปกต ิ - - - - - - - - 
     พิเศษ - 5 - - - 16 8 13 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา         
     ปกต ิ 1 - - - - - 4 2 
     พิเศษ 8 - 4 - 15 1 6 22 
รวม    ปกต ิ 48 6 30 - 37 1 61 91 
           พิเศษ 77 91 70 59 154 123 182 392 
รวมจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป  726  คน เปนชาย  243  คน เปนหญิง  483  คน 
 
ตารางที่ 6 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา ลักษณะโครงการ และแผนการศึกษา   

สาขาวิชา/ภาควิชา 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพศ (คน) 

ช้ันปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 ช้ันปท่ี 5 ตกคาง ชาย หญิง 

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   

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย               
           ปกต ิ 7  9  3        10 9 
           พิเศษ   2           2 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา               
           ปกต ิ 4  1    1      2 4 
           พิเศษ 12  8  8  29  8    26 48 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(หลักสูตรและการนิเทศ) 

              

           ปกต ิ   6  4        5 5 
           พิเศษ   9  13        10 12 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(การสอนภาษาอังกฤษ) 

              

           ปกต ิ 1    3         4 
           พิเศษ 6    3         9 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

              

           ปกต ิ     5        2 1 
           พิเศษ 
 

2    3        4 2 
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สาขาวิชา/ภาควิชา 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพศ (คน) 

ช้ันปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 ช้ันปท่ี 5 ตกคาง ชาย หญิง 

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   

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(การสอนสังคมศึกษา) 

 
 

             

           ปกต ิ               
           พิเศษ               
รวม    ปกต ิ 12  16  13  1  0    19 23 
           พิเศษ 29  19  29  29  8    40 74 
รวมจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป 156  คน เปนชาย  59  คน เปนหญิง 97 คน 
 
6.  งานวิจัยและงานสรางสรรค  
 คณะศึกษาศาสตร มีโครงการวิจัย จํานวน 23โครงการ จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนภายในท้ังหมดจํานวน 9 โครงการ เปนจํานวนเงิน 370,000 บาท และแหลงเงินทุนจากภายนอกท้ังหมด
จํานวน 14 โครงการ เปนจํานวนเงิน 8,275,940 บาท 
 
ตารางที่ 7  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและไดรับงบประมาณสนับสนุนในปการศึกษา 2551 

ลําดับ ช่ือโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหลงทุนภายนอกสถาบัน 
1. การพัฒนารูปแบบการ

สื่อสารความรูเศรษฐกิจ
พอเพียงสูเกษตรกรปลูก
ฝรั่ง ชมพู คุณภาพเพื่อการ
แกไขความยากจนในเขต
พื้นที่จังหวัดนครปฐม 

อ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน 
อ.ดร.นรินทร  สังขรักษา  

1 พฤษภาคม 2551 
– 28 กุมภาพันธ 
2552 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 
 

417,340 

2. การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล                
คลองจินดา อ.สามพราน                        
จ.นครปฐม 
 
 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อ.เอกนฤน บางทาไม 

14 สิงหาคม –              
15 กันยายน 2551 

องคการบริหาร 
สวนตําบลคลอง
จินดา 

28,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลคลอง
นกกระทุง อ.บางเลน                
จ.นครปฐม 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 

25 กรกฎาคม –            
25 สิงหาคม 2551 

องคการบริหาร 
สวนตําบลคลอง
นกกระทุง 

15,000 

4. การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางระกํา 
อ.บางเลน จ.นครปฐม 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 

2 กรกฎาคม –                 
2 สิงหาคม 2551 

องคการบริหาร 
สวนตําบลบางระกํา 

15,000 

5. การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล          
บางไทรปา อ.บางเลน               
จ.นครปฐม 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 

ปงบประมาณ 
2551 

องคการบริหาร  
สวนตําบล 
บางไทรปา 

15,000 

6. การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลเตาปูน             
จ.ราชบุรี 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 

25 กรกฎาคม -           
25 สิงหาคม 2551 

องคการบริหาร 
สวนตําบลเตาปูน 
จ.ราชบุรี              

15,000 

7. การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาล 
เมืองไรขิง อ.สามพราน                 
จ.นครปฐม 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 

7 - 22 กันยายน 
2551 

เทศบาลเมืองไรขิง 28,000 

8. การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล             
หนองกวาง จ.ราชบุรี 
 
 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
 

ปงบประมาณ 
2551 

องคการบริหาร   
สวนตําบล 
หนองกวาง 
จ.ราชบุร ี

15,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

9. ผลดีของการประยุกตใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระบวนการ
เรียนรูและการจัดการ
ความรู เพื่อการดําเนนิชีวิต
ที่ยั่งยืน 

อ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน 
อ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 
อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 

7 สิงหาคม 2550 – 
7 พฤษภาคม 2551 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
 

375,000 

10. การประเมินผลเพื่อการ
เรียนรูของนกัเรียนและ 
การสอนของครรูะดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 1 เมษายน 2552 – 
25 พฤษภาคม 
2553 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา                     
ขั้นพื้นฐาน 

2,000,000 

11. โครงการพัฒนาเครือขาย
สนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาในจังหวัด
นครปฐม 

รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร มีนาคม – กันยายน 
2552 

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

512,000 

12. การประเมินผลโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร               
“นักบริหารงาน ป.ป.ช. 
ระดับสูง” 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ 
อ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 

กรกฎาคม – 
ตุลาคม 2551 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปราม            
การทุจริตแหงชาติ 

100,000 

13. รูปแบบและวิธีเหมาะสม
ในการจัดสวัสดิการสังคม
โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สําหรับผูสูงอายุ 

ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุมิเวศย 
นางสาวขวัญดาว  กล่ํารัตน 

มกราคม – 
ธันวาคม 2552 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

4,500,000 

14. เครือขายการผลิตสินคา
เกษตรและหวงโซอุปทาน
ของจังหวัดนครปฐมเพื่อ
การทองเที่ยว 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ 
อ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 

1 ตุลาคม 2551 – 
30 กันยายน 2552 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 
 

255,584 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน (บาท) 
 
 
 
 
 

8,020,340 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหลงทุนภายในสถาบัน 
1. การศึกษาและพัฒนา

ศักยภาพชุมชนตลาด 
บางหลวง 

ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย 
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 

23 มกราคม 2551 - 
22 มกราคม 2552 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

100,000 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
วิจัยผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

อ.ดร.อนิรุทธ  สติมั่น 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

3 มิถุนายน 2551 – 
1 มิถุนายน 2552 

คณะศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

35,000 

3. การประเมินความตองการ
จําเปนในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (5 ป)                    
คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร 

ผศ.ดร.ไชยยศ   
ไพวิทยศิริธรรม 

1 เมษายน 2551 – 
31 มีนาคม 2552 

คณะศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

35,000 

4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อ
การวิจัยทางการศึกษาเรื่อง 
ความรูเบื้องตนทางสถิติ
และสถิติเชิงพรรณนาของ
นักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร                  
ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ 
เอ็กพลิซิท 

อาจารยสาธิต  จันทรวินิจ 2 มิถุนายน 2551 – 
1 มิถุนายน 2552 

คณะศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

35,000 

5. การประเมินผลหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

อ.ดร.ธีรศักด์ิ   อุนอารมยเลิศ 
อ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน 
นายสัมพันธ  สุกใส 

9 กรกฎาคม 2551 
- 8 กรกฎาคม 
2552 

คณะศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

6. การประเมินผลหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขา
การศึกษาตลอดชีวิต 

อ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ 
ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย 
ผศ.ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร 

9 กรกฎาคม 2551 
- 8 กรกฎาคม 
2552 

คณะศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

7. การประเมินความตองการ
จําเปนในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2551 
 
 

ผศ.ดร.ไชยยศ   
ไพวิทยศิริธรรม 

1 ตุลาคม 2551 – 
31 มีนาคม 2552 

คณะศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

35,000 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ชื่อผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8. การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบใชวิจัย
เปนฐานผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยการ
ประยุกตใชเว็บบล็อก 
(Webblog) สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี              
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย ดร. อนิรุทธ์ิ   
สติม่ัน 

29 ธันวาคม 2551 
– 28 ธันวาคม 
2552 

คณะศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

35,000 

9. การประเมินผลหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

อาจารย ดร.มัทนา   
วังถนอมศักด์ิ 

1 ตุลาคม 2551 – 
31 มีนาคม 2552 

คณะศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

35,000 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน (บาท) 370,000 
รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกและภายในสถาบัน (บาท) 8,390,340 

 
ตารางท่ี 8 งานวิจัยท่ีตีพิมพ เผยแพร  

ชือ่งานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ 
เลมที/่ฉบับที่ ว.ด.ป.             

ที่ตีพิมพ และเลขหนา 
ระดับ 

1.  ดัชนีและเกณฑการประกัน 
     คุณภาพการศึกษาของคณะ 
     ศึกษาศาสตร 

ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ   

วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 
เมษายน-มิถุนายน 2551 

ชาติ 

2.  การพัฒนาระบบสนับสนุนการ 
     สื่อสารสุขภาพผานอินเทอรเน็ต 

อ.ดร.อนิรุทธ   
สติม่ัน 

วารสารสาธารณสุข                 
และการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ฉบับที่ 2 ปที่ 6 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2551 

ชาติ  

3.  Rajabhat and traditional  
     universities : institutional  
     differences in Thai students’  
     perceptions of English 

Samuel J. Grubbs.  วารสาร Higher Education ฉบับที่ 3 ปที่ 57 เดือน
มีนาคม 2552 (2009) 

ชาติ 

4.  The Proper Welfare for  
     Severely Disabled Persons in  
     Thailand. 

อ.ดร.นรินทร             
สังขรักษา  
และคณะ 
 
 

Silpakorn University 
International Journal 

Vol. 8 : 2008 (January 
- December) 

นานา 
ชาติ 
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ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ 
เลมที/่ฉบับที่ ว.ด.ป.             

ที่ตีพิมพ และเลขหนา 
ระดับ 

5.  The Evaluation of the first  
     management training program  
    for high-leveled administrators  
    of the national anti-corruption  
    commission office. 

อ.ดร. ธีรศักด์ิ                 
อุนอารมยเลิศ 

PWPA Journal-Thailand 
International Journal for 
all Academic Subjects 

Vol. 8, No.2                      
(July – December, 
2008) 

นานา 
ชาติ 

6.  Accessibility for disabled  
    persons and every member in  
    society  

อ.ดร.นรินทร             
สังขรักษา 

PWPA Journal-Thailand 
International Journal for 
all Academic Subjects 

Vol. 8, No.2                      
(July – December, 
2008) 

นานา 
ชาติ 

จํานวนงานวิจัย 6 เรื่อง และงานสรางสรรค.............-.............เร่ือง รวมทั้งหมด 6 เรื่อง 
 
7. การบริการวิชาการแกสังคม  
 คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน โดยจัดการ
อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ  
มีผูเขารับบริการท้ังหมดจํานวน 4,302 คน ซึ่งประกอบดวยโครงการที่ใชงบประมาณแผนดิน จํานวน 
1,337,600 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 250,000 บาท และงบประมาณอื่น ๆจํานวน 271,004 บาท 
ประกอบกับการใหบริการการศึกษา และรับเชิญเปนท่ีปรึกษา อาจารยพิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการ
วิทยานิพนธและวิทยากรใหกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยคณะไดรับงบประมาณสําหรับการให
คําปรึกษาวิชาการจากหนวยงานภายนอก รวมเปนเงินจํานวน 4,613,000 บาท  
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ตารางที่ 9 โครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ชวงเวลา 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

งบประมาณที่ใช  
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม 

(คน) 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
ราย

ได
 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รว

มจ
ริง

 

1. นวัตกรรมการเรียนรู :             
    การวิจัยและพัฒนา 
    นวัตกรรมการศึกษา 

13-14 มีนาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 150

,40
0 

 

 200  

2. การพัฒนาทักษะการคิด 
    ของนักเรียนระดับปฐมวัย 
    และประถมศึกษาตาม 
    บริบทของสังคมไทย  

1-2 
พฤษภาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 100

,00
0 

  

200 200 

3.  การจัดทําระบบสารสนเทศ 
     ภูมิศาสตรเพื่อการประเมิน 
     และจัดเก็บคาธรรมเนียม 
     ขยะขององคกรปกครอง 
     สวนทองถิ่น 

26-30 
พฤษภาคม 
2551 

หองคอมพิวเตอร คณะศึกษาศาสตร 
(คาลงทะเบียนคนละ 6,500 บาท) 

 

 169
,00

0* 100 26 

4.  การประยุกตใชเว็บบล็อก 
     เพื่อสนับสนุนการเรียนการ 
     สอนและการแลกเปลี่ยน 
     เรียนรูในการใชเทคโนโลย ี
     การศึกษาตามแนวทาง 
     เศรษฐกิจแบบพอเพียง  

29-30 
พฤษภาคม 
2551 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 
อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล               
ศูนยคอมพิวเตอร 

99
,00

0    140 

5.  คุยเร่ืองเด็กสมาธิสั้นและ                  
     อยูไมนิ่ง  

21 มิถุนายน 
2551 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 100

,00 0   300 266 

6.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     ทางจิตวิทยาเพื่อการ 
     เสริมสรางศักยภาพดานการ 
     สอนของพระสอนศีลธรรม 
     ในสถานศึกษา  

5 กรกฎาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 100

,00
0   300 185 

7.  วิธีการเรียนรูสมองกับการ 
     จัดการเรียนการสอนในชั้น 
     เรียน  

8-9 กรกฎาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ  
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 200

,00
0 

  

200 200 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลา 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

งบประมาณที่ใช  
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม 

(คน) 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
ราย

ได
 

งป
ม.อื่

น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รว

มจ
ริง

 

8.  การพัฒนาหลักสูตร 
     สถานศึกษา : กระบวนการ 
     จัดการเรียนรูในชั้นเรียนเพื่อ 
     บรรลุจุดมุงหมาย  

24-25 
กรกฎาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 110

,00
0 

  

350 254 

9.  การประเมินโครงการเพื่อ  
     เลื่อนวิทยฐานะของ 
     ผูบริหารสถานศึกษาและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 

10-12 
สิงหาคม 
2551 

หองประชุมชั้น 3 อาคารศึกษา 2 
(คาลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท)   137

,50
0* 100 55 

10. การจัดกิจกรรมการเรียน 
      การสอนในการพัฒนาคร ู
      และบุคลากรทางการศึกษา  
      เพื่อยกระดับคุณภาพการ 
      เรียนรู 

24,26,27 
สิงหาคม 
2551 

หองประชุมชั้น 3 อาคารศึกษา 2 
(คณะศึกษาศาสตรรวมกับสถาบัน
พฒันาครู คณาจารบ ลแะบุคลากร        
ทางการศึกษา (สคบศ.)) 

  

100
,00

0 60 60 

11.  การสรางและพัฒนา 
       นวัตกรรมการเรียนรู 
       เพื่อการจัดการเรียนรู 
      ในช้ันเรียน 

21-23 
พฤศจิกายน 
2551 

หองประชุมชั้น 3 อาคารศึกษา 2 
(คาลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท)   82,

000
* 60 41 

12. การวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
      จัดการเรียนรูสําหรับเล่ือน 
      วิทยฐานะของบุคลากร 
      ทางการศึกษาตามแนวทาง 
      ใหม 

29-30 
พฤศจิกายน 
และ 6-7 
ธันวาคม 
2551 

หองประชุมชั้น 3 อาคารศึกษา 2 
(คาลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท) 

  

85,
000

* 60 34 

13. โสต-เทคโนสัมพันธ                     
       แหงประเทศไทยคร้ังที่ 23  
 

11-12 
ธันวาคม 
2551 

ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ           
6 รอบพระชนมพรรษา  
(คาลงทะเบียนคนละ 500 บาท) 

 

200
,00

0 

150
,00

0* 500 450 

14. การพัฒนาสมรรถนะของ 
      ผูเรียน : การเรียนรูจาก 
      กระบวนการวิจัยเปนฐาน 

13-14 
ธันวาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 168

,20
0 

 

 250 162 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลา 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

งบประมาณที่ใช  
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม 

(คน) 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
ราย

ได
 

งป
ม.อื่

น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รว

มจ
ริง

 

15. การเขียนผลงานทาง 
      วิชาการเพื่อขอเลื่อน 
      วิทยฐานะของบุคลากร 
      ทางการศึกษา 

31 มกราคม – 
1 กุมภาพันธ 
2552 

หองประชุมชั้น 3 อาคารศึกษา 2 
(คาลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท) 

 

 49,
500

* 60 33 

16. การบูรณาการ 
      ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
      เพื่อการจัดการเรียนรู 
      ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

17-18 
มกราคม 
2552 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 200

,00
0 

  

200 200 

17. เทคนิคการเสริมสราง 
      พลังอํานาจกับผูดอยโอกาส  

21-23 
มกราคม 
2552 

หองประชุมชั้น 3 อาคารศึกษา 2 

110
,00

0 

  

80 80 

18. ทิศทางการกาวสูการเล่ือน           
      วิทยฐานะรูปแบบใหม  

2 สิงหาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอไรขิงอุปถัมภ  
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 (คาลงทะเบียน 
คนละ 350 บาท) 

  90,
650

* 300 259 

19. มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
      วิชาชีพทางการศึกษา  

24 มกราคม 
2552 

หองประชุมโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม   15,

910
 150 138 

20. นวัตกรรมการจัดการศึกษา  
      ตามแนวทางวอลดอรฟ  

21 กุมภาพันธ 
2552 

หองประชุมไผทฉันท                   
โรงเรียนโสตทัศนศึกษา 

  

27,
876

 180 179 

21. การสงเสริมระเบียบวินัย                  
      เชิงบวก  

28 กุมภาพันธ 
2552 

หองประชุมชั้น 3 อาคารศึกษา 2 

  14,
999

 150 110 

22. วิกฤตทางสังคมกับการจัด 
      การศึกษาไทย  

21 มีนาคม 
2552 

หองประชุมหลวงพอไรขิงอุปถัมภ  
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3   91,

019
 150 138 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลา 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

งบประมาณที่ใช  
(บาท) 
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23. การประชุมนําเสนอ 
     ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
     สาขาการศึกษาและสาขาที ่
     เกี่ยวของ ปการศึกษา 2551 

20 มิถุนายน 
2552 

หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3  50,

000
 

 

240 271 

24. Su. Ed. Fitness Center** ตลอดป
การศึกษา 
2551 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬา 
อาคารศึกษา 1 (เก็บคาสมาชิกและคา
บริการายวัน) 

  21,
200

 1000 821 

*เก็บคาลงทะเบียน 
**เก็บคาสมาชิกและคาบริการรายวัน 
 
ตารางที่ 10 การไดรับเชิญเปนท่ีปรึกษา/บริการวิชาการ 

การเปนที่ปรึกษา ชื่อบุคลากร 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับ 
1. ที่ปรึกษาสรางและพัฒนา

ขอสอบมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษา ข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544                
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ผศ.ดร.มีชัย  
เอี่ยมจินดา 

18 มิถุนายน 2551
ถึง 15 มีนาคม 

2552 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา                        
ข้ันพื้นฐาน 

1,100,000 

2. ที่ปรึกษาสรางและพัฒนา
ขอสอบมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544                
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ผศ.ดร.สุเทพ              
อวมเจริญ 

18 มิถุนายน 2551
ถึง 15 มีนาคม 

2552 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา               
ข้ันพื้นฐาน 

1,100,000 

3. ที่ปรึกษาในการจัดโครงการ
อบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก
อาชีพและผูสนใจระดับสูง 

อ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา 

28 พฤษภาคม  – 
23 พฤศจิกายน 
2551 (180 วัน) 

สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว 

700,000 

4. ที่ปรึกษาในการดําเนิน
โครงการพัฒนามาตรฐานธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก 

อ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา 

3 กันยายน 2551 – 
1 มีนาคม 2552 

(180 วัน) 

สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว 

1,133,000 
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การเปนที่ปรึกษา ชื่อบุคลากร ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลงงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

5. ที่ปรึกษาในการดําเนิน
โครงการสงเสริมและเผยแพร
ความรูแกผูสนใจดานธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก (จัดอบรม
ภาษาแกผูใหบริการดานการ
ทองเที่ยว) 

อ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา 

3 กันยายน 2551 – 
1 มีนาคม 2552 

(180 วัน) 

สํานักงาน
พัฒนาการทองเทีย่ว 

300,000 

6. ที่ปรึกษาในการดําเนิน
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรผูอบรมมัคคุเทศก
ทั่วไป (ไทยและตางประเทศ) 

อ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา 

28 พฤษภาคม – 
23 พฤศจิกายน 

2551 

สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว 

280,000 

รวมงบประมาณที่ไดรับ (บาท) 4,613,000 
 
ตารางที่ 11  การไดรับเชิญเปนวิทยากร 

ช่ือบุคลากร 
ที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

อาจารยบัญญัติ เรืองศร ี
อ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
 

ประชุมนําเสนอผลงานวิจัย และ
วิทยานิพนธดีเดนสาขาศึกษาศาสตร
และสาขาที่เกี่ยวของ ปการศึกษา 2550 

15 มิถุนายน 2551 หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 

รศ.อนงคพร สมานชาติ 
รศ.สมพร รวมสุข 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม 
อ.สาธิต  จันทรวินิจ 
อ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
อ.อุบลวรรณ สงเสริม 
อ.รินทร ชีพอารนัย 
อ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
อ.ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
สําหรับเล่ือนวิทยฐานะของบุคลากร
ทางการศึกษา 

14,21,28 มิถุนายน 
2551 
5 กรกฎาคม 2551 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2  
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ช่ือบุคลากร 
ที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

รศ.ลิขิต  กาญจนาภรณ 
รศ.ดร.สุรพล  พยอมแยม 
ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 
ผศ.ดร.สมทรัพย  สุขอนันต 
อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ 
อ.ดร.กานดา  พูพุฒ 
อ.ดร.กมล โพธิเย็น 

คุยเรื่องเด็กสมาธิสั้นและอยูไมนิ่ง  21 มิถุนายน 2551 หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 

รศ.ลิขิต  กาญจนาภรณ 
รศ.ดร.สุรพล  พยอมแยม 
ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 
ผศ.ดร.สมทรัพย  สุขอนันต 
อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ 
อ.ดร.กานดา  พูพุฒ 
อ.ดร.กมล โพธิเย็น 

การอบรมเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยา
เพื่อการเสริมสรางศักยภาพดานการ
สอนของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา  

5 กรกฎาคม 2551 หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 

รศ.สมพร รวมสุข 
ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม 
ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร 
ผศ.ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง 
อ.วชิระ จันทราช 
อ.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน 
อ.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ 
อ. Linda Sukarat 

วิธีการเรียนรูสมองกับการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 

8-9 กรกฎาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ  ช้ัน 5 
อาคารศึกษา 3 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
ผศ.ดร.วัชรา เลาเรียนด ี
ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 
อ.อุบลวรรณ สงเสริม 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : 
กระบวนการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน
เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย  

24-25 กรกฎาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
อ.ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

การประเมินโครงการเพื่อเลื่อน                   
วิทยฐานะของผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา 

10-12 สิงหาคม 
2551 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2  
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ช่ือบุคลากร 
ที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร 
ผศ.ดร.เสง่ียม  โตรัตน 
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 
ผศ.ดร.วัชรา เลาเรียนด ี
อ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
อ.อุบลวรรณ  สงเสริม 
อ.ชัยวัฒน แกวพันงาม 
อ.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน 
อ.รินทร ชีพอารนัย 
อ.วชิระ จันทรราช 
อ.ฤทธิชัย หยิบเจริญพร 
อ. Samuel Grubbs 
อ. Linda Sukarat 
อ.น้ํามนต เรืองฤทธ์ิ 
อ.เอกนฤน บางทาไม 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู 

24,26,27 สิงหาคม 
2551 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 
(คณะศึกษาศาสตร
รวมกับสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา) 

รศ.อนงคพร สมานชาติ 
รศ.สมพร รวมสุข 
รศ.ศิริพงศ พยอมแยม 
รศ.ประทิน คลายนาค 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
อ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
อ.น้ํามนต เรืองฤทธ์ิ 
อ.เอกนฤน บางทาไม 

การสรางและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูเพื่อการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

21-23 พฤศจิกายน 
2551 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2  

รศ.อนงคพร สมานชาติ 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
อ.สาธิต  จันทรวินิจ 
อ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
อ.ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
สําหรับเล่ือนวิทยฐานะของบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางใหม 

29-30 พฤศจิกายน 
และ 6-7 ธันวาคม 
2551 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2  
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ช่ือบุคลากร 
ที่ไดรับเชิญเปนวิทยากร 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน 
ผศ.ดร.เสง่ียม โตรัตน 
ผศ.ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง 
ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม 
ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
อ.อนัน ปนอินทร 
อ.อธิกมาส มากจุย 
อ.สาธิต จันทรวินิจ 

การพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน :               
การเรียนรูจากกระบวนการวิจัย               
เปนฐาน 

13-14 ธันวาคม 
2551 

หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ             
ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 

การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อการจัดการเรียนรูตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  

17-18 มกราคม 
2552 

หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ              
ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย เทคนิคการเสริมสรางพลังอํานาจ                  
กับผูดอยโอกาส  

21-23 มกราคม 
2552 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

รศ.สมพร รวมสุข 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.เดชา ทวีไทย 
อ.ดร.นรินทร สังขรักษา 

การเขียนผลงานทางวิชาการ                   
เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร
ทางการศึกษา 

31 มกราคม – 1 
กุมภาพันธ 2552 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 
 

ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม นวัตกรรมการเรียนรู : การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา  

13-14 มีนาคม 
2552 

หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ              
ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 

รศ.คณิต  เขียววิชัย 
ผศ.เดชา ทวีไทย 
ผศ.ดร.โรม วงศประเสริฐ 
อ.ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ 
อ.สรศักดิ์ จุลพงษ 
อ.นภสร นีละไพจิตร 

Su. Ed. Fitness Center  ตลอดปการศึกษา 
2551 

หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรการกีฬา 
อาคารศึกษา 1  
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ตารางท่ี 12  การไดรับเชิญเปนกรรมการท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายใน/ 
                   ภายนอก 

ลํา
ดับ

ที ่
 
 

ชื่อบุคลากร/รายการ 

ประเภทการเปนกรรมการ  
 

ผูเชิญ 
 
 ที่ป

รึก
ษา

/อา
จาร

ยพ
ิเศษ

 
 

วิช
าก

าร 

วิช
าช

ีพ 

สอ
บว

ิทย
าน

ิพน
ธ 

       

1. รศ.คณิต  เขียววิชัย      
 - กรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล      เทศบาลนครนครปฐม 
   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง      
       

 - กรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล     เทศบาลนครนครปฐม 
   ดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล      
       

 - กรรมการที่ปรึกษาการแขงขันกรีฑานักเรยีนองคกรปกครอง     เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี
   สวนทองถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 26      
   ประจําป 2551      
 - อนุกรรมการที่ปรึกษาการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาต ิ     จังหวัดกาญจนบุรี 
   ครั้งที่ 25 “กาญจนบุรีเกมส”      
 - ประธานกรรมการตรวจติดตามและประเมินภายใน     คณะศึกษาศาสตร 
   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร       มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2551      

2. ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย      
 -  ผูเช่ียวชาญรวมดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ 

   การจัดสวัสดิการทองถิ่น 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครปฐม 
 -  ผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบวัด และแบบประเมินผล     คณะสิ่งแวดลอม 
    การทําโครงการอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม     และทรัพยากรศาสตร 
    ของ นายอนัน  ปนอินทร  นิสิตระดับปริญญาเอก     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 -  อนุกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผศ.ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร      
 - ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโท 

   นางสาวกุลประภัสสร  สิงหบุระอุดม 
    บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
    สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง      
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ลํา
ดับ

ที ่

 
 

ชื่อบุคลากร/รายการ 

ประเภทการเปนกรรมการ  
 

ผูเชิญ 
 
 ที่ป

รึก
ษา

/อา
จาร

ยพ
ิเศษ

 
 

วิช
าก

าร 

วิช
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พ 

สอ
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ิทย
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ธ 

4. ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม      
 -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     โรงเรียนวัดบานโปง 
    และคณะกรรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา     “สามัคคีคุณูปถัมภ” 
   วันที่ 24 กันยายน 2551      
 -  ผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบวัด และแบบประเมินผล     คณะสิ่งแวดลอม 
    การทําโครงการอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม     และทรัพยากรศาสตร 
    ของ นายอนัน  ปนอินทร  นิสิตระดับปริญญาเอก     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา      
 -  ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของ นางณัฏฐสิตา  ศิริรัตน     คณะครุศาสตร  
    นิสิตขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ     จุฬาลงกรณ 
    สื่อสารการศึกษา       มหาวิทยาลัย 
 -  ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    และสื่อสารการศึกษา  ในวันที่ 18 กันยายน 2551     เทพสตร ี
 -  ผูประเมินบทความวิชาการเรื่อง โสตทัศนนิเทศกับการ     คณะนิเทศศาสตร 
    ออกแบบสื่อวิทยุโทรทัศนเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสาร     มหาวิทยาลัย 
    วิชาการ ครบ 15 ป คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย     หอการคาไทย 
    หอการคาไทย      
 -  ผูเช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นในการสังเคราะหรูปแบบ     คณะครุศาสตร 
    การเรียนการสอน ของ นางสาลินันท  เทพประสาน     อุตสาหกรรม 
    นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
    คอมพิวเตอรศึกษา     พระจอมเกลา 

6. อ.ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ      
 -  ผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

   เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
    บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ของ      
    นางเปศล  บวรศักดิ์ถาวร      

7. ผศ.ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข      
 -  ผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบวัด และแบบประเมินผล     คณะสิ่งแวดลอม 
    การทําโครงการอนุรกัษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม     และทรัพยากรศาสตร 
    ของ นายอนัน  ปนอินทร  นิสิตระดับปริญญาเอก     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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8. อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ      
 - อาจารยพิเศษสอนนักศึกษาปริญญาตรี รายวิชา SSC 333     คณะศิลปศาสตร 
    Industrial and Organizational Psychology     มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
    ระหวางวันที่ 27 ตุลาคม 2551 – 3 เมษายน 2552     พระจอมเกลาธนบุร ี

9. ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล  เจนอักษร      
 - กรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเดน      สํานักงานคณะกรรมการ 
    ประจําป พ.ศ. 2551     การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      กระทรวงศึกษาธิการ 

10. อ.ดร.นรินทร  สังขรักษา      
 - อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและมาตรฐาน     สํานักงานทะเบียนธุรกิจ 
   การประกอบธุรกิจนําเที่ยว  มัคคุเทศกและผูนําเที่ยว     นําเที่ยวและมัคคุเทศก

กลาง 
11. อ.น้ํามนต  เรืองฤทธิ์      

 - ผูเชี่ยวชาญตรวจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ     โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
   นางสุรีรัตน  แตเจริญผล     จังหวัดเพชรบุร ี

12. อ.บัญญัติ  เรืองศร ี      
 - ดําเนินการในพิธีบายศรีสูขวัญ วันที่ 4 สิงหาคม 2551     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
   เวลา 16.30 – 19.00 น.     คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13. ผศ.ดร.บุษบา  เรืองศรี      
 - กรรมการตัดสินการแขงขันกลาวสุนทรพจน      คณะวิทยาศาสตร  
   วันที่ 21 สิงหาคม 2551  เวลา  9.00 – 16.00 น.     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - กรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจนรณรงค 

  การเลือกตั้งประจําป 2551 
    สํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัด 
        นครปฐม 
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14. รศ.ประทิน  คลายนาค      
 - กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบโครงรางวิทยานิพนธและ     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ปองกันวิทยานิพนธ วันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2551     เพชรบุร ี
 1. นายนิรันดร  ขวัญเมือง      
 2. นายจักรินทร  สมุทรผอง      
 3. นายจักรพงษ  เข็มกลัด      
 4. นายภาสกร  ชูศร ี      
 5. นายพีระพงษ  ทัดแกว      

 - กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบโครงรางวิทยานิพนธ     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   และปองกันวิทยานิพนธ  วันอาทิตยที่ 1 มิถุนายน 2551     เพชรบุร ี
 1. นายชยุทธร  ใจดี      
 2. นางสาวกรองจิตต  จันทรพงษ      
 - กรรมการที่ปรึกษาบริหารศูนยพัฒนาการเรียนการสอน     โรงเรียนสิรินธร 
   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี     ราชวิทยาลัย 
 - ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 1 
 - ที่ปรึกษาในการจัดทําผลงานทางวิชาการ     โรงเรียนชุมชนวัดประสาท 
       สิทธ์ิ (ศรีพรหมินทร) 
       อําเภอดําเนินสะดวก 
       จังหวัดราชบุร ี
 - ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ของ      บัณฑิตศึกษา 
   นายชยุทธร ใจด ี     คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี
 - ผูเชี่ยวชาญตรวจผลงานดานนวัตกรรมและสื่อ     โรงเรียนสิรินธร 
 1. นางรังสิมา  มนตประเสริฐ     ราชวิทยาลัย 
 2. นางสาวศรีสุวรรณ  วิวิธเทศ      
 - ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการทําผลงาน     สํานักงานเขตพื้นที ่
   ทางวิชาการ ของ นายสุรพงษ  โลหิตพินท ุ     การศึกษานครปฐม เขต 1 
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15. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ      
 - ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ     บัณฑิตวิทยาลัย  
   เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากรของ      
   นางเปศล  บวรศักดิ์ถาวร      

16. ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ      
 - กรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ     มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
      นางสาววนิดา ภูระหงษ   วันที่ 16 มิถุนายน 2551     ธรรมาธิราช 
      เวลา 9.00 – 12.00 น.      
      นางรุงนภา  เหลาบุญมา  วันที่ 16 มิถุนายน 2551      
      เวลา 13.00 – 16.00 น.      
 - กรรมการวิพากษหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร     คณะมนุษยศาสตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับ     และสังคมศาสตร 
   ชาวตางประเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      เพชรบุร ี
 - ผูทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏี     คณะโบราณคดี  
   บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมร     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - กรรมการบริหารโรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคี     โรงเรียนวัดบานโปง  
   คุณูปถัมภ”     “สามัคคีคุณูปถัมภ” 
 - กรรมการวิพากษหลักสูตรในการปรับปรุง     คณะมนุษยศาสตรและ 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     สังคมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี
17. อ.มานิตา  ลีโทชวลิต      

 - คณะทํางานโครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ     ภาควิชาหลักสูตร  
   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      การสอนและเทคโนโลยี  
   ระหวางวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2551     การศึกษา คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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18. อ.รินทร  ชีพอารนัย      
 - อาจารยพิเศษสอนนักเรียนโครงการ English     โรงเรียนสิรินธร 
   Program  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      ราชวิทยาลัย 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/14      

19. ผศ.ดร.โรม  วงศประเสริฐ      
 - สอนกิจกรรมพลศึกษา     โรงเรียนสาธิต  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
      ระดับปฐมวัย 

 - กรรมการตัดสินการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน     สมาคมกรีฑาแหงประเทศ 
   รอบคัดเลือกภาค 1  กรุงเทพฯ      ไทยในพระบรม 
   วันที่ 5 – 8 กรกฏาคม 2551  ณ สนามกีฬาหลัก     ราชูปถัมภ 
   ศูนยบริการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต      
 - กรรมการตัดสินกรีฑา     โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร 
   วันที่ 4 กรกฎาคม 2551  ณ สนามกีฬาพระราชวัง     นครปฐม 
   สนามจันทร      
 

 

- กรรมการตัดสินกีฬาประเภทวอลเลยบอล ฟุตซอล     
 

กองกิจการนักศึกษา 
   Walk Rally แอโรบิกและกีฬาพื้นบาน     พระราชวังสนามจันทร 
   วันที่ 17 สิงหาคม 2551 ณ โรงฝกพลศึกษา                 
   และสนามกีฬากลางแจง      
 - กรรมการตัดสินกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กทั้ง 6 ศูนย     เทศบาลนครนครปฐม 
   วันที่ 5 กันยายน 2551 ณ ศูนยกีฬาเทศบาลนครนครปฐม      
 - กรรมการตัดสินกรีฑาดาวรุงมุงยูธโอลิมปค และ     สมาคมกรีฑาแหงประเทศ 
   นานาชาต-ิกีฬาปลอดบุหรี วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2551     ไทย 
   ณ ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต      
 - กรรมการตัดสินกรีฑา “สนามจันทรเกมส”      เทศบาลนครนครปฐม 
   ประจําป 2551  วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2551      
 - กรรมการตัดสินการแขงขันกรีฑานักเรียนองคกร     เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี
   ปกครองสวนทองถิ่น ระดับประเทศ  ครั้งที่ 26      
   ประจําป 2551 วันที่ 20 – 30 มกราคม 2552      
   ณ สนามกีฬากลาง (สนามกลีบบัว)      
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20. รศ.ลิขิต  กาญจนาภรณ      
 - กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่     สถาบันการพลศึกษา 
   สําหรับผูขอเล่ือนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ     กระทรวงการทองเที่ยว 
   สาขาจิตวิทยา     และกีฬา 

 - ผูดําเนินรายการวิทยุ เก่ียวกับสาระ ความรูทั่วไป     กองบริการการศึกษา 
   ทางดานจิตวิทยาตาง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร      
 - อาจารยพิเศษรายวิชา 320 260 จิตวิทยาสังคมเบื้องตน     คณะโบราณคดี  
   ต้ังแตวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 – วันพุธที่  18     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   กุมภาพันธ 2552      
 - อาจารยพิเศษรายวิชา 340 532  จิตวิทยาภาษาและ     คณะโบราณคดี  
   การสื่อสาร ระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแตวันอาทิตยที่ 9     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   พฤศจิกายน 2551 – วันอาทิตยที่ 22 กุมภาพันธ 2552      
 - ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาและ     คณะสัตวศาสตรและ 
   ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ      เทคโนโลยีการเกษตร  
   นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย     คณะเภสัชศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - กรรมการตัดสินการแขงขันสําหรับนักเรียนพิการ     โรงเรียนสุพรรณบุร ี
   ดานจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ     ปญญานุกูล 
      จังหวัดสุพรรณบุร ี
 -  ผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบวัด และแบบประเมินผล     คณะสิ่งแวดลอม 
    การทําโครงการอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม     และทรัพยากรศาสตร 
    ของ นายอนัน  ปนอินทร  นิสิตระดับปริญญาเอก     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

21. อ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน      
 - ดําเนินรายการในการประชุมทางวิชาการระดับ     บัณฑิตวิทยาลัย 
   บัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 2  วันที่ 19 กันยายน 2551     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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22. อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว      
 - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครปฐม     เทศบาลนครนครปฐม 
 - กรรมการตัดสินการประกวดโครงการ     การไฟฟาฝายผลิตแหง 
   Energy Learning  วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2551     ประเทศไทย(กฟผ.) 

 - กรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาเพื่อรับทุน     บัณฑิตวิทยาลัย 
   ราชกรีฑาสโมสร       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   วันที่ 25 ธันวาคม 2551, 20 มีนาคม 2552      

23. อ.ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ      
 - รวมกิจกรรม “กีฬาวิทยาศาสตรการกีฬาสัมพันธ     ฝายกิจการนักศึกษา 
   ครั้งที่ 10  วันที่ 13 กันยายน 2551      วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ 
   ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา     เทคโนโลยีการกีฬา 
 - กรรมการตัดสินการประกวดการออกกําลังกาย     บริษัทรังสิตพลาซา จํากัด 
   เพื่อสมรรถภาพนักเรียนอนุบาลรอบคัดเลือก      
   วันที่ 15 – 16 และ 22 – 23  พฤศจิกายน 2551      
   รอบรองชนะเลิศ  29 – 30 พฤศิจกายน 2551      
   รอบชิงชนะเลิศ  6 ธันวาคม 2551      
   ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต      

24. อ.ดร.วัชนีย  เชาวดํารงค      
 - ผูทรงคุณวุฒิประเมินหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฏี บัณฑิต     คณะโบราณคดี  
  สาขาวิชาภาษาเขมร     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25. รศ.ศิริพงศ  พยอมแยม      
 - กรรมการตัดสินการประกวดดานศิลปะการเขียน  Storyboard     จังหวัดนครปฐม 

26. อ.สาธิต  จันทรวินิจ      
 - ดําเนินรายการในการประชุมทางวิชาการระดับ     บัณฑิตวิทยาลัย 
    บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2  วันที่ 19 กันยายน 2551     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27. ผศ.สิริอาภา  รัชตะหิรัญ      
 - กรรมการวิพากษหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตร     คณะมนุษยศาสตรและ 
   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย     สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏเพชรบุรี 
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28. ผศ.อัมพร  แกวสุวรรณ      
 - กรรมการวิพากษหลักสูตรการฝกอบรมภาษาไทย     คณะมนุษยศาสตรและ 
   ระดับตน สําหรับชาวตางประเทศ      สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
   วันที่ 3 กรกฎาคม 2551     ราชภัฏสวนสุนันทา 

29. ผศ.ดร.อิศเรศ  พิพัฒนมงคลพร      
 - กรรมการสอบสารนิพนธ     มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
  นางสาววาสนา  การสุวรรณ     ราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
  นางสาวสุพัตรา  การถัก     อีสาน จังหวัดขอนแกน 
  นางธนนท  เฉยฉิว      
  นางสาวไขนภา  บุญราช      
  วาที่ ร.ต.สุรศักดิ์  แทนวัน      
  นางอิษณาพร  แทนวัน      
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8.30 – 18.30 น.      

30. อาจารย ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน      
 -  ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ของ     คณะครุศาสตร 
    นางสาวศิวนิต  อรรถวุฒิกุล      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    นิสิตขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
 - ผูเชี่ยวชาญตรวจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
   ของ นางสุรีรัตน  แตเจริญผล     จังหวัดเพชรบุร ี
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8.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น                        
8โครงการ โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 2,658 คน ใชงบประมาณรวมท้ังสิ้นจํานวน 190,250 บาท 
จําแนกเปนงบประมาณรายไดจํานวน 185,000 บาท และงบประมาณจากแหลงอื่น ๆ จํานวน 5,250 บาท 
 
ตารางที่ 13 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม 

(คน) 
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ม.แ
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ด 
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น ๆ
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ะม
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ร 
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รว
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พิธบีายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม 3 กรกฎาคม 
2551 

ลานชมดาว  
คณะศึกษาศาสตร 

 

5,0
00  400 350 

พิธีถวายเทียนพรรษา 13 กรกฎาคม 
2551 

วัดใหญนครชุม อ.บานโปง              
จ.ราชบุรี 
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0  70 60 

งานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1                    
ตอนยอนยุคอดีตกาล...ตํานานไทย 

11 กันยายน 
2551 

ลานอเนกประสงคตรงขาม
คณะศึกษาศาสตร 
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000

  800 750 

งานเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชันย 3-8 ธันวาคม 
2551 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
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0  500 430 

งานวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ 11   20 มกราคม 
2552 

ลานกลวยไม คณะศึกษาศาสตร  

15,
000

  350 233 

วันครูและพิธีมอบครุสิทธิ ์ 15 มกราคม 
2552 

สนามหญาหนาอาคารศึกษา 1   
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พิธีเทวาภิเษกองคพระพิฆเนศ 21 พฤษภาคม 
2551 

ศาลาธัมโมทัย  
คณะศึกษาศาสตร 
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50 100 100 

งานวันไหวครู 9 มิถุนายน 
2551 

ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิม             
พระเกียรติฯ 
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000

   235 
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9.  การบริหารจัดการ 
9.1 งบประมาณ 
       ในปงบประมาณ 2551 คณะศึกษาศาสตรมีรายรับท้ังหมด จํานวน 113,748,600 บาทโดยจําแนก

เปนงบประมาณแผนดินจํานวน 65,617,900 บาท งบประมาณเงินรายไดจํานวน 20,194,000 บาท                        
และงบประมาณแหลงอื่น จํานวน 27,936,700 บาท   

 
ตารางที่ 14 งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 2551 

ป 
ประเภทของแหลงงบประมาณ 

รวม งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจาย 
จากเงินรายได 

งบประมาณรายจาย
จากโครงการพิเศษ  

2551 65,617,900.00 20,194,000.00 27,936,700.00 113,748,600.00 
2550 66,613,300.00 14,650,900.00 19,222,000.00 100,486,200.00 
2549 82,550,400.00 9,443,400.00 18,461,100.00 110,454,900.00 

 
ตารางที่ 15  สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
                     จําแนกตามหมวดรายจาย 

รายการ รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) รอยละการเบิกจาย
จากยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 58,080.00 58,080.00 0.00 100 
2. หมวดคาจางชั่วคราว 2,099,670.00 2,099,670.00 0.00 100 
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
    - จัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน 

10,168,988.00 10,168,762.00 226.00 99.99 

4. หมวดคาสาธารณูปโภค 1,531,280.00 1,531,280.00 0.00 100 
5. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

1,040,070.00 1,040,070.00 0.00 100 

6. หมวดเงินอุดหนุน 2,336,128.00 2,336,128.00 0.00 100 
7. หมวดรายจายอื่นๆ 2,959,784.00 2,959,784.00 0.00 100 
8.  งบดําเนินการ 11,700,268.00 11,700,042.00 226.00 99.99 
9.  งบลงทุน 1,040,070.00 1,040,070.00 0.00 100 

รวม 20,194,000.00 20,193,774.00 226.00 99.99 
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ตารางที่ 16 รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายได ประจําปการศึกษา 2551 จําแนกตามงาน 

รายการ รายรับ 
(บาท) 

รายจาย รวม
รายจาย
ทั้งหมด 
(บาท) 

รอยละการ
เบิกจายจาก
ยอดรายรับ เงิน

เดือ
น 

งบ
ดําเ

นิน
 กา

ร 

สา
ธาร

ณูป
 โภ

ค 

คร
ุภัณ

ฑ 

งานบริหารทั่วไป 5,869,174.00 2,109,750.00 2,605,143.00 1,130,280.00 23,786.00 5,868,960.00 100 

งานพัฒนาหลักสูตร 150,000.00  150,000.00   150,000.00 100 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 375,000.00  375,000.00   375,000.00 100 

งานจัดการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร 3,959,530.00  3,758,234.00  201,284.00 3,959,518.00 99.99 

งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 8,198,796.00 48,000.00 6,934,796.00 401,000.00 815,000.00 8,198,796 100 

งานทุนการศึกษา 350,000.00  350,000.00   350,000.00 100 

งานกิจกรรมนักศึกษา 245,000.00  245,000.00   245,000.00 100 

งานพัฒนาบุคลากร 551,500.00  551,500.00   551,500.00 100 

งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 350,000.00  350,000.00   350,000.00 100 

งานบริการวิชาการแกชุมชน 80,000.00  80,000.00   80,000.00 100 

งานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 65,000.00  65,000.00   65,000.00 100 
รวม 20,194,000.00 2,157,750.00 15,464,673.00 1,531,280.00 1,040,070.00 20,193,774.00 99.99 

 
9.2 อาคารสถานท่ี 
 คณะศึกษาศาสตร มีอาคารท้ังหมด 4 อาคาร  ไดแก อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2อาคารศึกษา 3 
และอาคารโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร (โรงอาหารA2) 
 
ตารางที่ 17  ขอมูลอาคารสถานท่ีแสดงพ้ืนท่ีใชสอยของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาคารสถานท่ี พ้ืนท่ีใชสอย (ตร.ม.) 
อาคารศึกษา 1 
อาคารศึกษา 2 
อาคารศึกษา 3 
อาคารโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร (โรงอาหารA2) 

2,433.56 
1,456.80 
4,567.52 
2,300.00 

รวม 10,779.88 
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ตารางที่ 18  การแบงพื้นท่ีใชงานในอาคารคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ใชงานพื้นที ่

อาคารศึกษา 1 
พื้นท่ีรวม 2,433.56 ตร.ม. 

อาคารศึกษา 2 
พื้นที่รวม 1,456.80 ตร.ม. 

อาคารศึกษา 3 
พื้นท่ีรวม 4,567.52 ตร.ม. 

อาคารโรงอาหาร 
พื้นที่รวม 2,300 ตร.ม. 

จํานวน
หอง 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
หอง 

จํานวน
หอง 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
หอง 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

หองผูบริหาร 6 104.46 3 13.00 5 - - - 
หองพักอาจารย 35 279.32 16 133.66 4 - - - 
หองอาหาร  -   -   - - - - 1 1,150 
หองประชุม 7 1041.78 6 667.22 7 - - - 
รานคาสโมสร  -   -  - - - - - - 
หองเรียนบรรยาย 16 1008.00 13 642.92 20 - - - 
หองอื่น ๆ  - - - - 8 - - - 
ศูนยการเรียนรู - - - - 1 - - - 
หองคอมพิวเตอร - - - - 2 - - - 
พื้นที่โลงบนอาคาร - - - - - - 1 1,150 
รวม 64 2433.56 38 1456.80 44 4567.52 1 2,300 
 
9.3 การพัฒนาบุคลากร  
 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห             
ขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งมีความครอบคลุมต้ังแตการกําหนดสัดสวนอัตรากําลังและคุณวุฒิใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ การสรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจ การพัฒนาทรัพยากรขององคกรเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน การประสานงานเรื่องการขอรับทุนใหกับคณาจารย เพ่ือศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ และการ
จัดสรรงบประมาณใหบุคลากรทุกระดับสําหรับการเ พ่ิมพูนความรูและประสบการณเปนประจํา                         
ทุกปงบประมาณ รายละเอียดดังตารางท่ี 19 
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ตารางที่ 19 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 กลยุทธ/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธที่ 1 การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล 
1.  บริหารงานบุคคลภายใตระเบียบ 
     และหลักเกณฑใหเกิดความเปน 
     ธรรมและโปรงใส เสริมสราง 
     คุณภาพและประสิทธิภาพแก 
     บุคลากร 

1.1  มาตรการปรับโครงสราง 
       กําลังคนฯ 
1.2  จัดทําแผนการบริหาร 
       ทรัพยากรบุคคลระยะ 5-10 ป  
       จากการวิเคราะหอัตรากําลัง  
       อัตราผูเกษียณ/ลาออกจาก 
       ราชการ สาขาวิชาชีพขาด 
      แคลน รวมทั้งคา FTES  
      เปนตน 
 

1.1 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไว      
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ            
      (1) มีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

       (2) มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรร
หา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด 

 1.3  จัดทําระบบคาตอบแทน 
       ที่สัมพันธกับปริมาณและ 
       คุณภาพของงาน 
       (1) การใหคาตอบแทนสูง 
             กวาระบบราชการ 
       (2) การใหคาประสบการณ 
       (3) คาตอบแทนอื่น ๆ 
1.4 จัดทําระบบสวัสดิการที่ 
      เหมาะสม 
      (1) สวัสดิการคารักษา 
            พยาบาลสําหรับพนักงาน 
            มหาวิทยาลัยและ 
            ครอบครัว 

 (2) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
     (3) กองทุนสวัสดิการทาง 
           วิชาการ 
1.5  จัดใหมีระบบสนับสนุนและ  
       การประเมินเพื่อใหมี 
       ความกาวหนาในตําแหนง  
       หนาที่ เชน ตําแหนงทาง 
       วิชาการ ตําแหนงชํานาญการ 
       เชี่ยวชาญ เปนตน 
 

เวนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน              
เขารวมประชุม ฝกอบรม และ/หรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญและกําลังใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 (3) มีระบบสวัสดิการและเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและสรางบรรยาการศที่ดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ              
และอยูอยางมีความสุข 

(4) มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน 

 (5) มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
       (6) มีการนําผลการประเมินความ 
พึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูงและ 
มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ 
ใหดีข้ึน 
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กลยุทธ/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
2.  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมี 
     คุณวุฒิเหมาะสม รวมทั้งพัฒนา 
    ดานวิชาการเพื่อสงเสริมในการ 
    ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ 
    มหาวิทยาลัย 
 
 
 

2.1 แสวงหาแหลงทุนและ 
      สนับสนุนเงินทุนเพื่อ   
      การศึกษาตอของอาจารย 
      ประจํา 
2.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย 
      ประจําพัฒนาองคความรูใน 
      ศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยาง 
      ตอเนื่อง 

2.1 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 
2.2 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย                               
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   

3. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย 
   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3.1 สนับสนุนใหอาจารยทํางาน 
      วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 
      เรียนการสอน เชน สนับสนุน     

 งบประมาณ การนับเปนสวน 
 หนึ่งของภาระงาน 

3.1 มีระบบและกลไกสนับสนุนให 
อาจารย ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน   

(1) มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
อาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

(2) มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะ
กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม
ใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน 

(3) มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม   
ทางการศึกษา 

(4) มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน 
และมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการสอนอยางสม่ําเสมอ 

(5) มีการสรางเครือขายวิจัยดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกคณะวิชา 

4. สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
    ทุกระดับ 

4.1 ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ  
      และวิธีการสรรหาผูบริหาร 
4.2 จัดทําโครงการและสนับสนุน 
      การฝกอบรม ประชุม สัมมนา                
      ดูงานทั้งในและตางประเทศ                   
      แกผูบริหารทุกระดับ 

4.1 มีภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน  
      (1) มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปน
ระบบโปรงใส ตรวจสอบได 
      (2) ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลัก
ธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มี
อยู โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะวิชาและ
ผูมี สวนไดสวนเสีย 
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กลยุทธ/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
4. สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
    ทุกระดับ (ตอ) 

 (3) มีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและ
เปนที่ยอมรับในคณะวิชา 
      (4) มีการจัดทําแผนและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหารตาม ผลการ
ประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
1. มีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
    ที่เปนรูปธรรมภายใตการ 
    วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

1.1 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคลของมหาวิทยาลัย 
1.2 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคลของคณะวิชาและ 
      หนวยงานใหสอดคลองกับ 
      แผนของมหาวิทยาลัย 
 

1. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
    (1) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    (2) มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช
ครอบคลุมทุกคณะวิชาและหนวยงาน
เทียบเทา 
    (3) มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
    (4) มีการประเมินสัมฤทธิผลของ
แผนพัฒนาบุคลากร 
    (5) มีการนําผลการประเมินไปใช
ปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

2. มีการสงเสริมสมรรถนะในการ 
   ปฏิบัติงาน 

2.1 สนับสนุนใหบุคลากรสาย 
      สนับสนุนไดรับการพัฒนา 
      ความรูและทักษะ 

2.1 รอยละของบุคลากรประจําสาย 
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  

 2.2 สนับสนุนใหอาจารยไดรับ 
      การพัฒนาในการใช 
      เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

2.2 คณาจารยมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนการเรียนรู 
ของตนเองและผูเรียน  

 2.3 สนับสนุนและแสวงหา 
      งบประมาณแกอาจารย 
      เพื่อพฒันางานวิจัย 

2.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา  
2.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา  
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กลยุทธ/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
2. มีการสงเสริมสมรรถนะในการ 
   ปฏิบัติงาน (ตอ) 

 2.3.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน         
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา  
2.3.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจํา และนักวิจัย ประจํา   

  2.3.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
2.3.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุน 
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  
2.3.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย ประจํา 

 2.4 สนับสนุนงบประมาณในการ 
      เขารวมประชุมวิชาการหรือ 
      นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
      ทั้งในและตางประเทศ 
 

2.4.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและตางประเทศ   
2.4.2 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานานาชาต ิ

 2.5 โครงการพัฒนาเพิ่มพูน 
 ศักยภาพแกบุคลากร 

2.5.1 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา 
2.5.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ไดรับการศึกษาตอทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
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ตารางที่ 20 บุคลากรท่ีอยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ  
ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปที่ลา แหลงทุน 

1. อาจารยน้ํามนต  เรืองฤทธ์ิ ป.เอก/หลักสูตรและวิธีสอน ไทย 5 พ.ย. 2550 – 4 พ.ย. 2552 ทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธฯ   

2. อาจารยมานิตา  ลีโทชวลิต ป.เอก/การศึกษาปฐมวัย ไทย 3 พ.ย. 2551 – 4 พ.ค. 2552 ทุนสวนตัว 
3.  อาจารยบํารุง  ชํานาญเรือ ป.เอก/ภาษาสันสกฤต ไทย 1 มิ.ย. 2548 – 30 พ.ย. 2552 ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย 

4. อาจารยอธิกมาส  มากจุย ป.เอก/หลักสูตรและวิธีสอน ไทย 5 มิ.ย. 2549 - 4 ม.ิย. 2553 ทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธฯ   

5. อาจารยอนัน  ปนอินทร ป.เอก/สิ่งแวดลอมศึกษา ไทย 1 มิ.ย. 2548 - 31 พ.ค. 2552 ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย 

6. อาจารยชัยรัตน  โตศิลา ป.เอก/หลักสูตรและวิธีสอน ไทย 2 มิ.ย. 2551 – 1 ธ.ค. 2552 ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย 

7. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล ป.เอก/การวิจัยและประเมิน
ทางการศึกษา 

ไทย 30 ต.ค. 2549 – 30 ต.ค. 2552 ทุนสวนตัว  
(ใชเวลาราชการบางสวน) 

8. นางจงกล  แสนสุข ป.ตร/ีการจัดการท่ัวไป ไทย 1 พ.ค. 2551 – 30 เม.ย. 2552 ทุนสวนตัว (นอกเวลาราชการ) 

 
ตารางท่ี 21 บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ 

ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
บุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย)   

ผศ.ดร.กรภัสสร  อินทรบํารุง - ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  20 – 24 พฤษภาคม 2551 คณะศึกษาศาสตร  
   “Literacy workshop for Teachers ณ อาคาร 1 ชัน 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   of English” คณะศึกษาศาสตร   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  กรุงเทพฯ  
อ.ดร.กมล  โพธิเย็น - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ 18 มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
   คิดเห็นในการศึกษาวิจัยเรื่อง  ณ หองประชุม 233 ธรรมาธิราช 
   “ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข อาคารสัมมนา 2   
   ปญหาการติดเกมคอมพิวเตอรของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปากเกร็ด   
   สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดนนทบุรี  
   จังหวัดนนทบุรี”   
รศ.คณิต เขียววิชัย - ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 24 มิถุนายน 2551 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  ณ หองประชุมจันทรเกษม  
  ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา  
  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  
  กรุงเทพฯ  
 - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 29 สิงหาคม 2551 สํานักงานราชเลขาธิการ 
   สูความเปนเลิศ ครั้งท่ี 6/2551 ณ หองประชุมสามัคยาจารย คุรุสภา 
  อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  
  กรุงเทพฯ  
 - ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ 19 พฤศจิกายน 2551 สภาคณบดีคณะครุศาสตร/ 
   ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย  คณะศึกษาศาสตร ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 
   คร้ังท่ี 6/2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
รศ.คณิต เขียววิชัย (ตอ) - ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร/ 12 ธันวาคม 2551 คณะศึกษาศาสตร 
   ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย  ณ หองประชุมสํานักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 
   คร้ังท่ี 6/2551 กิจการนิสิต ชั้น 2 อาคาร 3  
  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ  
  มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ   
ผศ.ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร ประชุมตรวจสอบรูปแบบการจัด 24 – 25 กรกฎาคม 2551 สํานักงานการศึกษา 
 กระบวนการเรียนรุตลอดชีวิต ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส นอกโรงเรียน  
 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม อบรมภาษาอังกฤษ 25 เมษายน –5 กรกฎาคม 2552 สถาบันภาษา 
 (การอาน การเขียน 1) ณ สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
  ทาพระจันทร  กรุงเทพฯ  
ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา - ประชุมเชิงปฏิบัติการ 6 สิงหาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
    Leadership in e-Education ณ โรงแรมวินเซอร การอุดมศึกษา 
  หลักสี่  กรุงเทพฯ  
 - ประชุมระดมความคิดเรื่อง 6 พฤศจิกายน 2551 สํานักงานเลขาธิการ 
   การพัฒนาระบบเครือขายสนับสนุน ณ หองประชุมบงกชรัตน A สภาการศึกษา 
   การประเมินผลการจัดการศึกษา โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  
   ของประเทศ   
ผศ.ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง - ประชุมเชิงปฏิบัติการ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 สํานักงานคณะกรรมการ 
   สรางเครื่องมือมาตรฐานวัดการอาน ณ โรงแรมจัมโบเทล เขตหลักสี ่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   การเขียน และการคิดคํานวณ กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 
อ.ดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ 20 – 24 พฤษภาคม 2551 คณะศึกษาศาสตร 
   “Literacy Workshop for teachers ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    of English” คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  กรุงเทพฯ  
อ.ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ - อบรมเรื่องการบริหารความเส่ียงของ 1 – 5  กันยายน  2551 สํานักฝกอบรม 
   องคกร รุนท่ี 8 ณ สถาบันบัณฑิต- สถาบันบัณฑิต- 
  พัฒนบริหารศาสตร พัฒนบริหารศาสตร 
  ถนนเสรีไทย  เขตบางกะป  
  กรุงเทพฯ  
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการและทําสัญญา 3 – 5 กุมภาพันธ  2552 สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
   ความรวมมือ (MOU) ณ โรงแรมใบหยก 2  การสรางเสริมสุขภาพ 
  กรุงเทพฯ  
 อบรมภาษาอังกฤษ 25 เมษายน –5 กรกฎาคม 2552 สถาบันภาษา 
 (การอาน การเขียน 1) ณ สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
  ทาพระจันทร  กรุงเทพฯ  
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
ผศ.วาท่ี พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร - ประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน 1 – 3  กุมภาพันธ  2552 สํานักงานคณะกรรมการ 
   กระบวนการคิดสูหองเรียน ณ โรงแรมเฟรส กรุงเทพฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข - อบรมเชิงปฏิบัติการดาน 22 – 23 พฤษภาคม 2551 ศูนยคอมพิวเตอร 
   e–Learning ณ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
  จังหวัดนครปฐม  
อ.นภสร  นีละไพจิตร - อบรมเชิงปฏิบัติการดาน 22 – 23 พฤษภาคม 2551 ศูนยคอมพิวเตอร 
   e–Learning ณ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
  จังหวัดนครปฐม  
 - อบรมผูฝกสอนกรีฑา 18 – 31 กรกฎาคม 2551 สถาบันการพลศึกษา 
  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
อ.ดร.นรินทร  สังขรักษา - อบรมเชิงปฏิบัติการดาน 22 – 23 พฤษภาคม 2551 ศูนยคอมพิวเตอร 
   e–Learning ณ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
  จังหวัดนครปฐม  
 - ประชุมสัมมนาบุคลากรสาธาณสุข 7 – 8 กรกฎาคม 2551 คณะสาธารณสุขศาสตร 
   เครือขายศิษยเกา สบ. มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 
   มหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
 - สัมมนาวิชาการ “30 ป สสม. 8 – 10 กันยายน 2551 ศูนยฝกอบรมและพัฒนา 
   สูทศวรรษท่ี 4 : ภายใตปรัชญา ณ โรงแรมเอกไพลิน สุขภาพ ภาคประชาชน 
   เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง 
 - ประชุมวิชาการ “ฐานคน  24 มีนาคม 2551 สํานักงานการทองเท่ียว 
   ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนา ณ โรงแรมริเวอร และกีฬา จังหวัดนครปฐม 
   จังหวัดนครปฐม บนฐานขอมูลและ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
   การมีสวนรวม   
อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ - สัมมนาเรื่อง วช กับการวิจัย 11 สิงหาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
   เพื่อพัฒนาเครือ่งมือวัดทางจิต ณ หองจูปเตอร วิจัยแหงชาติ 
   แบบพหุมิติ โรงแรมมิราเคิลแกรนด   
  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   
 - สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “The 4 th 8 - 13 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
   French-MFU Seminar on  ณ หองประชุมเชียงแสน  
   “Mekong Studies at Grossed มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
   Glances” จังหวัดเชียงราย  
 - ประชุมสัมมนาเรื่อง ศึกษาท่ัวไป 25 มีนาคม 2552 กองบริการการศึกษา 
   สําคัญไฉน ณ หองประชุม ช้ัน 7 อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
  จังหวัดนครปฐม  
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 

อ.น้ํามนต  เรืองฤทธิ ์ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ 6 สิงหาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
    Leadership in e-Education ณ โรงแรมวินเซอร การอุดมศึกษา 
  หลักสี่  กรุงเทพฯ  
ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน - ศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง 29 เมษายน - 28 สิงหาคม 2551 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
   ประจําปงบประมาณ 2551 ณ หองบรรยายสถาบันจิตวิทยา  
  ความมั่นคง  ถนนวิภาวดีรังสิต  
  กรุงเทพฯ  
 - ประชุมสัมมนาบรรณาธิการวารสาร 19 กันยายน 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
   วิชาการกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร ณ หองราชาบอลรูม อาคาร 1 การอุดมศึกษา 
   และสังคมศาสตร ชั้น 11 โรงแรมปรินซพาเลซ  
  กรุงเทพฯ  
 - ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร 11 กันยายน 2551 คณะศึกษาศาสตร 
   ศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 52551 ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ประชุมแทนคณบด)ี มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  จังหวัดขอนแกน  
 - ฝกอบรมหลักสูตร  “เทคโนโลยี 30 - 31 มีนาคม 2552 สํานักบริการวิชาการ 
   สารสนเทศ สําหรับผูบริหารระดับสูง” ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  มหานาค  กรุงเทพฯ  วังทาพระ 
ผศ.ดร.บุษบา  เรืองศร ี - ประชุมเรื่องการประเมินและ 10 ตุลาคม 2551 คณะโบราณคด ี
   ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา ณ หองบางกอกนอย 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ภาษาเขมร โรงแรมรอยัลซิต้ี  
  ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ  
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ - ประชุมสัมมนา “การผลิตและพัฒนา 13 มกราคม 2552 สมาคมพัฒนาวิชาชีพ 
   ผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร ณ สํานักงานเลขาธิการสภา การบริหารการศึกษา 
   สถานศึกษาไทย” การศึกษา หองประชุมภุชงค แหงประเทศไทย 
  สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กรุงเทพฯ 
 

ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม - ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจหลักสูตร 1 ตุลาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
   แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ - ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ 15 – 18  มกราคม 2552 คณะศึกษาศาสตร 
   นานาชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  จังหวัดพิษณุโลก  
อ. มณี  ศรีวิบูลย   - อบรมเชิงปฏิบัติการดาน 22 – 23 พฤษภาคม 2551 ศูนยคอมพิวเตอร 
   e–Learning ณ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
  จังหวัดนครปฐม  
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 

อ. มณี  ศรีวิบูลย  (ตอ) - ฝกอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขน 14 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2551 ภาควิชาการศึกษาเพื่อการ 
  ณ ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา พัฒนามนุษยและสังคม 
  มนุษยและสังคม  

คณะศึกษาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ. มานิตา  ลีโทชวลิต - ประชุมสรุปบทเรียนและแลกเปล่ียน 3 – 4  กันยายน  2551 สํานักงานเลขาธิการ 
   ประสบการณการเผยแพรขยายผล ณ ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล  สภาการศึกษา 
   ในการอบรมสภาวะผูนําทางจิตตปญญา “บานผูหวาน”  อําเภอสามพราน  
   ศึกษาสูมหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  
ผศ.ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา   - ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางและ 9 กรกฎาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
   นโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ หองประชุม อาคาร สพฐ. 4 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   เพื่อพัฒนาการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  
 - ประชุมโครงการท่ีจะพัฒนาคร ู 3 เมษายน 2552 องคการบริหารสวน 
   และเครื่องมือวัดผลประเมินผล ณ หองประชุมองคการบริหาร จังหวัดเพชรบุรี 
   การศึกษา สวนจังหวัดเพชรบุรี   
  จังหวัดเพชรบุรี  
รศ. ลิขิต  กาญจนาภรณ   - ประชุมสัมมนาเรื่องศึกษาท่ัวไป 25 มีนาคม 2552 กองบริการการศึกษา 
   สําคัญไฉน ณ หองประชุม ช้ัน 7 อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  จังหวัดนครปฐม  
อ.ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ - กิจกรรม “กีฬาวิทยาศาสตรการกีฬา 13 กันยายน  2551 ฝายกิจการนักศึกษา 
   สัมพันธ ครั้งท่ี 10” ณ อาคารอเนกประสงค วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ 
  วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการกีฬา 
  เทคโนโลยีการกีฬา  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการและทําสัญญา 3 – 5 กุมภาพันธ  2552 สํานักงานกองทุน 
   ความรวมมือ (MOU) ณ โรงแรมใบหยก 2  สนับสนุนการสรางเสริม 
  กรุงเทพฯ สุขภาพ 
รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร   - ประชุมกรรมการประเมินขาราชการ 28 กรกฏาคม 2551 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี ณ หองประชุมชั้น 7  ราชบุรี  เขต 1 
   วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงาน  
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1  
  จังหวัดราชบุรี  
 - ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจหลักสูตร 1 ตุลาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
   แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ถนนสุขุมวิท ซอย 5  กระทรวงศึกษาธิการ 
  กรุงเทพฯ  
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ - ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางและ 9 กรกฎาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
   นโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ หองประชุม อาคาร สพฐ. 4 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   เพื่อพัฒนาการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  
 - ประชุมโครงการท่ีจะพัฒนาคร ู 3 เมษายน 2552 องคการบริหารสวนจังหวัด 
   และเครื่องมือวัดผลประเมินผล ณ หองประชุมองคการบริหาร เพชรบุรี 
   การศึกษา สวนจังหวัดเพชรบุรี   
  จังหวัดเพชรบุรี  
อ.ดร.อนิรุทธ  สติมั่น - ฝกอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขน 14 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2551 ภาควิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา 
  ณ ภาควิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา มนุษยและสังคม 
  มนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  จังหวัดนครปฐม  
 - สัมมนาวิชาการเรื่อง “การเช่ือมโยง 11 กรกฎาคม  2551 โครงการมหาวิทยาลัย 
   Learning Object Repository  ณ หองประชุมศาสตราจารย ไซเบอรไทย 
   ในประเทศไทย” ประเสริฐ  ณ นคร   สํานักงานคณะกรรมการ 
  อาคารสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
  การอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ  
 - ประชุมสัมมนาทิศทางและแนวทาง 24 - 25 กรกฎาคม  2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
   ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ การอุดมศึกษา 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ 6 สิงหาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
    Leadership in e-Education ณ โรงแรมวินเซอร การอุดมศึกษา 
  หลักสี่  กรุงเทพฯ  
 - ฝกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยี       30 - 31 มีนาคม 2552 สํานักบริการวิชาการ 
   สารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง” ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  มหานาค  กรุงเทพฯ  วังทาพระ 
อ.เอกนฤน บางทาไม - ประชุมเชิงปฏิบัติการ 6 สิงหาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการ 
    Leadership in e-Education ณ โรงแรมวินเซอร หลักสี ่ การอุดมศึกษา 
  กรุงเทพฯ  
บุคลากรสายสนับสนุน (ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง)   

นายวัชรินทร  แสงแกว 
นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล 
นายสุพจน  รุงเจริญ 
นายวิษนุ  นอยเล็ก 
นายคชพล  เชษฐชาติพรชัย 

- การแขงขันบุคลากรสํานักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 27 

6-9 พฤษภาคม 2551 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษนุโลก 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

นายสุพจน รุงเจริญ   
นายสุริยา ทองทวี  

- ประชุมเรื่อง การบันทึกขอมูลวัสด-ุ   
  ครุภัณฑและลงทะเบียนคุมทรัพยสิน 

6 ม.ิย. 51 
ณ หองประชุมชั้น 3  
อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล 
ศูนยคอมพิวเตอร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร 

งานพัสดุ 
กองงานวิทยาเขต 
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
นายนที  เสือกลิ่น   
นายคชพล เชษฐชาติพรชัย 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดําเนิน 
  กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศ  
  เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 19” 

30 ม.ิย. - 5 ก.ค. 51 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ธัญบุร ี 
จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี 

นายนที  เสือกลิ่น - สัมมนาเรื่อง “พระราชบัญญัติวา 
  ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550” 

16 ก.ค. 51 
ณ หองประชุมนริศรา 
นุวัดติวงศ 

สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

น.ส.ลลิตา  โพธิ์ทอง  
นายนิฐิณัฐ  เล็กแดงอยู   

- อบรมฐานขอมูลดานประกันคุณภาพ 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

22 ก.ค. 51 
ณ หองประชุมชั้น 3  
อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล 
ศูนยคอมพิวเตอร 
พระราชวังสนามจันทร 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 
 

นายนที  เสือกลิ่น - อบรมเชิงปฏิบัติการ  Log File 31 ก.ค.51 
ณ หอง ศร.1202 ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยศิลปกร 

ศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

น.ส.วรรณี  สุวรรณรักษ 
นางสุนีย  มิ่งโชชัย 
นายดําเริง วรรณภิรมย 
นายวัชรินทร  แสงแกว 
น.ส.ลลิตา  โพธิ์ทอง 

- อบรม “แนวทางการบริหารจัดการ 
  เพื่อพัฒนาองคกรดวย IQA”  
  (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 

21 พ.ค. 51 
ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพฯ 
 
 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน 

นางนงลักษณ  อุนเสรี   
นางกรอยใจ  ศรีสวัสด์ิ   
นางบุปผา  หิรัญศุภโชค   
นางกิ่งแกว  เกตุสม 
น.ส.รจนา  ทองภูเบศร   
นางจงกล  แสนสุข   
นางจําป  เกตุประทุม   
นายดําเริง วรรณภิรมย   
น.ส.ฐิติชญามณ สุรินทร 
นายอมรเทพ เกตุบํารุง 

- โครงการไหวพระ 9 วัด สงเสริม  
  คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดนครปฐม 

8 ส.ค. 51 
ณ วัดไผลอม  
วัดเกาะวังไทร  
วัดดอนยายหอม 
วัดศีรษะทอง 
วัดธรรมศาลา  
วัดกลางบางพระ 
วัดบางพระ 

สํานักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดนครปฐม   
ศาลา 100 ป วัดหวยจระเข   
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ                 
นางกัญญภัทร ชูเชิด  
นางอุมาพร เท่ียวมาพบสุข  
น.ส.วารุณีย ตั้งศุภธวัช 
นางสุภาภรณ นิ่มอนงค                
นางปราเนต รัตนเลี่ยม 
นายฉัด แกวมา 

- เสวนาวิชาการเรื่อง “เทคนิค 
  การทํางานอยางมีความสุขและ 
  สนุกกับงาน” 

15  ส.ค.51 
ณ  หอง  6205   
คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
นายดําเริง วรรณภิรมย - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม     

  ความพรอมในการดําเนินงานโครงการ 
  ครูสหกิจ 

22  ส.ค. 51 
ณ หองราชา 2  ช้ัน 11   
อาคาร 2   
โรงแรมปริ้นซ พาเลส 
หลานหลวง กรุงเทพฯ 

สํานักงาน สกอ. 

นายนิฐิณัฐ  เล็กแดงอยู   - อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   
   “การออกแบบงานกราฟฟกสําหรับ 
  ส่ือสิ่งพิมพ” 

6-10 ก.ย. 51 
ณ หอง 2303 และ 2304 ศูนย 
คอมพิวเตอร ชั้น 3 
อาคารหมอมหลวงปนมาลากุล   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จังหวัดนครปฐม 

สถาบันสหวิทยาการศาสตร 
และการจัดการความรู  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 - สัมมนาเรื่อง การประกันคุณภาพ 13 ก.พ. 52 SEAMEO RIHED 
   และทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของ ณ หองประชุม  
   สหราชอาณาจักร : ประสบการณจาก ศาสตราจารยประเสริฐ  
   การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสถาบัน ณ นคร  ชั้น 3 อาคาร  
   อุดมศึกษาของไทย สํานักงานคณะกรรมการ  
  อุดมศึกษา กรุงเทพฯ  
 - ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห 

  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 
  จากการใชจายงบประมาณ ประจําป  
  พ.ศ. 2551” 

16 ก.ย. 51 
ณ หองนริศรานุวัดติวงศ 
สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน 

นางสุนีย  มิ่งโชชัย - ฟงบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห 27 ต.ค. 51 คณะอักษรศาสตร 
นายนิฐิณัฐ  เล็กแดงอยู   ระดับความสําเร็จตามการจัดทํา ณ หองประชุม อษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   งบประมาณ” คณะอักษรศาสตร  
น.ส.ลลิตา โพธิ์ทอง  
  

- สัมมนาวิชาการ “รูคิดพิจารณาสราง 
  คุณคาแทสู PBRI : performance 
  Benchmarking through Realistic 
  Integration & Intuition” 

6-8 ต.ค. 51 
ณ โรงแรมอมารี  
ดอนเมือง แอรพอรต 
กรุงเทพฯ 

สถาบันพระบรมราชชนก 
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 
 

- ประชุมช้ีแจงคูมือการประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
  การปฏิบัติราชการของสถาบัน     
  อุดมศึกษา 

26 พ.ย. 51  
ณ หองกษัตริยศึก บอลรูม 1-3  
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 
ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 

สํานักงาน ก.พ.  

 - สัมมนาเรื่อง การประกันคุณภาพ 13 ก.พ. 52 SEAMEO RIHED 
   และทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของ ณ หองประชุม  
   สหราชอาณาจักร : ประสบการณจาก ศาสตราจารยประเสริฐ  
   การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสถาบัน ณ นคร ชั้น 3 อาคาร  
   อุดมศึกษาของไทย   
นายคชพล เชษฐชาติพรชัย - สัมมนาโครงการกอตั้งสมาพันธ 12-18 ต.ค. 51 มหาวิทยาลัยบูรพา 
   นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูแหง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ประเทศไทย จังหวัดชลบุร ี  
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
นางบุปผา  หิรัญศุภโชค - รวมกิจกรรมโครงการพัฒนา 17-19 ต.ค. 51 ชมรมขาราชการ 
   คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร ณ วัดปาสุนันทวราราม และพนักงาน 
   สายสนับสนุน อําเภอไทรโยค  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  จังหวัดกาญจนบุรี  
นางนิตยา  จิตรคํา 
นายนิฐิณัฐ  เล็กแดงอยู 
นางสาววารุณีย  ตั้งศุภธวัช 

- อบรมหลักสูตร “เทคนิคการพูดในท่ี 
   ชุมชนและศิลปะการเปนพิธีกร” 

8 พ.ย. 51 
ณ โรงแรมเวล อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

ชมรมอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาแหง
ประเทศไทย อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ  
นางสาวลลิตา  โพธิ์ทอง 
นายนิฐิณัฐ  เล็กแดงอยู  

- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
  “จากแผนปฏิบัติราชการประจํา 
  ป 2551 ของมหาวิทยาลัยไปสู 
  แผนการดําเนินงานและแผน 
  ปฏิบัติราชการประจําปของ 
  คณะวิชาและหนวยงาน” 

1  ธ.ค. 51 
ณ หองประชุม ช้ัน 3   
สํานักงานอธิการบด ีตลิ่งชัน 
 
 

สํานักงานอธิการบด ี 
ตลิ่งชัน 
 
 

นายดําเริง  วรรณภิรมย - อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัด 22 – 23 ม.ค. 52 คณะวิทยาศาสตร  
นางกัญญภัทร  ชูเชิด   การความรูในองคกร ณ หอง 4320 - 4321 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อาคารวิทยาศาสตร 4  
น.ส.วรรณภา  แสงวัฒนะกุล - ประชุมเพื่อรวมกันกําหนดแนวทาง 29 ม.ค. 52 กรมสงเสริมการปกครอง 
นางสาววารุณีย  ตั้งศุภธวัช   ในการตรวจประเมินผลงานทาง ณ หองประชุมอาคาร 1 ทองถิ่น 
   วิชาการของพนักงานครูและ ชั้น 4 กรมปองกันและ  
   บุคลากรทางการศึกษา บรรเทาสาธารณภัย  
น.ส.กาญจนา  ศรศิริวงศ - อบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยี 23-27 ก.พ. 52 สํานักบริการวิชาการ 
   สารสนเทศสําหรับผูใช (User) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ชั้น 3 สํานักงานอธิการบด ี  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ตล่ิงชัน  
น.ส.ลลิตา  โพธิ์ทอง - ฝกอบรมระบบฐานขอมูลงานวิจัยและ 4 ม.ีค. 52 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
น.ส.วารุณีย  ต้ังศุภธวัช   งานสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5  ศูนยคอมพิวเตอร  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  พระราชวังสนามจันทร  
น.ส.ฐิติชญามณ  สุรินทร - สัมมนาเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรม 6 – 7 ม.ีค. 52 งานกิจการนักศึกษา  
   เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม    

  นักศึกษา” 
ณ โรงแรมโรสการเดนท 
อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

วังทาพระ 

นางนิศานาท  แพถนอม - อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ 9 – 10 ม.ีค. 52 บัณฑิตวิทยาลัย  
น.ส.ฐิติชญามณ  สุรินทร   บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ ณ หองประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นางอุมาพร  เท่ียวมาพบสุข   ปฏิบัติงาน” อาคาร 50 ป   
นางพิสมร  วิญญกูล  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
นางจารินีย  ปอมสุข    
น.ส.กาญจนา  ศรศิริวงศ    
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ชื่อ – สกุล รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
นายวัชรินทร  แสงแกว - ประชุมช้ีแจงขั้นตอนการขอรับใบ 13 ม.ีค. 52 สํานักงานคณะกรรมการ 
    อนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู ณ หองเมจ ิ การอุดมศึกษา 
  โรงแรมมิราเคิลแกรนด   
  กรุงเทพฯ  
 - ประชุมสัมมนาเรื่อง “ศึกษาท่ัวไป 25 ม.ีค. 52 กองบริการการศึกษา 
   สําคัญไฉน”  ณ หองประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อาคาร 50 ป  
นางนิตยา  จิตรคํา - ฝกอบรมเรื่องความสําคัญของ JD 14 ม.ีค. 52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
นางกิ่งแกว  เกตุสม   และการวัดความสามารถตาม JD ณ อาคารสัมมนา ชั้น 3 พระจอมเกลาธนบุร ี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
  พระจอมเกลาธนบุร ี  
    

 
ตารางที่ 22 บุคลากรท่ีไปการประชุม ศึกษาดูงานตางประเทศ 

รายช่ือ รายการ วันที่ / สถานที ่ หนวยงานที่จัด 
ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต 
อ.ดร.กานดา พูพูฒ 

ประชุมวิชาการสาขา Positive 
Psychology เพื่อพัฒนาตนเอง 
ในวิชาการทางดานจิตวิทยา 

2-11 พฤษภาคม 2551 
ณ Sydney Convention 
&Exhibition Center 
Sydney 
ประเทศออสเตรเลีย 

Happiness and It Causes 
2008 Sydney 

คณาจารย และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รวม 66 คน 

ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา 28 มิถุนายน - 3 
กรกฎาคม 2551  
ณ ประเทศญี่ปุน 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นักศึกษาโครงการผลิตครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี คณาจารยและ
ขาราชการรวม 41 คน 

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพความ
เปนคร ู

1-4 กรกฎาคม 2551 
ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (มาเกา 
ฮองกง) 

สาขาวิชาชีพครูและ
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นักศึกษาโครงการผลิตครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี คณาจารยและ
ขาราชการรวม 35 คน 

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพความ
เปนครู “เยือนมรดกโลกหลวง 
พระบาง” 

15-19 กรกฎาคม 2551  
ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

สาขาวิชาชีพครูและ
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา 
ผศ.อัมพร แกวสุวรรณ 
อ.บัญญัติ เรืองศร ี

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

6-10 ตุลาคม 2551 
 ณ มหาวิทยาลัยฮันกุก 
ประเทศเกาหลีใต 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายช่ือ รายการ วันที่ / สถานที ่ หนวยงานที่จัด 
คณาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
รวม 26 คน 

ศึกษาดูงานเพื่อศึกษาสถานการณและ
สภาพปญหาที่เปนจริง 

17-21 ตุลาคม 2551 
ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติ
เกาหลี ประเทศเกาหลีใต 

สาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชา
พื้นฐานทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ม. ศิลปากร 

คณาจารยและนักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต  
รวม 28 คน 

ศึกษาดูงานเพื่อใหนักศึกษามีวิสัยทัศน
เก่ียวกับการบริหารงานใหกวางขวาง
ขึ้น 

23 ตุลาคม – 3 
พฤศจิกายน 2551  
ณ  ประเทศอังกฤษ 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รศ.คณิต เขียววิชัย เจาหนาที่เก็บตัวฝกซอมนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน คร้ังที่ 14  

15-22 ธันวาคม 2551 
ณ เมืองกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซีย 

สํานักงาน
คณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.อิศเรศ  
พิพัฒนมงคลพร 
ผศ.ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง 
อ.วิลาพัณย อุรบุญนวลชาต ิ

ศึกษาดูงานดานหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาและการวิจัย 

22 – 27 ธันวาคม 2551 
ณ มหาวิทยาลัยปกก่ิง 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

โครงการรวมสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน        
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
และสาขาวิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณาจารย ขาราชการและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รวม 18 คน 

ศึกษาดูงานดานการศึกษา 
ตลอดชีวิต 

12-14 กุมภาพันธ 2552 
ณ ประเทศสารธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ฮองกง) 

ภาควิชาการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนามนุษยและ
สังคม 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณาจารย ขาราชการ และ
นักศึกษา รวม 39 คน 

ศึกษาดูงานการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

2-5 มีนาคม 2552 
ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ 
หังโจว โจวจวง) 

สาขาวิชาชีพครูและ
สาขาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.ศริยา สุขพานิช 
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ 
รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย 
รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร 
ผศ.วาท่ีพ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร 
 

ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศน
เก่ียวกับการบริหารงานใหกวางข้ึน 

5-11 มีนาคม 2552  
ณ ประเทศตุรกี 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายช่ือ รายการ วันท่ี / สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
คณาจารย รวม 6 คน ศึกษางานเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ

และพัฒนาบุคลากร 
11-15 มีนาคม 2552 
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 
(มอสโคว) 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณาจารย ขาราชการ และ
นักศึกษา รวม 30 คน 

ศึกษาดูงานการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

15-18 มีนาคม 2552 
ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (กุยหลิน 
หยังซั่ว กวางสี) 

สาขาวิชาชีพครูและ
สาขาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ประชุม Asia – Europe Conference 
on Lifelong Learning 
“Frameworks for Supporting 
Lifelong Learning 

23-26 พฤศจิกายน 2551 
ณ กรุงปกก่ิง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

The ASEM 
(Asia – Europe 
Meeting) Education and 
Research Hub for 
Lifelong Learning 

 ประชุมความรวมมือดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัด
การศึกษาแบบตลอดชีวิต 

19- 23 เมษายน 2552 
ณ ประเทศญี่ปุน 

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอรไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ผศ.ดร.วัชรา เลาเรียนด ี ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณดานบริหารการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน 
และการนิเทศการศึกษา 

21-30 เมษายน 2552 
ณ ราชอาณาจักรสวีเดน 

คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 23 โครงการพัฒนาบุคลากร 
ผูเขารวมโครงการ รายการ วันท่ีสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 

คณาจารย ขาราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  12 – 14 พฤษภาคม  2551 คณะศึกษาศาสตร 
พนักงาน และลูกจาง “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ณ หองประชุมหลวงพอ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวม 190 คน คณะศึกษาศาสตรในทศวรรษหนา” วัดไรขิงอุปถัมภ ชั้น 5  
  อาคารศึกษา 3  
  คณะศึกษาศาสตร  
  และโรงแรมมิลฟอรด พาราไดซ  
  อําเภอปราณบุรี  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  7 – 8 มิถุนายน  2551 คณะศึกษาศาสตร 
และลูกจาง  รวม 58 คน “ความคิดสรางสรรคสูการพัฒนางาน” ณ ผ้ึงหวานรีสอรท แอนดสปา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี  
คณาจารย ขาราชการ พนักงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  1 – 3 เมษายน  2552 คณะศึกษาศาสตร 
และลูกจาง  รวม 210 คน “การประกันคุณภาพการศึกษา  ณ หองประชุมหลวงพอ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะศึกษาศาสตร” วัดไรขิงอุปถัมภ ชั้น 5  
  อาคารศึกษา 3  
  คณะศึกษาศาสตร  
  และโรงแรมโกลเดนบีชชะอํา  
  อําเภอชะอํา  
  จังหวัดเพชรบุรี  
บุคลากรสํานักงานเลขานุการ  
คณะศึกษาศาสตร 
จํานวน 37 คน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช    
  โปรแกรม E-office 
 

30 ต.ค. 51 
ณ หองคอมพิวเตอร 
ศษ 3302-3303 
อาคารศึกษา 3  
คณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
10.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

  เปาประสงคของประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.  เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และเปน                  
ท่ียอมรับของสังคม 
 2. เพ่ือใหบุคลากรและหนวยงานในคณะศึกษาศาสตรปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 
   3.  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายชัดเจนแนนอน 
   4.  เพื่อพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูไปสูเปาหมายและเกิดประโยชนแกประเทศชาติสูงสุด 
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  กําหนดการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551  
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. กําหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2551 

มกราคม - มีนาคม 2552 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ               
ฝายดําเนินงาน 

2. กําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2551 

28 มกราคม 2552 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ               
ฝายดําเนินงาน 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดปฏิทิน             
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน               
ประจําปการศึกษา 2551 

4 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการประกันคุณภาพ              
การศึกษา ฯ ระดับคณะ 

4. แจกกําหนดการและมอบเอกสารใหภาควิชา/
สํานักงานเลขานุการ                          

5-6 กุมภาพันธ 2552 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ               
ฝายดําเนินงาน 

5. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ เก็บขอมูล
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําป 2551  

10 กุมภาพันธ -                
15 พฤษภาคม 2552 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ               
ฝายดําเนินงาน 

6. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง และรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2551 ระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ 

18 พฤษภาคม -                          
5 มิถุนายน 2552 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
  การศึกษาระดับภาควิชา /               
  สํานักงานเลขานุการ 
- คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน (แตงต้ังเฉพาะกิจ) 

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ
ประจําปการศึกษา 2551 ใหภาควิชา/
สํานักงานเลขานุการทราบ 

9 มิถุนายน 2552 คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา                  
ภายในที่ไดรับการแตงต้ัง 

8. ภาควิชาปรับแกไขรายงานการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551  

10 - 11 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับภาควิชา /  
สํานักงานเลขานุการ 

9. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการสงรายงาน           
การประเมินตนเองใหคณะฯ 

12 มิถุนายน 2552 ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ               

10. จัดทํา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2551 ระดับคณะวิชา 

13 - 25 มิถุนายน 2552 คณะอนุกรรมการการประกัน         
คุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน 

11. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2551ใหคณะกรรมการประจํา              
คณะศึกษาศาสตร 
 
 
 

26 มิถุนายน 2552 คณะอนุกรรมการการประกัน         
คุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
12. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

พิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2551 

26 - 30 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการประกันคุณภาพ              
การศึกษา ฯ ระดับคณะวิชา 

13. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) รายงาน             
การประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 

1 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการประกันคุณภาพ              
การศึกษา ฯ ระดับคณะวิชา 

14. ปรับแก (ราง) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2551 

2 - 8 กรกฎาคม 2552 คณะอนุกรรมการการประกัน         
คุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน 

15. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2551 ใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

17 กรกฎาคม 2552 คณะอนุกรรมการการประกัน         
คุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน 

16. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
อยางเปนทางการ  

23 - 24 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ที่ไดรับการแตงตั้ง
จากมหาวิทยาลัย) 

17. แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                            
ใหบุคลาการทราบ 

ตุลาคม 2552 หนวยประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

 
11.  การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก
ขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปวางแผนพัฒนาทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
รายละเอียดดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24  การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง/ขอเสนอแนะ 

จากคณะผูประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินงาน 

 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะวิชาและ 
    แผนปฏิบัติควรมีความสอดคลองกัน  
    ซึ่งจากการตรวจสอบพบวาการจัดกิจกรรม/ 
    โครงการไมตรงกับแผนยุทธศาสตรของ 
     คณะ หากตองการปรับเปลี่ยน คณะควรมี 
     การปรับแผนเปนลายลักษณอักษร 
 
 
 

ในปการศึกษา 2551 คณะไดดําเนินการ
ปรับแผนยุทธศาสตรของคณะใหสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรชาติและแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี ผลการประเมินตนเอง/ขอเสนอแนะ 
จากคณะผูประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินงาน (ตอ) 
 

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรใหมีความ 
   สอดคลองกับปณิธานของคณะ 

ในปการศึกษา 2551 คณะไดดําเนินการ
ปรับแผนยุทธศาสตรของคณะใหสอดคลอง
กับปณิธานของคณะ  

องคประกอบที่ 2   
การเรียนการสอน 
 

1. การมีมาตรการเสริมชวยลดภาระการสอน 
    ของคณาจารยเพื่อเพิ่มโอกาสในการทําวิจัย 
    มากขึ้น เชน การเชิญอาจารยพิเศษมากขึ้น   
    การจัดสรรทุนชวยสอนสําหรับนักศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา การใชนวัตกรรมทาง 
    เทคโนโลยีชวย การเนนรับนักศึกษาระดับ 
    บัณฑิตศึกษาที่เปนแผนเนนการวิจัย 
    มากกวาแผน ข ฯลฯ 

ในปการศึกษา 2551 คณะมีการจัดการเรียน
การสอนผานระบบเครือขาย IT                       
(E-Learning) จํานวน 10 รายวิชา ไดแก 
468301 463102 080177 080121 466332 
466271 467241 467214 466302 467456  
และจัดสรรเงินรายไดสําหรับเปน
คาตอบแทนสําหรับอาจารยพิเศษและ
ผูทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ เปนประจํา        
ทุกปงบประมาณ 

 2. การมีการประเมินความพึงพอใจผูใช 
    บัณฑิตโดยทําอยางตอเนื่อง 

คณะไดสํารวจขอมูลความพึงพอใจของ 
ผูใชบัณฑิต ในรูปแบบของการวิจัย โดย
สอบถามจากผูใชบัณฑิต ซึ่งดําเนินการ           
ในปงบประมาณ 2551 และแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ 2552 

 3. การจัดหาอุปกรณ/ครุภัณฑเบื้องตนเพื่อ 
    เตรียมการจัดการเรียนการสอนสําหรับ 
    อาจารย เชน คอมพิวเตอร ใหเพียงพอตอ         
    ความตองการ/จําเปน 

ในปงบประมาณ 2551 คณะไดจัดสรรบ
ประมาณเงินรายไดสําหรับจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรจํานวน 8 ชุด เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการศึกษาคนควาดวยตนเองของ
นักศึกษา 

องคประกอบที่ 3   
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. การประเมินคุณภาพของการใหบริการ           
    แกนักศึกษาและนําผลมาปรับปรุง 

ในปการศึกษา 2551 คณะไดมีการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการครบทั้ง 5 ดาน 
ไดแก จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
จัดบริการดานกายภาพ จัดบริการให
คําปรึกษา จัดบริการขอมูล ขาวสาร จัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ และ            
ไดมีการดําเนินการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี ผลการประเมินตนเอง/ขอเสนอแนะ 
จากคณะผูประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 4  
การวิจัยและ/หรืองาน
สรางสรรค 
 

1. การรณรงคสรางแรงจูงใจใหมีการสราง 
    ผลงานวิจัย การตีพิมพเผยแพร และการ 
    จดสิทธิบัตร 

คณะมีระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย โดยสงเสริมและเปด
โอกาสใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนสามารถเสนอขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะ และมีระบบสรางขวัญ
กําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเดน โดยการจัดใหมีรางวัลสําหรับผูที่
เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารที่ได
มาตรฐาน หรือสามารถนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

องคประกอบที่ 5   
การบริการทางวิชาการ 
แกสังคมและชุมชน 
 

1. การใชศักยภาพของอาจารยและความ 
   หลากหลายในองคความรูเพื่อการใหบริการ 
   วิชาการแกสังคมโดยเฉพาะในเขตพื้นที่          
   ภาคกลางตะวันตก   

ในปการศีกษา 2551 คณะไดดําเนินการจัด
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งเปน
โครงการที่ไดรับการจัดสรรใน
ปงบประมาณ 2551 จํานวน 7 โครงการ 
ปงบประมาณ 2552 จํานวน 7 โครงการ  
พรอมทั้งยังจัดสรรงบประมาณเงินรายได
เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการแกชุนชน
และสังคมอีกดวย 

องคประกอบที่ 7   
การบริหารจัดการ 

1. การจัดทําแผนอยางเปนรูปธรรมและ 
    เปนลายลักษณอักษร การอางอิงถึงรายงาน 
    การประชุมอาจใชเปนหลักฐานประกอบได 
    แตไมไดระบุถึงรายละเอียดของแผน 

ในปการศึกษา 2551 คณะไดดําเนินการ
จัดทําแผนอยางเปนรูปธรรมและเปนลาย
ลักษณอักษร 

องคประกอบที่ 8   
การเงินและงบประมาณ 

1. การอางอิงหลักฐานโดยใชระบบ MIS  
    ของมหาวิทยาลัย 

ในการจัดทํา SAR ประจําปการศึกษา 2551 
ของคณะ คณะไดอางอิงหลักฐานระบบ 
MIS ของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากคณะ             
ใชระบบฐานขอมูล MIS (Management 
Information System) สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย ระบบ
งบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี 
ระบบทะเบียนนักศึกษา  และระบบ
ประเมินการเรียนการสอน ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อการตัดสินใจ  
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี ผลการประเมินตนเอง/ขอเสนอแนะ 
จากคณะผูประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 9   
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. การจัดทําคูมือประกันคุณภาพควรมีการ 
    ปรับในรายละเอียดและรูปแบบการ 
    ดําเนินงานจากเกณฑของ สกอ. ใหมีความ 
    สอดคลองที่จะใชงานในระดับคณะและ 
    ภาควิชา 

คณะมีการพื่อปรับ SAR และคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะตามแนวทางการ
ประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย เปนประจํา       
ทุกปการศึกษา      

 2. การนําผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
   ตรวจประเมินคุณภาพทุกระดับมาจัดทําเปน 
   แผนพัฒนาปรับปรุง และมีการรณรงคใหมี 
   การนําผลที่ไดรับจากการดําเนินการใน 
   ระบบกลไกดังกลาวไปใชพัฒนาหนวยงาน 
   หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

คณะไดนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยเมื่อคณะ
ไดรับแจงผลการประเมินฯ จาก
คณะกรรมการประเมินฯ  คณะมีการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการดํานเนิงานอยาง
เปนรูปธรรม 

 3. การสรางระบบกลไกการใหความรูและ 
    ทักษะดานการประกันคุณภาพในรูปแบบ 
    ที่หลากหลายแกนักศึกษา เชน การบูรณา- 
    การในกระบวนการเรียนการสอน  
    การบรรยาย การจัดปายนิเทศ รวมถึงการ 
    ตรวจสอบและการประเมินผลการนําระบบ 
    กลไกการประกันคุณภาพไปใชในกิจกรรม 
    ของนักศึกษา 

คณะไดมีการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยจัดใหมี
การบรรยายใหความรูเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาในโครงการ
สัมมนาผูนํานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  

ขอเสนอแนะโดยภาพรวม 1. คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรที่หลากหลาย 
    ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ซึ่งสามารถ 
    ตอบสนองความตองการของสังคมไดใน          
    วงกวาง  

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร โดยไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 
7 หลักสูตร และจัดสรรทุนเพื่อวิจัยพัฒนา
หลักสูตร พรอมทั้งดําเนินการของการ
รับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในป
การศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรเปดการ
สอนในระดับปริญญาตรีจํานวน 9 
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
จํานวน 9 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 
จํานวน 3 หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะโดยภาพรวม 
(ตอ) 

2. การศึกษาเกณฑมาตรฐานแตละตัวบงชี้ 
   ใหถองแท เพื่อการดําเนินการและอางอิง 
    เอกสารหลักฐานใหมีความสอดคลอง   
    โดยเฉพาะกรณีที่เปลี่ยนตัวบงช้ีใหม 
     ทั้งหมด  

คณะศึกษาศาสตรไดมีการเชิญรอง
อธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) มา
บรรยายใหความรูดานการประกันคุณภาพ
แกบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร พรอมทั้ง
มีการจัดประชุมช้ีแจงตัวบงชี้ใหแก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ คณาจารย และบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร 

 3. การใหความสําคัญกับการจัดทําแผนของ 
    ทุกองคประกอบ และใชแผนเปนเครื่องมือ 
    ในการบริหารจัดการการติดตามตรวจสอบ 

ในปการศึกษา 2551 คณะไดจัดทําแผนของ
ทุกองคประกอบครบตามภารกิจหลักทั้ง 4 
ดาน และใชแผนเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการ 

 4. การดําเนินการใหไดคุณภาพตามตัวบงชี ้  
    คณะฯ ควรมีผลการดําเนินการใหครบ               
    ในทุกเกณฑมาตรฐาน  

ในรอบปการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2551 คณะไดดําเนินการใหไดคุณภาพครบ
ทุกตัวบงชี้ โดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 ครบทั้ง 
9 องคประกอบ 41 ตัวบงช้ี ตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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บทบทที่ ที่ 22  สวนสาระ สวนสาระ   
ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 1 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  
ตัวบงช้ี 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน                 
                    และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ   
                    (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน /  
2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป

ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

/  

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

/  

4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ /  
5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้                       

อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
/  

6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

/  

7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 / 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการทบทวนปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและแผนการดําเนินงาน

เปนลายลักษณอักษรสอดคลองกับภารกิจหลัก คือ ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.1-1) 

2.  คณะศึกษาศาสตรไดใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฉบับท่ีผานมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 เม่ือ 14 พ.ค. 2551 มาใชจัดทําแผนของคณะในปนี้เมื่อมหาวิทยาลัยมีการ
ทบทวนแผนอีกคร้ังหนึ่ง โดยคณะมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร มาตรการ และตัวชี้วัด
ความสํา เร็จ รวมท้ังกําหนดคา เปาหมายกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัย               
โดยการนําแผนไปทบทวนระดับหนวยงาน และไดนําขอสรุปเสนอเพ่ือพิจารณาและผานมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือ 10 ก.ย. 2551 ซึ่งเผยแพรอยูใน www.plan.su.ac.th ดังนั้น คณะจึงไดนํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงมาใชทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัตงิานประจําปของ
คณะอีกครั้งหนึ่ง สําหรับแผนปฏิบัติงานประจําปนี้ไดเผยแพรใหประชาคมและสาธารณชนทราบใน 
www.educ.su.ac.th (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.2-1, ศษ 1.1.2-2, ศษ 1.1.2-3, ศษ 1.1.2-4) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ       
ตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยใชแนวทางตามตัวบงชี้/ตัวชี้วัดของ สมศ.  สกอ. และ 
ก.พ.ร. เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนฯ ของมหาวิทยาลัยครบท้ัง 4 ภารกิจ 
(เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.3-1) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  โดยมีการกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดผลการดําเนินงานใหครบทุกภารกิจตามแผนยุทธศาสตร โดยกําหนด           
ตัวบงชี้ไวจํานวนท้ังหมด 65 ตัวบงชี้ มีการดําเนินงานไดตามเปาหมายจํานวน 53 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 
81.60 (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.1.4-1, ศษ 1.1.4-2) 

5.   คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานนําเสนอคณบดี และ              
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัย ในเร่ืองตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน 
การเงินและงบประมาณ (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.1.5-1, ศษ 1.1.5-2) 

6. คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาคณะวิชาและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพ
การณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.6-1) 
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จุดแข็ง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนด ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค แผนกลยุทธ  และแผนการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาชาติอยางชัดเจน มีการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ทบทวน และพัฒนาแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานใหทันสมัย
อยางตอเนื่องครบทุกภารกิจ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรของคณะทุกระดับ และทุกหนวยงานยอยมีการ
กําหนดปณิธาน วัตถุประสงค ทุกหนวยงาน 
 2. คณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย จึงสามารถนํามา
ถายทอดสูการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะไดอยางสอดคลองกัน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ควรมีการเผยแพรตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการใหบุคลากรทุกระดับทราบอยางทั่วถึง เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
จุดออน : - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.1.1-1 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค  
ศษ 1.1.2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศษ 1.1.2-2 
ศษ 1.1.3-1 
ศษ 1.1.4-1 

แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2551 ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย 
วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(พ.ศ.2551-2554) 

ศษ 1.1.2-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเผยแพรใน www.plan.su.ac.th  
ศษ 1.1.2-4 แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2551 ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย 

วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(พ.ศ.2551-2554) ที่เผยแพรใน www.educ.su.ac.th                

ศษ 1.1.4-2 
ศษ 1.1.5-1 

รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2551 ท่ีสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2551-2554) 

ศษ 1.1.5-2 
 

รายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2551 และบันทึกรายงานผลการประชุมติดตาม
เรงรัดการใชจายประจําปงบประมาณ  

ศษ 1.1.6-1 
 

การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรคณะ 
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ตัวบงช้ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน : 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 

ประเด็นของการประเมินผล 
จํานวนตัวบงช้ี 

ของการปฏิบัติงาน 
ท่ีบรรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงชี้
ของแผน 

ปฏิบัติงานท้ังหมด 

รอยละของ 
การบรรลุเปาหมาย 

ตามตัวบงชี้ 
ของการปฏิบัติงาน 

ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 25 33 78.79 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 7 10 70.00 
ดานการบริการวิชาการ 14 15 93.33 
ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 7 7 100 

รวมทุกประเด็น 53 65 81.60 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 100 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 81.60 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี้ : รอยละ 100 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : รอยละ 85 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท้ัง 4 ดาน คือ ดานมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบริการวิชาการ และดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
จํานวนท้ังหมด 65 ตัวบงชี้ และคณะสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายจํานวน 53 ตัวบงชี้ คิดเปน                
รอยละ 81.60 (เอกสารหมายเลข ศษ 1.2.1-1, ศษ 1.2.1-2, ศษ 1.2.1-3) 
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จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : -   
จุดออน :   

การปฏิบัติงานในแตละดานสามารถดําเนินการไดเพียงบางตัวบงชี้  
แนวทางปรับปรุงจุดออน :   

1. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจมากขึ้น 
 2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 1.2.1-1 แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2551 ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย 
วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (พ.ศ.2551-2554) 

ศษ 1.2.1-2 
ศษ 1.2.1-3 

รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2551 ท่ีสอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2551-2554) 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 11  
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1       
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับ 7 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละ 100 รอยละ 81.60 2 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1   2.00 (=4/2) 

 
จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 2.00 แสดงวา                     

การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 2 2   การเรียนการสอนการเรียนการสอน  
 
ตัวบงช้ี 2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปการศึกษา)  
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 -6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

  

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร /  
2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต /  
3 มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
/  

4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา  /  
5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา              

ไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
/  

6 หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และ
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 / 

7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะแผน (ก) และ
ปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร
ท้ังหมด 

 / 

  
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยเริ่มตนจากภาควิชาหรือสาขาวิชา
วิเคราะหความตองการใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีตองการเปดสอน จึงจัดทํา
รางหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร เมื่อหลักสูตรผานที่ประชุมภาควิชา
แลวจึงเสนอเขาสูการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบแลวจึงเสนอหลักสูตร
ตอมหาวิทยาลัย โดยใชแนวทางการจัดทําหลักสูตรใหมตามคูมือเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.1-1) 

2. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการ
เรียนการสอน และสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของชาติ ซึ่งคณะวิชาไดกําหนดแผนการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษา โดยมีหลักฐานอางอิงในแผนปฏิบัติราชการและคูมือการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) /ระบบโควตาพิเศษ/รับตรง โดยจําแนกเปนจํานวนรับท้ังหมด
และแยกรับตามสาขาวิชาเอก (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.2-1, ศษ 2.1.2-2)  
 3. คณะศึกษาศาสตรมีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุกเร่ือง ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.3-1,                     
ศษ 2.1.3-2, ศษ 2.1.3-3) 

3.1 มีการกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร คือ มีการจัดการประชุม/สัมมนา
ระดมความคิดเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดทิศทาง
และวัตถุประสงคของการจัดทําหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหมีปรัชญาหรือวัตถุประสงค 
ตลอดจนทักษะหรือคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม  

3.2 มีการบริหารหลักสูตร คือ มีการวางระบบการเรียนการสอน ระยะเวลาการศึกษา                
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา โครงสรางหลักสูตรทุกรายวิชา มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด  มีกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา ในดานการเรียน แนะนําการศึกษาในมหาวิทยาลัย แนะนํา
การลงทะเบียนเ รียน และมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกชั้นป เปนตน มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนองในคณะวิชา 
  3.3 มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ มีการพิจารณาทบทวนปริมาณ คุณสมบัติ 
และภาระงานอาจารยประจําหลักสูตรใหมีจํานวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุกหลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรีมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิตรง/สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน และในจํานวนนี้
เปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท/เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 
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อยางนอย 2 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได ระดับปริญญาโทมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก/เทียบเทา หรือเปน             
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวน           
อยางนอย 3 คน ระดับปริญญาเอกอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จํานวนอยางนอย                  
3 คน  ทั้งนี้มีการกําหนดภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระอยางชัดเจน คือ อาจารยประจํา              
หนึ่งคนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน และเปน
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ไมเกิน 15 คน โดยอาจารยตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ี
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ทั้งนี้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะมีอาจารยประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตอง
ทําหนาท่ีเปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้น 

3.4 มีการบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คือ มีการเตรียมความพรอมดาน              
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน ระบบสารสนเทศ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง วัสดุอุปกรณตาง ๆ อาคารสถานท่ี            
กอนการจัดการเรียนการสอน                
  3.5 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร คือ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของคณะวิชาเพ่ือสนับสนุนใหภาควิชา/สาขาวิชาทําวิจัย
ประเมินผลในแตละหลักสูตร 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการประจําปการศึกษาทุกหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข ศษ 2.1.4-1) 

5. คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร กลาวคือ นําผลการประเมินการ
เรียนการสอนไปปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ประมวลการสอน การวัดผลการเรียนการสอน การวัดผลการเรียน 
รวมท้ังปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย สนองตอความตองการของสังคม (เอกสารหมายเลข               
ศษ 2.1.5-1) 
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จุดแข็ง : 
1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรท่ีเปนระบบมีมาตรฐาน 
2.  มีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบทุกหลักสูตร 
3.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสตูรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกัน

คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารหลักสูตร โดยใชระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมขอมูลดาน            
ตาง ๆ ไดแก โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคาร สถานที่ คณาจารย 
บุคลากร บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จุดออน :  

บางภาควิชามีขอจํากัดในเรื่องจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงทําใหไมสามารถเปดหลักสูตรใหมได 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 1.  วิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการท้ังในระดับภาควิชาและระดับคณะวิชา 
(แผนอัตรากําลังระยะ 5 ป พ.ศ. 2552 – 2556) 
 2.  ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการให
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.1.1-1 คูมือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศษ 2.1.2-1 ขอมูลประมาณการนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นป และนักศึกษาตกคาง  
ศษ 2.1.2-2 คูมือการรับสมัครนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศษ 2.1.3-1 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  
ศษ 2.1.3-2 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร  
ศษ 2.1.3-3 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิเคราะหหลักสูตร/วิพากษหลักสูตร  
ศษ 2.1.4-1 
ศษ 2.1.5-1 

ตารางวิเคราะหหลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา  
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ตัวบงช้ี 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 -6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

/  

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน                  
เปนสําคัญทุกหลักสูตร 

/  

3 มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู             
ทุกหลักสูตร 

/  

4 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบ             
ตอความตองการของผูเรียน 

/  

5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน               
และอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 

/  

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ                       
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 

/  

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง                      
ทุกหลักสูตร 

 / 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีกลไกการใหความรูความเข าใจกับอาจารยผู สอนถึงวัตถุประสงคและ                       

เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยเผยแพรไวในคูมือ
อาจารย (เอกสารหมายเลข ศษ 2.2.1-1) 

2. คณะศึกษาศาสตรมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนผู เรียน                    
เปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยคณะมีรายวิชาที่มีลักษณะเปนการบรรยาย การฝกประสบการณวิชาชีพครู         
การฝกงาน การศึกษานอกสถานท่ี การทําวิจัย และการมอบหมายใหคนควาเพิ่มเติม ซึ่งเปนการสงเสริม
ประสบการณจริงใหกับนักศึกษาทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ศษ 2.2.2-1) 

3.   คณะศึกษาศาสตรมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
ทุกหลักสูตร โดยมีการติดต้ังโสตทัศนูปกรณ ไดแก โทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอร เคร่ืองฉาย LCD เครื่องเลน
วีดิทัศน เคร่ืองขยายเสียง ประจําหองเรียนและหองประชุม นอกจากนี้ยังมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการ
เรียนการสอน และศูนยเทคโนโลยีสารสนทเศเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหบริการคนควา Internet ดวย
ตนเอง (เอกสารหมายเลข ศษ 2.2.3-1) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ นและหลากหลายท่ีสนองตอบ                   
ตอความตองการของผูเรียน โดยหลักสูตรของคณะฯ ทุกสาขาวิชา จะประกอบดวยรายวิชาหลากหลายท่ีมี
กระบวนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและใหเกิดประสบการณจริง โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต จะประกอบดวย  3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
ซึ่งในแตละหมวดวิชามีการจัดแบงเปนกลุมวิชาท้ังท่ีบังคับเลือก และเลือกเสรี ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.2.4-1) 
 5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ  
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร คือ ทุกรายวิชาประเมินผลท้ัง 3 ดานไดแก ดานความรูความเขาใจ ทักษะ 
และเจตคติ ตามสัดสวนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของวิชานั้น ๆ ซึ่งผูสอนจะระบุไวในประมวลรายวิชา ทั้งนี้
ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตามผลการเรียนผานระบบอาจารยที่ปรึกษาในระบบ MIS (www.reg.su.ac.th) ได 
(เอกสารหมายเลข ศษ 2.2.5-1) 

6. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู เ รียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ                      
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู ทุกหลักสูตร  โดยใชระบบการประเมินประสิทธิภาพการเ รียนการสอ น
(www.reg.su.ac.th) รวมกับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 2.2.6-1) 
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จุดแข็ง : 
1.  คณาจารยมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
2.  มีระบบการประเมินผลและการตัดสินผลการศึกษาโปรงใสและเปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบได 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
  จัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอตอความตองการ เพื่อสงเสริมการใชสื่อและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการสอน 
จุดออน :  - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.2.1-1 คูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 2.2.2-1 
ศษ 2.2.4-1 
ศษ 2.2.5-1 

ประมวลการสอนรายวิชา  

ศษ 2.2.3-1 ขอมูลอาคารสถานท่ี การแบงพ้ืนท่ีใชงานในอาคารคณะศึกษาศาสตร และโสตทัศนูปกรณ 
ศษ 2.2.6-1 ระบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัย (www.reg.su.ac.th)  
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ตัวบงช้ี 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร 
                    และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

/  

2 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใช
ในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวม                            
ทุกหลักสูตร 

/  

3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนด 
ในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก 

/  

4 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับ                
การสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

 / 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 / 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผู รู ในชุมชนมาชวยในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยเมื่อมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร                       
คณะจะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆ เปนกรรมการวิพากษ
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ศษ 2.3.1-1, ศษ 2.3.1-2, ศษ 2.3.1-3, ศษ 2.3.1-4) 

2. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชใน
การปฏิบัติไดจริง โดยผู ทรงคุณวุฒิหรือผู รู ในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร โดยในรายวิชาตางๆ ของ
หลักสูตร จะมีการเชิญอาจารยพิเศษ/วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษ/ใหความรู (เอกสารหมายเลข               
ศษ 2.3.2-1, ศษ 2.3.2-2) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร
โดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก โดยในแตละปการศึกษาจะมีการสงนักศึกษา/ผูเรียนไปฝก
ประสบการณ/ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.3.3-1) 
จุดแข็ง : 

1. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญมาเปนกรรมการพิจารณาโครงสราง เนื้อหาสาระ ความเหมาะสม 
ความถูกตองทางวิชาการ และความทันสมัยของหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.  มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูประกอบการมาใหความรูและทักษะแกนักศึกษา
ในรายวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญมาเปนกรรมการพิจารณาโครงสราง เนื้อหา
สาระ ความเหมาะสม ความถูกตองทางวิชาการ และความทันสมัย เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีทําใหผูเรียนมีความรู
และทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 

2.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูประกอบการมาใหความรูและ
ทักษะแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

3.  จัดใหมีรูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับเชิญมาใหความรู/เปนวิทยากรดวย
วิธีการท่ีแตกตางกับการประเมินผูสอน (อาจารยประจํา) 
จุดออน :  

ยังไมมีการกําหนดรูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับเชิญมาใหความรู/เปนวิทยากร 
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  

กําหนดรูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับเชิญมาใหความรู/เปนวิทยากรใหแตกตาง
จากแบบประเมินท่ีใชกับอาจารยประจํา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.3.1-1 หนังสือเชิญคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  
ศษ 2.3.1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  
ศษ 2.3.2-1 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ/วิทยากร  
ศษ 2.3.2-2 รายชื่ออาจารยพิเศษ/วิทยากร  
ศษ 2.3.3-1 โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพของหนวยฝกประสบการณ  
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ตัวบงช้ี 2.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
≥ +10% หรือ ≤ -10 % 

ของเกณฑมาตรฐาน 
6 – 9.99 %  และ  -6 -(-9.99)%ของ

เกณฑมาตรฐาน 
(-5.99) -5.99 %  

ของเกณฑมาตรฐาน 
 

จํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเทา 

จํานวนอาจารยประจํา 
ท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

3956.69 68 58.19 : 1 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : อัตราสวน 1 : 44.10 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: อัตราสวน 1 : 58.19 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
เปาหมายปของปนี้ : อัตราสวน 1 : 25 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : อัตราสวน 1 : 25 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 68 คน 

มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 3956.69 คน มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาเปน 1 : 1 : 58.19สัดสวนของ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําเปน 1 : 25 ซึ่งแตกตางไปจากเกณฑมาตรฐาน (1: 25)                
คิดเปน +132.76 % (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.1-1 และ ศษ 2.4.1-2) 
จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดออน :   
 เนื่องจากคณะศึกษาศาสตรเปดสอนรายวิชาพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาทุกคณะวิชา จึงทําใหสัดสวนของ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําแตกตางไปจากเกณฑมาตรฐาน (1: 25) มากถึง 34.06 %   
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 ติดตามประเมินความเพียงพอของอัตรากําลังเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสมํ่าเสมอ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.4.1-1 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
ศษ 2.4.1-2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
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ตัวบงช้ี 2.5  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา  
                    ตออาจารยประจํา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ            
     1 - 39 หรือ วุฒิปริญญาเอกอยู 
     ระหวางรอยละ 40-59 แต  
     วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ  
    40-59 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา 
     รอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับ 
     รอยละ 60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ 
     เทากับรอยละ 60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา 
     รอยละ 5 

 

วุฒิการศึกษาของ 
อาจารยประจํา 

จํานวนอาจารย รอยละของ 
วุฒิการศึกษา 

ตออาจารยทั้งหมด 
ปฏิบัติงานจริง 

(คน) 
ลาศึกษาตอ 

(คน) 
รวมท้ังหมด 

(คน) 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา - - - - 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 33 6 39 52.70 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 35 - 35 47.30 
รวมอาจารยประจําท้ังหมด 68 6 74 100 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ป.เอก รอยละ 43.42 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ป.ตรี รอยละ 0    
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ป.เอก รอยละ 47.30 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ป.ตรี รอยละ 0    
เปาหมายของปนี้ : ป.เอก รอยละ 45 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ป.ตรี รอยละ 0    
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ป.เอก รอยละ 50 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ป.ตรี รอยละ 0    
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2551 คณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาโท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 

52.70 ปริญญาเอก จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 47.30 ดังนั้น จึงมีสัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญา
โทและปริญญาเอก คิดเปนสัดสวน 39 : 35 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.1-1)  
จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : -   
จุดออน :   
 อาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกยังมีจํานวนนอย เนื่องจากอยูระหวางการลาศึกษาตอ 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 กําหนดเปนนโยบายในการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยกําหนดชวงระยะเวลาท่ีอาจารยตอง
ไปเพ่ิมคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกภายหลังจากการปฏิบัติงานสอนมาแลวระยะหนึ่ง และ/หรือสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น เชน ใหเงินทุนสนับสนุนการสอบวัด
ระดับความรูภาษาตางประเทศหรือความรูอื่น ๆ ที่ใชสําหรับการศึกษาตอ หรือรับบุคลากรใหมท่ีอยูระหวาง
การทําดุษฎีนิพนธ หรือการรับเปนตนสังกัดใหแกนักศึกษาทุนเครือขายการผลิตและพัฒนาอาจารย                        
ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.5.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 2.6   สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
                    และศาสตราจารย (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  : (เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.  
    และ ศ.รวมกันอยูระหวางรอยละ  
   1-44 หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ  
    ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู 
    ระหวางรอยละ 45-69 แตผูดํารง 
    ตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไปนอย 
    กวา รอยละ 30          

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
    ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 45-69 
และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป 
     เทากับหรือมากกวารอยละ 30   
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ  
    ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ 
    รอยละ 70 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป 
    นอยกวารอยละ  30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ.  
     รวมกันมากกวาหรือเทากับ รอยละ 70  
และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป  
    เทากับหรือมากกวารอยละ 30 

 

ตําแหนงวิชาการ 
จํานวนอาจารย

ประจําท่ีปฏิบัติงาน
จริง (คน) 

จํานวนอาจารย
ลาศึกษาตอ 

(คน) 

จํานวนอาจารย
ท้ังหมด (คน) 

รอยละของอาจารย                   
ท่ีมีตําแหนงวิชาการ 
ตออาจารยประจํา 

อาจารย 32.5 6 38.5 52.02 
ผูชวยศาสตราจารย 25.5 - 25.5 34.46 
รองศาสตราจารย 10 - 10 13.52 
ศาสตราจารย - - - - 
รวมท้ังหมด 68 6 74 100 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ผศ. รอยละ 32.90 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
 รศ. รอยละ 14.47    
 ศ. รอยละ -    
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ผศ. รอยละ 34.46 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
 รศ. รอยละ 13.52    
 ศ. รอยละ -    
เปาหมายของปนี ้: ผศ. รอยละ 33 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
 รศ. รอยละ 15    
 ศ. รอยละ -    
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ผศ. รอยละ 35 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
 รศ รอยละ 15    
 ศ. รอยละ -    

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย จํานวน 38.5 คน 
คิดเปนรอยละ 52.02  ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 25.5 คน คิดเปนรอยละ 34.46  และรองศาสตราจารย จํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 13.52 ดังนั้น จึงมสีัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
และรองศาสตราจารย คิดเปน 52.02 : 34.46 : 13.52 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.1-1) 
จุดแข็ง :  
 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย การจัดสรรเงินรางวัลสําหรับอาจารยท่ีสรางสรรคและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนเงินรางวัลสําหรับอาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ                    
ท่ีสูงขึ้น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 1.  เผยแพร/ประชาสัมพันธเรื่องการจัดสรรงบประมาณและเงินรางวัลใหอาจารยไดรับทราบอยาง
ตอเนื่องอยูเสมอ 
 2.  เพ่ิมวงเงินงบประมาณการจัดสรรงบประมาณและเงินรางวัลสําหรับอาจารยที่สรางสรรคและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และไดรับตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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จุดออน :   
 1.  จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
 2.  มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งเร่ิมใชเปนปการศึกษาแรก จึงทําให
อาจารยยังทราบรายละเอียดของเกณฑใหมไมทั่วถึง 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 1.  จัดใหมีผูชวยสอนและผูชวยวิจัย เพ่ือลดภาระงานสอน และทําใหอาจารยมีเวลาในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ/ผลงานวิจัยมากขึ้นเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.  เผยแพร ประชาสัมพันธเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการใหแกอาจารยทุกทานโดยตรง และ/หรือ
เชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการขอและการสรางผลงานทางวิชาการมาบรรยายใหความรู 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.6.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิทางการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร /  
2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ /  
3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ /  
4 มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ /  
5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 / 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 1 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 2 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรยึดถือปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเวียนใหบุคลากรรับทราบทั่วกันใหปฏิบัติตามขอบังคับ และเผยแพร/ตีพิมพใน
คูมืออาจารยของคณะวิชา เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตามภาระรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ จึงไดเผยแพรประชาสัมพันธ
เรื่องจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของตามสายงานไวดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.1-1, ศษ 2.7.1-2) 

2. คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยของคณะ มีการ
เผยแพรประกาศใหทราบท่ัวถึงกันโดยการจัดทําเปนเอกสารคูมือ ติดประกาศ การแจงในท่ีประชุม เพ่ือให
บุคลากรทุกระดับภายในคณะรับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.2-1, ศษ 2.7.2-2) 
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3. คณะศึกษาศาสตรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย โดยใชกลไก
ของท่ีประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของคณะ ซึ่งทําหนาท่ีในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
คณาจารยของคณะ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.3-1, ศษ 2.7.3-2, ศษ 2.7.3-3) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกเพ่ือใหมีการปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือหากมีขอรองเรียน
เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณก็มีแนวทางดําเนินการตามหมวด 4 โทษทางจรรยาบรรณ และหมวด 5 การ
ดําเนินการทางจรรยาบรรณ โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเสนอขอรองเรียนอื่น ๆ 
ท่ีมีตอคณาจารยในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไดสรางชองทางการติดตอที่หลากหลาย ไดแก กลองรับ
ความคิดเห็น โทรศัพท แบบสอบถาม (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.4-1) 
จุดแข็ง : 

คณะศึกษาศาสตรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยอยางเปนระบบ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 จัดกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกคณาจารยและบุคลากรทุกสายงาน เชน จัดบรรยาย
พิเศษในการสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการประจําปของคณะฯ ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพหรือสงเสริม ยกยอง เชิดชูผูปฏิบัติตนดานจริยธรรมดีเดนประจําป เปนตน 
จุดออน :  

ยังไมมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  

ควรมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.7.1-1 
ศษ 2.7.2-1 

คูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร   

ศษ 2.7.1-2 
ศษ 2.7.2-2 

บอรดประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร   

ศษ 2.7.3-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คณะศึกษาศาสตร    
ศษ 2.7.3-2 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย                               
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ 2.7.4-1 
 

ชองทางการติดตอสือ่สารและรายงานสรุปขอมูลแสดงการรองเรียนท่ีมีตอคณาจารย                  
ในเร่ืองจรรยาบรรณขากผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ตัวบงช้ี 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน                           
                    (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมม ี
1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
/  

2 มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 
ในดานการเรียนการสอน 

/  

3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม                 
ทางการศึกษา 

/  

4 มีผลงานวิจัยดานการเรยีนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

/  

5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอก
คณะวิชา 

/  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย

และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูในชั้นเรียน” และเผยแพรความรูในคูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร (เอกสารหมายเลข ศษ 2.8.1-1,               
ศษ 2.8.1-2) 
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   2. คณะศึกษาศาสตรมีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 
ในดานการเรียนการสอน โดยกําหนดเปนนโยบายใหอาจารยมีการคิดคนพัฒนาวิธีการสอนใหม ๆ   
และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ เชน การจัด
ประกวดใหรางวัลแกอาจารยเ พ่ือสรางแรงจูงใจ การหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สรางเครือขายการเรียนรูภายในและภายนอก เปนตน และเพ่ือเปนการ
สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย คณะสนับสนุนโดยจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
แตละปงบประมาณ นอกจากนี้ยังกําหนดใหอาจารยจัดทําประมวลการสอน (course syllabus) ที่แสดงใหเห็น
ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีใชในแตละภาคเรียน และประเมินผลการสอนโดยผูสอนเพื่อใหทราบถึง
พัฒนาการของผูเรียนจากการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงหรือแตกตางไปจากเดิม (เอกสารหมายเลข ศษ 2.8.2-1,                  
ศษ 2.8.2-2,  ศษ 2.8.2-3) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา  โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดเปนประจํา                   
ทุกปงบประมาณ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.8.3-1)  

4.  คณะศึกษาศาสตรมีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร                 
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ โดยในแตะละปการศึกษาจะมี
การจัดโครงการนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธเปนประจําทุกปการศึกษา (เอกสารหมายเลข                       
ศษ 2.8.4-1) 

5. คณะศึกษาศาสตรมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2551ไดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับเทศบาลนครนครปฐม (เอกสาร
หมายเลข ศษ 2.8.5-1) 
จุดแข็ง : 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 เพ่ิมชองทางการใหความรูเขาใจเกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนกับอาจารย 
ใหมีความหลากหลายมากขึ้น 
จุดออน : -   
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.8.1-1 คูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 2.8.1-2 โครงการอบรมทางวิชาการ เร่ือง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน”  
ศษ 2.8.2-1 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ศษ 2.8.2-2 ประกาศการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ  
ศษ 2.8.2-3 ประกาศการใหทุนการจัดพิมพและเผยแพรรายงานการวิจัย  
ศษ 2.8.2-4 
ศษ 2.8.3-1 

ประกาศการใหทุนสนับสนุนการวิจัย  

ศษ 2.8.4-1 โครงการนําเสนองานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ ประจําปการศึกษา 2551  
ศษ 2.8.5-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

กับเทศบาลนครนครปฐม  
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ตัวบงช้ี 2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 

ขอมูล บัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2548 2549 2550 

1. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปที่สําเร็จ (คน) 162 170 78 
2. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) 156 168 76 
3. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถามและกําลังศึกษาตอ (คน) 39 28 10 
4. บัณฑิตระดับ ป.ตร ีที่ตอบแบบสอบถามที่มีงานทํา ภายใน 1 ป                  
    หลังสําเร็จการศึกษา (คน) 

90 114 41 

รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (%) 82.69 84.53 62.12 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 81.43 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 62.12 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 82 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : รอยละ 80 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550                  
ซึ่งมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 66น (ตอบแบบสอบถามจํานวน 76 คน) มีผูไดงานทําภายใน 1 ป 
จํานวน 41น คิดเปนรอยละ 62.12 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.9.1-1) 
จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดออน :   

ชวงเวลาการเก็บขอมูลการไดงานทําของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2550 (เก็บขอมูลในวัน
ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร) เปนชวงที่บัณฑิตจบการศึกษาเพียงประมาณ 4 เดือน ผลการสํารวจจึง              
อาจไมสะทอนภาวะการหางานทําที่แทจริงของบัณฑิตเทาที่ควร 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 ควรติดตามเก็บขอมูลบัณฑิตท่ียังไมไดงานทําเม่ือใกลครบกําหนด 1 ปเพ่ิมเติมจากการเก็บขอมูลใน
วันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร (เดือนกรกฎาคม) อีกคร้ัง   

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.9.1-1 รายงานสรุปภาวะการหางานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 (กองแผนงาน) 
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ตัวบงช้ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 
เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ 
ก.พ. 

รอยละ 100  ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

 

ขอมูล 
บัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2548 2549 2550 

1. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปที่สําเร็จ (คน) 162 170 78 
2. บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป                
    หลังสําเร็จการศึกษา (คน) 

90 114 41 

3. บัณฑิตระดับ ป.ตร ีที่ตอบวามีรายไดเฉล่ียตอเดือนเปนไปตามเกณฑ  
    (คน) 

58 71 37 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ (%) 

64.44 62.28 90.24 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 62.28 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 90.24 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 90 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : รอยละ 90 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550             

ซึ่งเปนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา จํานวน 41 คน                  
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเปนไปตามเกณฑ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 90.24 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.10.1-1)  
จุดแข็ง :   

บัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2550 จํานวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเปนไปตามเกณฑ  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

รักษามาตรฐานคุณภาพในการผลิตบัณฑิตเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีรายไดเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑ 
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จุดออน :  
 ขอมูลการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปของบัณฑิตท่ีไดยงัไมสะทอนภาวะการ                
ไดงานทําตามเกณฑท่ีกําหนดอยางแทจริง เนื่องจากชวงเวลาการเก็บขอมูลยังมีระยะสั้นเกินไป  
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 ติดตามสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเมื่อใกลครบกําหนด 1 ปอีกคร้ัง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.10.1-1 รายงานสรุปภาวะการหางานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2550 (กองแผนงาน) 
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ตัวบงช้ี 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 

ประเด็นความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต บัณฑิตปการศึกษา 
2548 2549 2550 

1. ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 4.18 4.04 4.31 
2. ทักษะที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 4.05 3.98 4.35 
3. บุคลิกภาพท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน 4.13 4.16 4.36 
4. คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.42 4.37 4.36 

คาเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.21±0.39 4.15±0.49 4.35±0.37 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : คาเฉลี่ย 4.15±0.49 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : คาเฉลี่ย 4.35±0.37 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ คาเฉลี่ย 4.30 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : คาเฉลี่ย 4.50 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/
ผูประกอบการตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตจากนายจาง โดยออกแบบสอบถามครอบคลุม                 
4 ดาน ไดแก 1) ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 2) และ 3)ความรูความสามารถ
พ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน (ดานทักษะและดานบุคลิกภาพ) 4) คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยจากการสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต พบวา คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจในภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.35±0.37) (เอกสารหมายเลข ศษ 2.11.1-1) 
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จุดแข็ง : 
ผูใชบัณฑิตของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2550 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
เพ่ิมมาตรฐานคุณภาพในการผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะ              

ในการปฏิบัติงานเม่ือจบการศึกษา และตอบสนองความตองการของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ใหมากย่ิงขึ้น 
จุดออน :  - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.11.1-1 รายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาวะการหางานทํา ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอการจัด
การศึกษาและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปงบประมาณ 2552) 
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ตัวบงช้ี 2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ 
                        การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ  
                          ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาต ิ(ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 

0.029 
1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030  และ 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา                    
       ท่ีไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ 
       วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060  
หมายเหต ุกรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2  
ถือวาไดคะแนน 2  

 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษย
เกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป 

ที่ผานมาที่ไดรับรางวัล 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา 

ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ทุกระดับการศึกษา 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในทุกประเภท 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

12 คน (14 รางวัล) 4,309 0.28 
(เกณฑการประเมินที่ 2  เกณฑคะแนน 3 ขอ 2)  

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษย
เการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่
ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือ

วิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ปจจุบันและศิษยเการะดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป            
ที่ผานมาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือ

วิทยานิพนธ 

3 2,323 0.13 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับป. ตรี รอยละ 0.34 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ -    
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ ป. ตรี รอยละ 0.28 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 0.13    
เปาหมายของปนี ้ ระดับ ป.ตรี รอยละ 0.34 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ -    
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ ป.ตรี รอยละ 0.28 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ 0.13    

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาและศิษยเกา                
ท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมา ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองทั้งสิ้น 8 คน ในจํานวนนี้มีผูท่ีไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ จํานวน 2 คน  และดานกีฬาและสุขภาพ จํานวน 6 คน  โดยเปนรางวัล
ในระดับชาติ จํานวน 8 รางวัล และรางวัลในระดับนานาชาติ  จํานวน 2 รางวัล รวมท้ังสิ้น 10 รางวัล  คิดเปน                   
รอยละ 0.28 (มีนักศึกษาจํานวน 2 คนท่ีไดรับรางวัลซ้ําท้ังในระดับและนานาชาติ)  
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ท่ีกําลังศึกษาและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ                          
5 ปที่ผานมาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองท้ังสิ้นจํานวน 3 คน โดยไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิทยานิพนธท้ัง 3 คน เปนรางวัลในระดับชาติท้ังหมด คิดเปนรอยละ 0.13 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.12.1-1,                  
ศษ 2.12.1-2, ศษ 2.12.1-3, ศษ 2.12.1-4, ศษ 2.12.1-5) 
จุดแข็ง : 

มีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาไดรับรางวัลท้ังดาน
วิชาการและดานกีฬาและสุขภาพระดับชาติและนานาชาติเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับจํานวนนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ี ผานมาทุกระดับการศึกษา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและศิษยเกาทุกระดับการศึกษาสรางสรรคผลงานหรือพัฒนา
ทักษะ/ประสบการณ และ/หรือเขารวมกิจกรรมเพ่ือชิงรางวัลในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 
จุดออน : -  
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 
- 114 - 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.12.1-1 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท้ังหมด  
ศษ 2.12.1-2 รายชื่อนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล   
ศษ 2.12.1-3 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท้ังหมด

ทุกระดับการศึกษา จําแนกระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
ศษ 2.12.1-4 รายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศษิยเกาท่ีไดรับรางวัล  
ศษ 2.12.1-5 หลักฐานแสดงรางวัลท่ีไดรับ  
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ตัวบงช้ี 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
                     ท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70 – รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

 

ขอมูล 
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 
    วิทยานิพนธทั้งหมด (คน) 

45 46 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาทีเ่ปนปรึกษา 
    วิทยานิพนธ (คน) 

41 42 

3 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา 
    วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

91.11 91.30 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 91.11 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 91.30 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 92 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :      ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : รอยละ 96 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนท้ังหมด 16 หลักสูตร                
มีอาจารประจําหลักสูตรท้ังหมด 46 คน ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีทําหนาท่ีอาจารย              
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 91.30 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.13.1-1, ศษ 2.13.1-2,                   
ศษ 2.13.1-3) 
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จุดแข็ง : 
 คณะศึกษาศาสตรมอีาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทํา
หนาท่ีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนจํานวนมาก  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
เพ่ือใหมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดมากขึ้น 
จุดออน : -   
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.13.1-1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ศษ 2.13.1-2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ศษ 2.13.1-3 สรุปภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 22 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 2    
 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับ 7 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับ 7 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับ 4 ระดับ 3 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4  1 : 25 (+10 %)  1 : 58.19 (132.76 %) 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ป.เอก รอยละ 45 

        ป.ตรี รอยละ - 
ป.เอก รอยละ 50 

         ป.ตรี รอยละ - 
2 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ศ.+รศ.+ผศ. รอยละ 46 ศ.+รศ.+ผศ. รอยละ 47.30 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระดับ 2 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละ 82 รอยละ 67.11 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละ 90 รอยละ 90.24 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.11 คาเฉลี่ย 4.30 คาเฉลี่ย 4.35±0.37 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.12 ระดับป.ตรี รอยละ 0.34 ระดับป.ตร ี รอยละ 0.28 3 
  ระดับบัณฑิต รอยละ 0 ระดับบัณฑิต รอยละ 0.13 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละ 92 รอยละ 91.30 3 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2  2.15 (=28/13) 
 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 2.15 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 3 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษากิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
ตัวบงช้ี 3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 
1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 /  
2 มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู           

ของนักศึกษา 
/  

3 มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา /  
4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา /  
5 มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา /  
6 มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา /  
7 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป /  
8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการ                  

แกนักศึกษาและศิษยเกา 
 / 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 8 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

โดยจัดทําเปนงานวิจัย ซึ่งไดเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2550 และจะไดดําเนินการตอเนื่องไปทุกป
การศึกษา โดยผลการวิจัยของโครงการนี้นอกจากจะเปนการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 
1 แลวยังเปนการประเมินคุณภาพการใหบริการตาง ๆ แกนักศึกษาของคณะอีกดวย (เอกสารหมายเลข                       
ศษ 3.1.1-1) 
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2. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยจัดใหมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการสืบคนขอมูล ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับระบบ
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข            
ศษ 3.1.2-1) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการดานกายภาพที่ส งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมี
หองเรียน โรงอาหาร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และศูนย Su. Ed. Fitness เพ่ือใหบริการดานกายภาพกับ
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.3-1) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยจัดใหมีระบบการจัดอาจารย             
ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.4-1) 
นอกจากนี้ยังจัดใหมีหนวยกิจการนักศึกษาไวสําหรับใหบริการและประสานงานเบ้ืองตนแกนักศึกษาดวย  

5. คณะศึกษาศาสตรมีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา โดยจัดให
มีการเผยแพรขาวสารท่ีเปนประโยชนทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ อยางสมํ่าเสมอ (เอกสารหมายเลข               
ศษ 3.1.5-1) 

6. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
มีหนวยงาน อาจารย ทําหนาท่ีติดตอประสานงาน หนวยงานจัดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกงานแก
นักศึกษาปจจุบัน สําหรับในสวนของศิษยเกามีการจัดในลักษณะของโครงการบริการวิชาการ ซึ่งเปดรับให
บุคคลทั่วไปรวมท้ังศิษยเกาเขารวมการอบรม (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1)  

7. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการครบท้ัง 5 ดาน ไดแก จัดบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวก จัดบริการดานกายภาพ จัดบริการใหคําปรึกษา จัดบริการขอมูล ขาวสาร จัดโครงการ
เพ่ือพัฒนาประสบการณ (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.7-1) 
จุดแข็ง : 
 มีการดําเนินงานดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจน สามารถดําเนินการไดตามแผน             
โดยกิจกรรมตาง ๆ สามารถสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐาน ของบัณฑิต  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมวิชาการใหครอบคลุมท้ังในดานวิชาการ กีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
จุดออน :  - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 3.1.1-1 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการศึกษา                          
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551  

ศษ 3.1.2-1 ภาพถายและสภาพจรงิ (ศูนยการเรียนรูดวยตนเองและศูนย Su. Ed. Fitness)  
ศษ 3.1.3-1 ภาพถายและสภาพจริง (หองเรียน โรงอาหาร สถานท่ีพักผอนหยอนใจ)  
ศษ 3.1.4-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการนักศึกษา  
ศษ 3.1.5-1 เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ  
ศษ 3.1.6-1 โครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
ศษ 3.1.7-1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริการทางการศึกษา  
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ตัวบงช้ี 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
                    ท่ีพึงประสงค (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ             
คณะวิชาและของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค                    
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

/  

2 มีการสงเสริมใหคณะวิชาและสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบ             
ทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

1) กิจกรรมวิชาการ 
2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
4) กิจกรรมนันทนาการ 
 5) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

/  

3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดย          
คณะวิชาและสโมสรนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

/  

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา             
อยางตอเนื่อง 

/  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ

และของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา             
โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา/
ปงบประมาณ (เอกสารหมายเลข ศษ 3.2.1-1) 

2.  มีการสงเสริมใหคณะและสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท ดังนี้ 
(เอกสารหมายเลข ศษ 3.2.2-1)     

2.1  กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
และโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และ 5 เปนตน  

2.2  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการไมเรียวเกมส  
2.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม เชน โครงการความรูสูนอง โครงการ 

ปลูกปาชายเลน เปนตน     
2.4  กิจกรรมนันทนาการ เชน โครงการครอบครัวศึกษา โครงการแสดงความยินดีแกบัณฑิต   
2.5  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการวันไหวครู โครงการวันเวลาภาษาไทย

โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ และโครงการบายศรีสูขวัญ เปนตน 
3.  คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ท้ังท่ีจัด

โดยคณะวิชา และสโมสรนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา โดยจัดใหมีการประเมินโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาเปนลายลักษณอักษร เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือประมวลผลการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมตอไป (เอกสาร
หมายเลข ศษ 3.2.3-1) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา                     
อยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข ศษ 3.2.4-1) 
จุดแข็ง : 

มีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานวิชาการ กีฬา
และการสงเสริมสุขภาพ การบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม นันทนาการ และการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นไดวาโครงการตาง ๆ เปนการพัฒนานักศึกษาท้ังดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย สอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 6) 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหนักศึกษาจัดกิจรรมใหครอบคลุมทุกดานเปนประจํา              
อยางเนื่องทุกปการศึกษา 
จุดออน :   

ยังขาดการประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาบางโครงการ 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
จัดใหมีการวิเคราะหสัดสวนของกิจกรรมกับจํานวนนักศึกษา และจัดใหมีระบบการติดตาม

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีนักศึกษาจัดขึ้น 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 3.2.1-1 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการนักศึกษา  
ศษ 3.2.2-1 กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  
ศษ 3.2.3-1 สรุปผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  
ศษ 3.2.4-1 สรุปการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 33 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 3       
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับ 7 ระดับ 7 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3   2.50 (=5/2) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 2.50 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 
 

 
 
 
 



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 
 - 125 - 

องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 44    การวิจัยการวิจัย  
ตัวบงช้ี 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
                    (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 
1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ
/  

2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

/  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ                         
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

/  

4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย /  
5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย                           

และงานสรางสรรคดีเดน 
/  

6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก             
ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

/  

  
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : - ขอ เกณฑประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: 6 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : 6 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ 

มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ (เอกสารหมายเลข                  
ศษ 4.1.1-1) 
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2. คณะศึกษาศาสตรมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นํามาใชประโยชนไดจริง (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.2-1) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล งคนควาต าง ๆ                       
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.3-1) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย โดยสงเสริมและเปด
โอกาสใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ 
(เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.4-1) 

5. คณะศึกษาศาสตรมีระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน โดยการจัดใหมีรางวัลสําหรับผูท่ีเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคในวารสารท่ีไดมาตรฐานตาม
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดอยางเปน
รูปธรรม (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.5-1, ศษ 4.1.5-2, ศษ 4.1.5-3) 

6. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีการตกลงทําความรวมมือทํางานวิจัยกับองคการปกครอง
สวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ศษ 4.1.6-1)  

7.  คณะศึกษาศาสตรจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อเปนศูนยใหบริการและสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัยแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ โดยในระยะแรกไดจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานและในระยะตอไปมีแผนงานใหศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษานี้
เปนศูนยท่ีดําเนินงานโดยการพ่ึงพาตนเอง 
จุดแข็ง : 

1. มีคณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําและ
เผยแพรผลงานวิจัยเปนการกระตุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและมีประสบการณในการขอทุนวิจัยจากภายใน
และภายนอก 

2. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการทําวิจัยจํานวนมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 1.  สงเสริม สนับสนุนใหระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) เพ่ือสรางนักวิจัยคุณภาพรุนใหม ๆ  
 2.  สนับสนุนใหมีผูชวยสอน ผูชวยวิจัย เพ่ือใหอาจารยมีเวลาสําหรับการสรางสรรคผลงานวิจัย          
เพ่ิมมากขึ้น 
 3.  มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหบริการและสนับสนนุการดําเนินงานดานการวิจัยโดยตรง (งานวิจัย
และบริการวิชาการและศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา)  
จุดออน :  - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.1.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  
ศษ 4.1.2-1 รายงานความกาวหนาในการทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบฐานขอมูล  
ศษ 4.1.3-1 
ศษ 4.1.4-1 

ประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัย  

ศษ 4.1.5-1 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ศษ 4.1.5-2 ประกาศการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ  
ศษ 4.1.5-3 ประกาศการใหทุนการจัดพิมพและเผยแพรรายงานการวิจัย  
ศษ 4.1.6-1 สัญญาการตกลงทําความรวมมือทํางานวิจัยกับองคกรภายนอก  
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ตัวบงช้ี 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3  ขอ มีการดําเนินการอยางนอย  4  ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค            
ท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 

/  

2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

/  

3 มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของ
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

/ 
 

4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกสถาบันเพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน 

/ 
 

5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขาย ทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

/ 
 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังใน

วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยมีงานวิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ระบบเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคใน
รูปแบบสื่อตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และมีเวทีสําหรับแสดง
ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยเปนประจําทุกป นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบสนับสนุนการตีพิมพ
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ผลงานวิจัย ระบบสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการสนับสนุนใหมีระบบพ่ีเลี้ยงแก
นักวิจัยรุนใหม โดยจัดสรรงบประมาณเปนคาตอบแทนสําหรับท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (เอกสารหมายเลข ศษ 
4.2.1-1, ศษ 4.2.1-2, ศษ 4.2.1-3, ศษ 4.2.1-4, ศษ 4.2.1-5) 

2. คณะศึกษาศาสตรมีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะห
งานวิจัย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.2.2-1) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของ                
ท้ังภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและงานวิจัยและบริการ
การวิชาการทําหนาท่ีเปนหนวยประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข ศษ 4.2.3-1) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกเพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน โดยในปการศึกษา 2551 มีองคกรภายนอกสนใจรวมทําขอตกลง
ดานงานวิจัยกับคณะ อาทิเชน องคการปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 4.2.4-1)  

5.  คณะศึกษาศาสตรมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
การคุ มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน (เอกสาร
หมายเลข ศษ 4.2.5-1) 
จุดแข็ง :  

มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปน
รูปธรรม 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
   สนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรสรางและเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องอยูเสมอ 
จุดออน :   
 ไมมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 สรางกลไกการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกนักวิจัย และจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรค
ผลงาน/นวัตกรรมและไดรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.2.1-1 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ศษ 4.2.1-2 ประกาศการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ  
ศษ 4.2.1-3 ประกาศการใหทุนการจัดพิมพและเผยแพรรายงานการวิจัย  
ศษ 4.2.1-4 ประกาศการแตงตั้งที่ปรึกษางานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552 
ศษ 4.2.1-5 โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขา                       

ท่ีเกี่ยวของ ปการศึกษา 2551  
ศษ 4.2.2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะหงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน                                       

จากคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 4.2.3-1 บทบาทและหนาท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ศษ 4.2.4-1 โครงการความรวมมือในการวิจัยกับองคกรภายนอก  
ศษ 4.2.5-1 ประกาศการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ (ขอ 7) 
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ตัวบงช้ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย 
                    ประจํา (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 - 54,999.- บาท 55,000.-บาท –  79,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 80,000.- บาท 
 

รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย 
และงานสรางสรรค 

ปงบประมาณ
2549 

ปงบประมาณ
2550 

ปงบประมาณ
2551 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน (บาท) 

540,000 275,000 370,000 

1.งบรายไดของคณะวิชา 240,000 275,000 100,000 
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา 300,000 - 270,000 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) 

4,060,000 2,371,000 8,275,940 
 

1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. 4,060,000 515,000 1,047,924 
2 = แหลงทุนตางประเทศ - - - 
3 = หนวยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ  - 1,856,000 7,228,000 
4 = หนวยงานภาคเอกชน  - - - 
5 = แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ) - - - 
รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด (บาท) 4,600,000 2,651,000 8,645,940 
จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 66 71 68 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย
ประจําและนักวิจัย (คนตอบาท) 

1 : 69,696.97 1 : 37,338 1 : 127,146.18 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : อัตราสวน 1 : 37,338 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: อัตราสวน 1 : 127,146.18 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ อัตราสวน 1 : 40,000 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : อัตราสวน 1 : 130,000 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปงบประมาณ 2551 คณาจารยของคณะศึกษาศาสตรไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค รวม 23 ทุน เปนทุนจากภายในจํานวน 9 ทุน  เปนเงิน 370,000 บาท เปนทุนจากภายนอกจํานวน 
14 ทุน เปนเงิน 8,275,940 บาท รวมเปนเงินท่ีไดรับทั้งสิ้น 8,645,940 บาท คิดเฉลี่ยตอจํานวนอาจารยประจํา
เปนเงิน 127,146.18 บาทตอคน (เอกสารหมายเลข ศษ 4.3.1-1) 

คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 68 คน โดยมีอาจารยลาศึกษาตอจํานวน 
6 คน (เอกสารหมายเลข ศษ 4.3.1-2) 
จุดแข็ง :  
 มีอาจารยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันเฉลี่ยรายหัวในวงเงินท่ีสูงกวา
อัตราสูงสุดท่ีเกณฑกําหนด 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 1. สงเสริม/กระตุนใหอาจารยทําวิจัยและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ท้ังจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกอยางตอเนื่อง 
 2. ติดตามขอมูล เผยแพร ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยใหคณาจารยทราบโดยท่ัวถึงกัน  
 3. ดานนโยบายอาจจะมีการกําหนดใหมีการสรางงานวิจัย เชน 1 เรื่อง/คน/ป 
จุดออน : -  
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.3.1-1 งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
ศษ 4.3.1-2 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมผูที่ลาศึกษา) 

 
 
 
 



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 
 - 133 - 

ตัวบงช้ี 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 
                    ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ 
                    ตอจํานวนอาจารยประจํา (ปปฏิทิน) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
 

การเผยแพรผลงานวิจัย จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 
ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 

1.  ตีพิมพเผยแพรในวารสาร    
     ระดับชาติ - 2 4 
      ระดับนานาชาติ - 3 3 
2.  จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร)    
      ขั้นตอนยื่นขอ       - - - 
      ไดรับอนุมัติแลว - - - 
3.  นําไปใชประโยชน    
     ระดับชาติ - - - 
     ระดับนานาชาติ - - - 
รวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร/                 
ใชประโยชน/ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

- 5 7 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฎิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 73 71 74 
คิดเปนรอยละของจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 0 7.04 9.46 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 7.04 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 9.46 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 7.50 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : รอยละ 9.50 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2551 นี้ คณะศึกษาศาสตรมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ

ในระดับนานาชาติ ท้ังหมดจํานวน 7 เร่ือง จําแนกเปนระดับชาติ จํานวน 7 เร่ือง และระดับนานาชาติ จํานวน 
3 เรื่องคิดเปนรอยละ 9.46 ตอจํานวนอาจารยประจํา (เอกสารหมายเลข ศษ 4.4.1-1, ศษ 4.4.1-2) 
จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : -  
จุดออน :   

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย และ           
ยังไมมีผลงานท่ีไดรับการรับรองการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 สนับสนุน/สงเสริมใหอาจารยเผยแพรงานวิจัยในระดับในระดับชาติและในระดับนานาชาติใหมาก
ขึ้น 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.4.1-1 ตารางจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมรวมผูท่ีลาศึกษา) 
ศษ 4.4.1-2 งานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
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ตัวบงช้ี 4.5  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล 
                    ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (ป พ.ศ.) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20  
 

แหลงท่ีงานวิจัยไดรับการอางอิง จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง 
ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 0 0 0 
ใน refereed journal - - - 
ในฐานขอมูลระดับชาติ - - - 

       ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ - - 1 
รวมจํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 0 0 1 
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด  
(ปฎิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 

66 76 74 

รอยละของจํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงตออาจารย
ประจํา 

0 0 1.35 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 0 เกณฑประเมิน : 0 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 1.35 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 5 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : รอยละ 5 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 1.35  
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จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : -  
จุดออน :   

บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละ 1.35) 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 1. จัดใหมีระบบการบันทึกรายชื่อผลงานวิจัยของคณาจารยในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ เพ่ือใหมีการอางอิงเม่ือมีผูนําผลงานวิจัยไปใช   

2.  เพ่ิมเงินรางวัลสําหรับเจาของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือ                          
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.5.1-1 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล ISI 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 44 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 4       
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 5 ขอ 6 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 1 : 40,000 1 : 127,146.18 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.4 รอยละ 7.50 รอยละ 9.46 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.5 รอยละ 5 รอยละ 1.35 1 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4   2.20 (=11/5) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 2.20 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 55    การบริการวิชาการแกสังคมการบริการวิชาการแกสังคม  
ตัวบงช้ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของคณะวิชา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการ 
แกสังคม 

/  

2 มีคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ                
แกสังคมตามแผนท่ีกําหนด 

/  

3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม /  
4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด /  
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม /  

6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคม            
เขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

/  

7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ 
ของคณะวิชา 

/  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการ

แกสังคม (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.1-1)  
2. คณะศึกษาศาสตรมีคณะทํางานท่ีทําหนาที่ดูแลและกํากับนโยบาย สนับสนุนการใหบริการ

วิชาการแกสังคมทุกประเภท (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.2-1, ศษ 5.1.2-2)   
3. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

(เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.3-1) 
4. คณะศึกษาศาสตรมีแนวปฏิบัติใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละโครงการตาม

แผนท่ีกําหนด โดยนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะ นอกจากการจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมแลว คณะฯ ยังสนับสนุนใหคณาจารยใหบริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ ดวย ไดแก              
การเปนวิทยากร เปนกรรมการ/ท่ีปรึกษาทางดานวิชาการ/วิชาชีพ เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.4-1)   

5.  คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเ มินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก สังคม                
โดยประเมินผลโครงการตามชวงเวลาของการจัดกิจกรรมทุกโครงการ รวมท้ังมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการติดตาม / ตรวจสอบ / เก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลการประเมิน เสนอผูบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ โดยการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการนั้นจะประเมินฯ
ครอบคลุม 4 ประเด็น ไดแก ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ ผูใหบริการ ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.5-1)   

6. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคม
เขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในสวนของการจัดการเรียน
การสอนมีการเปดสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรมและใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง เพ่ือใหรู
ขั้นตอน กระบวนการจัดการฝกอบรม หรือการจัดโครงการฝกอบรม เชน เ ร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานนั้น คณาจารยของคณะฯ ไดนําแนวคิดจากการเขารับฝกอบรมไป
ดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาตอยอดความรูอีกระดับหนึ่ง หรือมีการจัดโครงการบริการวิชาการโดย
มุงเนนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.6-1)    

7. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะ เชน ในการประเมิน
โครงการฯ ซึ่งตองประเมินครอบคลุมท้ัง 4 ดาน นั้น ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
การใหบริการในภาพรวม เพื่อใหผูรับบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ เม่ือมาเขารวม
โครงการบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.7-1)   
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จุดแข็ง : 
 1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งมีท้ังโครงการที่จัดแบบใหเปลา และโครงการท่ี
จัดโดยคิดคาบริการ โดยมีผูสนใจเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง มีผูเขารวมโครงการตั้งแต 100 – 300 คน 
(ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ) และสวนใหญเปนบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาตาง ๆ  ซึง่สามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการจัดและพัฒนาการเรียนการสอนไดโดยตรง 
 2. การบริการวิชาการแกสังคมที่คณะจัด เปนโครงการท่ีเปนท่ียอมรับจากผูเขารวมโครงการ                
ซึ่งสะทอนไดจากผูเขารวมโครงการ สวนหนึ่งจะเปนผูเขาอบรมกลุมเดิม หรือผูท่ีเคยเขารับการอบรมแลว 
รองขอใหจัดโครงการท่ีตองการอีก โดยยินยอมชําระคาบริการเอง 
 3. คณาจารยของคณะเปนผู ท่ีมีความรูความสามารถ เปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายนอก                    
โดยไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพในสาขาวิชา             
ตาง ๆ อยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. จัดทําโครงการบริการวิชาการท่ีมีลักษณะบูรณาการขามศาสตรหรือขามหนวยงาน เชน 
โครงการรวมกันระหวางสาขาวิชาตาง ๆ หรือจัดโครงการรวมกับคณะวิชาอื่น ๆ เพ่ือเปนการใหบริการ
วิชาการท่ีหลากหลายมากขึ้น ขยายกลุมผูรับบริการใหกวางขวางมากขึ้น 
 2. จัดทําทําเนียบผลงาน/ความชํานาญของบุคลากรเผยแพรบนเว็บไซตของคณะ เพื่อประชาสัมพันธ
โครงการที่หลากหลาย เพ่ือขยายกลุมผูรับบริการใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น   
จุดออน :   
 โครงการบริการวิชาการบางโครงการ (ที่คิดคาบริการ) มีผูสมัครเขารวมโครงการนอยจําเปนตอง
งดการใหบริการ 
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 ใชกลยุทธการประชาสัมพันธโครงการที่หลากหลาย เพ่ือขยายกลุมผูรับบริการใหกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ 
ศษ 5.1.2-1 คณะทํางานดานการบริการวิชาการแตละโครงการ  
ศษ 5.1.2-2 คณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  
ศษ 5.1.3-1 เกณฑการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
ศษ 5.1.4-1 
ศษ 5.1.5-1 

สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคม  

ศษ 5.1.6-1 โครงการของนักศึกษาฝกประสบการณ/ฝกงาน  
ศษ 5.1.7-1 ผลการประเมินการฝกประสบการณ/ฝกงาน  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา  
                       เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน                   
                       ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา (นับอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา                   
                       ตอ และการนับอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการจะไมนับซ้ํา) (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15  -  รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 
 

จํานวนอาจารยประจํา 
ท่ีมีสวนรวมใหบริการฯ จํานวนอาจารยประจํา รอยละของอาจารยประจํา 

ที่มีสวนรวมใหบริการฯ 
61 74 82.44 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 46.05 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 82.44 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 47 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 85 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ จํานวน 61 คน จากจํานวนอาจารยประจํา 74 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 82.44 (เอกสาร
หมายเลข ศษ 5.2.1-1, ศษ 5.2.1-2) 
จุดแข็ง : 

1. อาจารยประจําเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ เปนท่ียอมรับบุคคลในวงการ
วิชาการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

2. อาจารยประจํามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ เปนจํานวนมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ตาง ๆ 
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 2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ อยางตอเนื่อง 
จุดออน :  
 บุคคลภายนอกท่ัวไปยังมีขอมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารยคณะศึกษาศาสตรนอย 
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 ปรับปรุงฐานขอมูลของคณาจารยบนเว็บไซตของคณะใหมีความครบถวน สมบูรณ และเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.2.1-1 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมผูท่ีลาศึกษาตอ) 
ศษ 5.2.1-2 ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม           
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ตัวบงช้ี 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ 
                    พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย 
                     ประจํา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา              

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

รอยละตอจํานวน 
อาจารยประจํา 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
29 0 39.19 0 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 23.94 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 39.19 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 30 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 40 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
ท้ังหมดจํานวน 24โครงการ รวมท้ังยังใหบริการวิชาการในรูปแบบของการเปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงาน
ของภาครัฐอีกจํานวน 5 โครงการ ดังนั้น จึงมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ จํานวน
ท้ังหมดจํานวน 29 โครงการคิดเปนรอยละ 39.19 ของจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (จํานวนอาจารยท่ี
ปฏิบัติงานจริง 74 คน) (เอกสารหมายเลข ศษ 5.3.1-1)  
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จุดแข็ง : 
 ในแตละปการศึกษามีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ รวมท้ัง
ใหบริการวิชาการในรูปแบบของการเปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานของภาครัฐอีก เปนจํานวนมาก                 
เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 พัฒนาคณะใหเปนศูนยบริการวิชาการและวิชาชีพระดับภูมิภาค  
จุดออน : - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.3.1-1 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชพีที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
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ตัวบงช้ี 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 

 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ  
(เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ระดับความพึงพอใจ 

4.36 - รอยละ 87.20 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 84.40 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ 87.20 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 85 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 88 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมท่ีคณะฯ จัดขึ้น มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.36 (รอยละ 87.20) (เอกสาร
หมายเลข ศษ 5.4.1-1)    
จุดแข็ง :  

ผูรับบรกิารมีความพึงพอใจตอโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่คณะจัดขึ้นในระดับมาก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยรักษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใหอยูใน
ระดับมากตอไป 
จุดออน : -  
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.4.1-1 ผลการประเมินของโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
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สรุปสรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี ผลการประเมินองคประกอบที่ 55  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 5    
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 5 ขอ 7 ขอ 3 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 รอยละ 47 รอยละ 82.44 3 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 รอยละ 30 รอยละ 39.19 3 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 รอยละ 85 รอยละ 87.20 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5   3.00 (=12/4) 
 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 3.00 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 66    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบงช้ี 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ /  
2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 

และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
/  

3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ 
ดานอื่น ๆ 

/  

4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

/  

5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และ                
มีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 / 

6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาต ิ         
อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ         
ตาง ๆ   

 / 

 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับในการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนเปนประจําทุกปการศึกษา/
ปงบประมาณ (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.1-1) 

2.  คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และเปนไปตามนโยบายและแผนงานรองรับ (เอกสารหมายเลข                 
ศษ 6.1.2-1)   
 3.  คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมประจําปของคณะ ไดแก โครงการวันเวลาภาษาไทย โครงการ
วันไหวครู โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์  โครงการบายศรีสูขวัญ โครงการถวายเทียนพรรษา 
โครงการศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะ และงานแสดงมุฑิตาจิตแด                        
ผูเกษียณอายุราชการ (เพ่ือแสดงความระลึกถึงพระคุณของผูมีคุณูปการแกคณะ) รวมท้ังคณะยังมีการเตรียม
โครงการจัดตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก และในบางรายวิชามีการกําหนด
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.3-1, ศษ 6.1.3-2,                
ศษ 6.1.3-3) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา/ปงบประมาณ 
เพ่ือการจัดกิจกรรม/โครงงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังที่เปนสวนของคณะ บุคลากร และ
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.4-1)   

5. คณะศึกษาศาสตรยังไมมีการกําหนดหรือสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดย                   
ผูเชี่ยวชาญ และยังไมมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ แตมีการกําหนดใหจัดกิจกรรมใน
โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ ซึ่งเปนพิธีการท่ีผสมผสานทั้งในเรื่องของพิธีทางศาสนา (การทําบุญ
เลี้ยงพระ) และพิธีมอบสิทธิ์ในความเปนครูแกนักศึกษาชั้นปสุดทาย ซึ่งจะจบการศึกษาไปประกอบอาชีพครู
ในภายภาคหนาใหนักศึกษาไดรวมแสดงความเคารพบูชาครูในปจจุบันและทําใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของบทบาทหนาท่ีครู ท้ังนี้กิจกรรมดังกลาวนับเปนกิจกรรมท่ีคณะฯ จัดขึ้นเพียงคณะเดียวในสาขา
ศึกษาศาสตร นอกเหนือจากการจัดพิธีไหวครูประจําป  
 6.  คณะศึกษาศาสตรไมมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  
จุดแข็ง :  

1. คณะศึกษาศาสตรมีสาขาวิชาท่ีหลากหลายสามารถจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             
ไดอยางกวางขวาง และมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ คณาจารยและนักศึกษาไดรวมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ โครงการวันเวลาภาษาไทย 
กิจกรรมวันคริสตมาส โครงการบายศรีสูขวัญ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของสาขาวิชาสังคมศึกษา เพ่ือให
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นักศึกษาไดศึกษาศิลปวัตถุ โบราณสถาน ศาสนสถาน ซึ่งมีประวัติความเปนมาและสะทอนสภาพสังคม 
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นตาง ๆ นักศึกษาสามารถเรียนรู และซึมซับความรูดวยประสบการณตรง  

2. คณาจารยแตละสาขาวิชาเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
แสดงออกถึงอัตลักษณของสาขาวิชาของตนเอง   
แนวทางเสริมจุดแข็ง :    

1. ควรมีการสงเสริมการจัดหรือมีสวนรวมในการกิจกรรมหรือการสรางผลงานในระดับชาติ           
หรือนานาชาติใหมากขึ้น  

2. ควรเพ่ิมงบประมาณการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดออน :   

1.  ยังไมมีการสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และยังไมมีผลงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 2. ยังไมมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1.  ควรผลักดัน สรุปแนวทาง และเผยแพรการจัดโครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ ใหเปน
แบบอยางของสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ไปสูระดับของการเปนระดับชาติ  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 6.1.1-1 
ศษ 6.1.4-1 

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได (ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  

ศษ 6.1.2-1 
ศษ 6.1.3-1 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม)  

ศษ 6.1.3-2 การจัดตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก /คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก 

ศษ 6.1.3-3 รายวิชาที่มีการกําหนดกิจกรรมในการเรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 66 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 6       
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 4 ขอ 5 ขอ 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6   3.00 (=3/1) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 3.00 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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อองคประกอบท่ี งคประกอบท่ี 77    การบริหารและการจัดการการบริหารและการจัดการ  
ตัวบงช้ี 7.1  คณะวิชาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะวิชาใหแขงขัน 
                    ไดในระดับสากล (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  4  ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
  

ขอ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 คณะวิชามีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ 
คณะวิชา 

/  

2 คณะวิชามีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิชามากกวา             
ปละ 2 คร้ัง 

/  

3 มีการประชุมกรรมการของคณะวิชาอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุม
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสาร
ใหกรรมการหนวยงานอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

/  

4 คณะวิชาจัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดีหรือผูบริหารสูงสุด                               
ตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา 

/  

5 คณะวิชามีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร 

/  

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ 4 ขอ เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของคณะวิชา 

โดยมีคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และ
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานเพ่ือใหภารกิจของคณะบรรลุตามเปาประสงคที่วางไว (เอกสารหมายเลข                 
ศษ 7.1.1-1 และ ศษ 7.1.1-2) 
  2. คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เดือนละ 2 คร้ัง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของคณะ 
ตลอดจนใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะตอปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น (เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.2-1) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ  โดยในปการศึกษา 2551 มีการประชุมท้ังหมด 24 ครั้ง (งดประชุม                
1 ครั้ง เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร) จากแผนการประชุมจํานวน 25 คร้ัง คิดเปนรอยละ 96         
ซึ่งการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 และมีการสงเอกสารใหกรรมการ                
อยางนอย 7 วัน กอนการประชุม (เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.3-1,  ศษ 7.1.3-2)   

4. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินบุคคลผ ู ดํารงตําแหนงบริหาร ทั้งระดับคณบดีและหัวหนาภาควิชา       
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันท่ี 
10 กุมภาพันธ 2549 โดยสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
ในการประเมินผูบริหารระดับสูง ไดแก คณบดี/ผูอํานวยการ ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารทุกรอบ 2 ป และผูบริหารท่ีรับการประเมินตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนลายลักษณอักษร 
โดยใหรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ และเปาหมายในการทํางาน                           
ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการประเมิน พิจารณาดังนี้ 

1) ระดับความสอดคลองและและสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมายในการ 
ทํางาน ทรัพยากร งบประมาณ กฎ และระเบียบ 

2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานท่ีผูบริหารปฏิบัติงานเพื่อใชประกอบการ 

พิจารณา 
4) พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการบริหาร หรอื 

คณะกรรมการประจําหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่น จํานวน 1 คน และผูแทนขาราชการ ซึ่งมิใชอาจารยประจํา 
หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป ซึ่งสังกัดคณะหรือหนวยงาน 
จํานวน 1 คน 

5) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดท่ีพบจากการดําเนินการของผูบริหาร 
ท้ังนีค้ณะกรรมการฯ จะจัดทํารายงานผลการประมวลและสรุปความเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาและปรับปรุงตนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.4-1) 
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5.  คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช 
หลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร การดําเนินงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได โดยการดําเนินงานตาง ๆ                      
จะเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ในเรื่องของการรับสมัครบุคคล การดําเนินงานดานการเงินและ
พัสดุ ฯลฯ ซึ่งดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน มีประกาศเผยแพรขอมูลการรับสมัครและผลการคัดเลือกโดยเปดเผย ในดานการเงินจะมีการ
ตรวจสอบรายงานดานการเงินในระดับตาง ๆ คือ การตรวจสอบตามสายงานตามลําดับชั้น การจัดใหมี
คณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและรายงานผลให
ผูบริหารสูงสุดทราบ โดยกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการรับการตรวจสอบโดยคณะก รรมการตรวจเงินแผนดิน (ค.ต.ง.) ซึ่งเปนการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานการพัสดุจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง และ
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบพัสดุทุกรายการ นอกจากนี้แมในเรื่องการจัดการเรียนการสอนก็ยังมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในดานตาง ๆ ท่ีชัดเจน เชน ชวยกําหนดเกณฑและขั้นตอนในการรับสมัคร
นักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ กรรมการจัดทําขอสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ และรายงานผลให
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบตามลําดับ ท้ังนี้เพ่ือปองกันขอรองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกฝาย 
(เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.5-1, ศษ 7.1.5-2, ศษ 7.1.5-3, ศษ 7.1.5-4)    
จุดแข็ง : 

มีการดําเนินการโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล                  
ท่ัวท้ังองคกร  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกรอยางตอเนื่อง  
จุดออน :  - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.1.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 7.1.1-2 แผนยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร 
ศษ 7.1.2-1 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 – 30 เมษายน 2552  

ศษ 7.1.3-1 ปฏิทินกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 7.1.3-2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 7.1.4-1 เกณฑการประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะวิชา  
ศษ 7.1.4-2 รายงานการประเมินตนเองเปนลายลักษณอักษรของผูบริหารสูงสุดโดยใหรายงาน              

ผลการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ และเปาหมายในการทํางาน  
ศษ 7.1.5-1 รายงานการตรวจสอบภายใน  
ศษ 7.1.5-2 ตัวอยางประกาศการรับสมัครบุคคลในตําแหนงตาง ๆ และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกหรือประเมินบุคคล  
ศษ 7.1.5-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน/สมุดรายงานการตรวจนับเงิน

คงเหลือประจําวัน/สมุดตรวจนับเงินคงเหลือเงินยืมทดรองจาย  
ศษ 7.1.5-4 ตัวอยางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง และตัวอยางคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจาง  
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ตัวบงช้ี 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะวิชา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 2 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 2 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการสรรหาผู บริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยใช

หลักเกณฑและระเบียบการคัดเลือกผูบริหารเปนระบบชัดเจน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความ
คิดเห็นหรือมีสวนรวม และประกาศใหเปนท่ีรับรู มีการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารของคณะ                 
ทุกระดับ ในกระบวนการคัดเลือกผูบริหารจะเปดโอกาสใหผูท่ีไดรับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน และกลยุทธ
ท่ีนําไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือใหประชาคมท่ีเกี่ยวของไดพิจารณาลงคะแนนสรรหา (เอกสารหมายเลข             
ศษ 7.2.1-1, ศษ 7.2.1-2, ศษ 7.2.1-3, ศษ 7.2.1-4)    

 2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย บริหารงานโดยยึดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑตาง ๆ  
ท่ีกําหนดไว เพ่ือใหเกิดความถูกตอง หรือดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือใหเกิด

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 
1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได /  
2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนํา          

ท่ีมีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะวิชาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
/  

3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจน         
และเปนท่ียอมรับในคณะวิชา 

/  

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน 
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 / 
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ความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได มีการนําระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยมาชวยในการตัดสินใจ 
กํากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะ                    
ในรูปแบบตาง ๆ เชน มีการจัดประชุมสัมมนาประจําป เพ่ือระดมความคิดจากบุคลากรทุกระดับ ในการหา
แนวทางการพัฒนาคณะ การประชุมหรือเวียนสอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน
เปดโอกาสใหบุคลากรนําเสนอปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตอผูบริหาร (เอกสารหมายเลข 
ศษ 7.2.2-1, ศษ 7.2.2-2, ศษ 7.2.2-3, ศษ 7.2.2-4)      

3. คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและ
เปนท่ียอมรับ และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี              
จะประเมินโดยคณะกรรมการประจําคณะ/บุคลากรสายสนับสนุน และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
และระบบรวบรวมผลการประเมิน ซึ่งแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ในสวนของการประเมินของสํานักงาน
เลขานุการนั้น เลขานุการคณะและหัวหนางานทุกคนจะรับการประเมินจากผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ
และทุกคนของหนวยงาน ในประเด็นตาง ๆ เพ่ือจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารและ
การปฏิบัติงานตอไป สําหรับการประเมินหัวหนาภาควิชาจะมีระบบการประเมินเชนเ ดียวกับคณบดี                      
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับนี้จะชวยใหการบริหารและการปฏิบัติงานของผูบริหาร    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เอกสารหมายเลขศษ 7.2.3-1) 
จุดแข็ง :   

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยใชหลักเกณฑ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในการสรรหาผูบริหาร 

2. การบริหารงานของคณะดําเนินการโดยใชหลักธรรมภิบาลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของคณะ  
และผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินการตาง ๆ จะอิงระเบียบ หลักเกณฑ ขอปฏิบัติ ขอตกลง และมติท่ีประชมุ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

1.  สงเสริมใหทุกหนวยงานของคณะใชหลักเกณฑและระเบียบการคัดเลือกผูบริหารท่ีเปนระบบ 
อยางตอเนือ่ง 

2.  สรุปรวบรวมหลักเกณฑ มติท่ีประชุม แนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานตาง ๆ  จัดทําเปนคูมือ 
และเวียนแจงบุคลากรเพ่ือรับทราบและเกิดความเขาใจที่ตรงกันมากขึ้น 

3. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะและหัวหนางานในสํานักงานเลขานุการ
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนางานและ/หรือปรับปรุงขอบกพรอง
จากการปฏิบัติงาน 
จุดออน : -   
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.2.1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 และ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550   

ศษ 7.2.1-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2531              
ศษ 7.2.1-3 ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
ศษ 7.2.1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา 
ศษ 7.2.2-1 ระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย  
ศษ 7.2.2-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร”  
ศษ 7.2.2-3 สรุปรายงานขอเสนอแนะจากชองทางท่ีเปดรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  
ศษ 7.2.2-4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะท่ีเกี่ยวของกับการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  
ศษ 7.2.3-1 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับ / เอกสารประกอบการ

ประเมินของคณบดี/สรุปผลการประเมินเลขานุการคณะและหัวหนางาน  
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ตัวบงช้ี 7.3  มีการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรู (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู              
และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของคณะวิชารับทราบ 

/  

2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย               
ไมนอยกวารอยละ 50 

/  

3 คณะวิชาดําเนินการกิจกรรมบรรลุเปาหมายตามแผนไมนอยกวารอยละ 100  เชน
กิจกรรมโครงการ/อบรม/สัมมนาดานการจัดการความรู   เปนตน  โดยใหพิจารณาจาก
จํานวนกิจกรรมในแผนท่ีไดดําเนินการท้ังหมดเปรียบเทียบกับจํานวนกิจกรรมท้ังหมด
ท่ีอยูในแผนคิดเปนรอยละ 

/  

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  /  
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู             

ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
/  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 2 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของคณะรับทราบ (เอกสารหมายเลข ศษ 7.3.1-1)    
2. (ขอ 2-3) คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตาม               

เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 โดยในแผนจัดการความรูของกลุมคณจารยกําหนดจัดใหมีการประชุมวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุนกําหนดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เดือนละ 1 คร้ัง (ในแตละกลุม) และมี



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 
 - 160 - 

การดําเนินการครบตามแผน/ปฏิทินการจัดประชุม ท้ังนี้การจัดประชุมของท้ัง 2 กลุมเปดโอกาสใหทุกคนเขา
รวมการรับฟงตามความสนใจ (เอกสารหมายเลข ศษ 7.3.2-1, ศษ 7.3.2-2)    

4.  หลังจากประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนแตละครั้ง และไดมีการนําแนวคิด 
ประสบการณท่ีไดเรียนรู – รับฟงไปใชในงานท่ีปฏิบัติจริง เชน ในเร่ืองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของงานสารบรรณ 
แนวปฏิบัติทางดานการเงินและพัสดุ โดยไดมีการสอบถามและประเมินการนําไปใชอยางเปนลายลักษณ
อักษร เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 7.3.4 -1)    

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู (เอกสารหมายเลข ศษ 7.3.5-1)    
จุดแข็ง : 

1. มีการดําเนินการดานการจัดการความรูของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เปนประจํา             
อยางตอเนื่องทุกเดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกคร้ัง 
 2. ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในกลุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไดมีโอกาส
เรียนรูในสิ่งใหม ๆ และสามารถนําความรูไปปรับใชในกระบวนการทํางานปกติ ใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นรวมทั้งเกิดเครือขายการปฏิบัติงานในวงที่กวางขวางย่ิงขึ้น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. ควรมีการบันทึกประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้ง สรุปรวบรวมและเผยแพรให     
ประชาชมในองคกรไดเรียนรู และทบทวนองคความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน สรุปรวบรวมเปนเลม/รายป 
เผยแพรบนเว็บไซตและแจกแกบุคลากรทุกคนไดรับทราบ 
 2. เม่ือดําเนินการครบรอบ 1 ปงบประมาณ ควรประชุมสรุปประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรูในรอบปตอไป 
จุดออน :   

1. ยังไมมีการสรุปรวบรวมประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเก็บเปนองคความรู 
 2. บุคลากรยังไมมีการต่ืนตัวในเร่ืองแนวคิดการพัฒนาตอยอดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูเทาท่ีควร 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. กระตุนใหบุคลากรมีความต่ืนตัวในการพัฒนาตอยอดแนวคิดการพัฒนา การปฏิบัติงาน                    
และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 2. สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความต่ืนตัวในเรื่องดังกลาว เชน จัดสรรเงินคาตอบแทน / คาใชจาย
ใหแกผูท่ีมีแนวคิดพัฒนาตอยอดท่ีสามารถท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเกิดการพัฒนาโดยใหเสนอ
แนวคิดตอเพ่ือนรวมงาน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.3.1-1 คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการและคณะกรรมการจัดโครงการ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร”  

ศษ 7.3.2-1 แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมวิชาการ และปฏิทินการจัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร”   

ศษ 7.3.2-2 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมวิชาการ และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ                 
“การแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร     

ศษ 7.3.4-1 สรุปผลประเมินกิจกรรมวิชาการและผลการประเมินโครงการ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร     

ศษ 7.3.5-1 การนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู  
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ตัวบงช้ี 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร 
                     มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 
1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห

ขอมูลเชิงประจักษ 
/  

2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทาง
เดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

/  

3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศท่ีดี                     
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

/  

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

/  

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ /  
6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง                               

และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 
 / 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห 

ขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งมีความครอบคลุมตั้งแตการกําหนดสัดสวนอัตรากําลังและคุณวุฒิใหเหมาะสมกับภารกิจ 
การสรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจ การพัฒนาทรัพยากรขององคกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน                      
การประสานงานเรื่องการขอรับทุนใหกับคณาจารย เพ่ือศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ และการจัดสรร
งบประมาณใหบุคลากรทุกระดับสําหรับการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณเปนประจําทุกปงบประมาณ               
โดยจัดงบประมาณสนับสนุนขั้นตํ่าคนละ 4,500/ป (เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.1-1) 

2.  คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง สนับสนุน                
การเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสราง
ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยคณะจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ เชน งบประมาณสนับสนุนการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ การเผยแพร
ผลงานวิจัย หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การใหรางวัลสําหรับผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.2-1) 

3.  คณะศึกษาศาสตรมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอยางมีความสุข โดยมีการจัดหาวัสดุครุภัณฑท่ีมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีโครงการประกันสุขภาพท่ีเปนโครงการรวมกับมหาวิทยาลัย และในสวนของสํานักงาน
เลขานุการมีการจัดสวัสดิการเย่ียมไข หรือชวยเหลือในดานอื่น ๆ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากรยามเจ็บปวยหรือบรรเทาความเดือดรอน จัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในการทํางานท้ัง
ภายในอาคารและสภาพแวดลอมโดยรอบอาคาร ตลอดจนจัดสวัสดิการเคร่ืองด่ืม (กาแฟ) ไวบริการฟรีสําหรับ
บุคลากรทุกระดับ (เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.3-1) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงให มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยมีการดําเนินการดังนี้  (เอกสารหมายเลข                         
ศษ 7.4.4-1, ศษ 7.4.4-2, ศษ 7.4.4-3) 

       - สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานทุกระดับลาศึกษาตอท้ังในระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

       -  เปลี่ยนตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหตรงกับงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
สรางความกาวหนาตอไปในอนาคต เชน สามารถขอกําหนดตําแหนงชํานาญการตามสายงาน หรือเพ่ือเลื่อน
ระดับตําแหนงบุคลากรใหสูงขึ้น/บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนตําแหนง
ลูกจางประจําจากกลุมระดับกึ่งฝมือเปนระดับกลุมฝมือหรือฝมือพิเศษ (ระดับตน) ตลอดจนการเปลี่ยน
ตําแหนงบุคลากรจากอัตราลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายไดสมทบ) เปนตน 
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        -  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารวมศึกษาดูงานตางประเทศในโครงการตาง ๆ ตามความ
สนใจ โดยคณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่ง 

        -  ส งเส ริมให บุคลากรทุกระดับท่ีมีความรู ความสามารถแ ละมีคุณ สมบัติตามเ กณฑ                                  
มีประสบการณและความชํานาญ สรางผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) หรือตําแหนง
ชํานาญการ และสามารถเลื่อนระดับใหสูงขึ้น  

        -  สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหเขารวมโครงการอบรมเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ
ตามสายงาน ทั้งโดยคณะฯ พิจารณาจัดสงและตามความสนใจของบุคลากร   

 5. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ (เอกสาร
หมายเลข ศษ 7.4.5-1) 

 6. หลังจากท่ีคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับแลว และ
นําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูงแลว แตยังไมไดนํามาใชในการปรับปรุงพัฒนางาน
อยางเปนระบบหรือเปนรูปธรรมเทาท่ีควร 
จุดแข็ง : 
 มีระบบและกลไกในการสงเสริม/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ัวท้ังองคกรอยางสม่ําเสมอ                    
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกสายงาน/ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือสราง
ความเขมแข็งขององคกร หากมีงบประมาณเพียงพอ อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในดานตาง ๆ อาทิ  
ดานคุณภาพชีวิต บรรยากาศและสภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ใหมากขึ้น  
จุดออน :   
 บุคลากรในสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ/ตําแหนงชํานาญการ
นอยเมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรท้ังหมด เนื่องจากมีภาระงานประจํามาก ไมมีเวลาในการสรางสรรคผลงาน
ทางวิชาการ 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 กําหนดนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ                         
เมื่อปฏิบัติงานมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว เชน เมื่ออาจารยปฏิบัติงานดานการสอนมาแลว 3-5 ป ตองไปศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิหรือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น หรือการใหเงินสนับสนุนแกบุคลากร
ในการทดสอบพ้ืนฐานความรูทางวิชาการสายตาง ๆ เพ่ือใชเปนคุณสมบัติในการสมัครเขาศึกษาตอ เปนตน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.4.1-1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ศษ 7.4.2-1 การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร และประกาศการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานใน

วารสารวิชาการ การใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ การใหทุน             
การจัดพิมพและเผยแพรรายงานการวิจัย 

ศษ 7.4.3-1 สวัสดิการขาราชการ พนกังาน และลูกจาง  
ศษ 7.4.4-1 การลาศึกษาตอของบุคลากร/รายชื่อบุคลากรท่ีลาศึกษาตอ 
ศษ 7.4.4-2 การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/เพ่ิมพูนความรูท้ังในและตางประเทศ  
ศษ 7.4.4-3 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
ศษ 7.4.5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
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ตัวบงช้ี 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน:   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก 

 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ /  
2 มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ /  
3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  / 
4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  / 
5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  / 
6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะวิชาผานระบบเครือขายกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 
 / 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 1 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 2 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
              1. คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  โดยใหความสําคัญของ
สารสนเทศท่ีใชในการตัดสินใจ จึงพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ ตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ป พ.ศ. 2550-2552) โดยไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
พัฒนาการบริหารจัดการของคณะ ใชฐานขอมูล (ระบบ MIS ดานงบประมาณ การเงิน บัญชี ทะเบียนนักศึกษา 
และประเมินการเรียนการสอน) รวมกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังมียโยบายในการจัดทําฐานขอมูลสวน
อื่น ๆ ของคณะเพ่ิมเติมอีกดวย โดยการปรัปปรุง พัฒนาเว็บไซตของคณะ (เอกสารหมายเลข ศษ 7.5.1-1,                
ศษ 7.5.1-2, ศษ 7.5.1.3) 
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2. คณะศึกษาศาสตรมีการใชระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ โดยในปจจุบันใชระบบ MIS 
(Management Information System) สวนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย ระบบงบประมาณ ระบบ
การเงิน ระบบบัญชี ระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบประเมินการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข                     
ศษ 7.5.2-1) 
จุดแข็ง :   

คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจเพ่ือนําขอมูลมาใชในการ
ตัดสินใจ โดยใชฐานขอมูลรวมกับมหาวิทยาลัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 เรงใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเพ่ือใหสามารถใชประโยชนได และจัดใหมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการใชระบบฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 
จุดออน :  

1. ฐานขอมูลของคณะอยูระหวางการปรับปรุงจึงยังไมเสร็จสมบูรณเทาท่ีควร 
2. บุคลากรท่ีไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ยังใหความสําคัญกับรายละเอียดของตัวชี้วัดและเปาหมาย 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 1. เรงดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะหเสร็จสมบูรณและปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหมีความ
เปนปจจุบันอยูเสมอ 
 2. สนับสนุนใหผูรับผิดชอบการจัดทํา/ดูแลฐานขอมูลเพิ่มพูนความรูและประสบการณในเรื่องเทคนิค
ของการจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต และกําหนดแผนปฏิบัติงานและเปาหมายเร่ืองการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต
ประจําปงบประมาณ  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.5.1-1 นโยบายและแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย  
ศษ 7.5.1-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย  
ศษ 7.5.1-3 การขออนุมัติจัดทําเว็บไซตของคณะ 
ศษ 7.5.2-1 ระบบฐานขอมลูของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงช้ี 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะวิชา                
                    (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ 
อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ 

/  

2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและ 
เปนที่รับรูกันโดยท่ัวอยางนอย 3 ชองทาง 

/  

3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน                 
โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

/  

4 มีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  
และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุม
รวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 / 

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  / 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 1 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 1 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.   คณะศึกษาศาสตรมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ โดย

มีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานเว็บไซต www.educ.su.ac.th  การนําเสนอในจดหมายขาวของมหาวิทยาลัย 
หรือเผยแพรใหกับศิษยเกา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลท่ัวไปเปนประจํา ซึ่งขอมูลขาวสารเปนเรื่อง
เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของคณะฯ เปนการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม รายงานผลการจัดกิจกรรม ขาวการรับ
สมัครงาน การประกาศผล และยังมีการเผยแพรแผนพับประชาสัมพันธของคณะฯ (เอกสารหมายเลข                      
ศษ 7.6.1-1, ศษ 7.6.1-2) 
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2. คณะศึกษาศาสตรมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ี           
รับรูกันโดยท่ัวไป โดยผานชองทางตาง ๆ ไดแก ตูรับฟงความคิดเห็น โทรศัพท และเว็บไซต (เอกสาร
หมายเลข ศษ 7.6.2-1, ศษ 7.6.2-2, ศษ 7.6.2-3) 

3.  คณะศึกษาศาสตรมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม (เอกสารหมายเลข ศษ 7.6.3-1) 

4.  คณะศึกษาศาสตรยังไมมีที่ปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนอยางเปนทางการ จึงยังไมมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เวนแตเปนการเสวนารวมกันอยางไมเปนทางการ เชน การจัด
กิจกรรมรวมกับหนวยงานของเทศบาลนครนครปฐม การจัดแขงขันกอลฟการกุศลประจําป การจัดโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการกับสวนราชการก็จะมีโอกาสพบปะกับประชาชนในภาคสวนตาง ๆ เปนคร้ังคราว 
เปนตน  

 5.  คณะศึกษาศาสตรไมมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
จุดแข็ง :  
 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือการประชาสัมพันธขาวสารหรือการประชาสัมพันธขาวตาง ๆ หรือ
การติดตอสื่อสารกับผูรับบริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะใหมีความทันสมัย เปนปจจุบันและมีความเสถียร เพ่ือรองรับการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ และการติดตอประสานงานท่ีสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
จุดออน :   

คณะศึกษาศาสตรยังไมมีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนอยางเปนทางการ รวมทั้งยังไมมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

ควรจัดใหมีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนอยางเปนทางการ และจัดใหมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน               
อยางเปนรูปธรรม 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.6.1-1 
ศษ 7.6.2-1 

เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร (www.educ.su.ac.th ) 

ศษ 7.6.1-2 
ศษ 7.6.2-2 

บอรดประชาสัมพันธ ตูรับความคิดเห็น วารสารวิชาการ 

ศษ 7.6.2-3 
ศษ 7.6.3-1 

แบบรายงานการรองเรียน/ชมเชย/ขอเสนอแนะ คณะศึกษาศาสตร และจดหมายขาว              
คําชี้แจงจากตูรับความคิดเห็นโดยรองคณบดีฝายบริหาร  
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ตัวบงช้ี 7.7  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ 
                    หรือนานาชาติ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ 
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูท่ีไดรับรางวัล
ในขอที่ 1  เปนรางวัลดานการวิจัย 
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวา
ไดคะแนน 2 

 
อาจารยประจําท่ีไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
- 74 0 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ - เกณฑประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: รอยละ - เกณฑประเมิน : 0 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ รอยละ 0.1 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : รอยละ 0.5 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตรไมมีอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : -   
จุดออน :   

คณะศึกษาศาสตรไมมีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
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แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 สงเสริม สนับสนุน หรือกระตุนใหอาจารยประจําสรางสรรคผลงานวิชาการหรือวิชาชีพและ
ผลงานวิจัยท่ีเปนไปตามเกณฑรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจเสริมแรงจูงใจ เชน การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดสรรเงินรางวัลและการประกาศเกียรติคุณยกยอง เปนตน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

- - 
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ตัวบงช้ี 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง                       
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

/  

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลเุปาหมายในการบริหารงาน 
และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

/  

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากร                
ทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข                         
ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

/  

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง /  
5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ

กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะวิชา 

 / 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ - เกณฑประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้: ระดับ 1 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง               
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ศษ 7.8.1-1) 

2.  คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
(เอกสารหมายเลข ศษ 7.8.2-1) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยในแผนดังกลาวมีการกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและ
การดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (เอกสารหมายเลข ศษ 7.8.3-1) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ศษ 7.8.4-1) 
จุดแข็ง :  
 คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงหรือปองกันปญหาที่อาจ
ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :    
 1.  เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนบริหารความเสี่ยงใหบุคลากรไดรับทราบอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
เพ่ือจะไดใหความรวมมือดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของ 
 2.  ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารและปองกันความเสี่ยงในดานตาง ๆ 
เพ่ือสงเสริมความรวมมือมากขึ้น     
จุดออน :  - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.8.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  
ศษ 7.8.2-1 รายงานการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง  
ศษ 7.8.3-1 แผนบริหารความเสี่ยง  
ศษ 7.8.4-1 การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบงช้ี 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล                 
                     (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :     
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะวิชา /  
2 มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะวิชา /  
3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะวิชา /  
4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะวิชาหรือเทียบเทา  

โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิชา 

/  

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิชา  /  
6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย                         

ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 
/  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง /  
8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบ

การสรางแรงจูงใจ 
/  

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 8 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 8 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะวิชา                    

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผน (เอกสารหมายเลข ศษ 7.9.1-1) 
2.  คณะศึกษาศาสตรมีแผนงานการประเมินภายในคณะวิชา ประกอบไปดวย แผนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  แผนการประเมินผลตามตัวชี้วัดของ กพร. ของคณะ ซึ่งมีการติดตามทุก ๆ 
รอบ 3 เดือน และแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะวิชาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 7.9.2-1, ศษ 7.9.2-2) 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนตาม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ เปาหมายการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ กพร. และแผน
ปฏิบัติงานประจําปของคณะท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
ศษ 7.9.3-1, ศษ 7.9.3-2, ศษ 7.9.3-3) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา                    
โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค
และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน (เอกสารหมายเลข ศษ 7.9.4-1, ศษ 7.9.4-2) 

5. คณะศึกษาศาสตรมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
คณะวิชา ซึ่งมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางอธิการบดีและคณบดี (เอกสารหมายเลข                    
ศษ 7.9.5-1) 

6. คณะศึกษาศาสตรมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
ของผูบริหารระดับตาง ๆ โดยมีการติดตามอยางนอยปละ 2 คร้ัง (เอกสารหมายเลข ศษ 7.9.6.1) 
จุดแข็ง : 
 มีแผนปฏิบัติงานท่ีมีตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายท่ีสามารถติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานของคณะทราบเปนระยะ ๆ โดยระบุถึงปญหา อุปสรรค และ 
สิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ิมเติมใหทราบอยางชัดเจน 
จุดออน :   
 บุคลากรท่ีไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงรับทราบความสําคัญกับภารกิจหลักท้ัง 4 ดาน แตยังใหความ
สนใจในรายละเอียดของตัวชี้วัดและเปาหมายในภาพรวมของคณะวิชานอย 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 1.  จัดประชุมชี้แจงเรื่องความสําคัญของการดําเนินงานตามตัวบงชี้ เปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของคณะเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด/เปาหมายสูบุคลากรเปนระยะอยางตอเนื่อง
อยูเสมอ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.9.1-1 แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2551 ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย 

วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (พ.ศ.2551-2554) 

ศษ 7.9.2-1 แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  
ศษ 7.9.2-2 เปาหมายการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ กพร. 
ศษ 7.9.3-1 ตัวบงชี้และเปาหมายตามตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  
ศษ 7.9.3-2 ตัวบงชี้และเปาหมายตามตัวชี้วัด กพร. ของคณะ 
ศษ 7.9.3-3 ตัวบงชี้และเปาหมายตามตัวชี้วัดตามภารกิจของคณะ 
ศษ 7.9.4-1 การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรวมกันจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) และ

วิเคราะหความเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   
ศษ 7.9.4-2 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) เปนลายลักษณอักษร  
ศษ 7.9.5-1 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางคณะวิชากับมหาวิทยาลัย  
ศษ 7.9.6-1 การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร  
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 77 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 7    
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับ 2 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระดับ 4 ระดับ 2 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 ระดับ 1 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.7 รอยละ 0.01 - 0 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.8 ระดับ 1 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.9 ระดับ 8 ระดับ 6 2 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 7   1.89 (=17/9) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 1.89 แสดงวา                    
การดําเนินงานของคณะวิชาไดคุณภาพในระดับพอใช 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 88    การเงินและงบประมาณการเงินและงบประมาณ  
ตัวบงช้ี 8.1   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน  
                     และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมม ี
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะวิชาใหเปนไป

ตามเปาหมาย 
/  

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผน 
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

/  

3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

/  

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง /  
5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
/  

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงิน 
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีคณะวิชากําหนด 

/  

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ                       
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

/  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

 



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 
 - 179 - 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  มีแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปท่ีประกอบดวยขอมูลท้ังดานการ

เรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแกสังคม ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และเปนไป
ตามเปาหมาย (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.1-1) 

2.  มีการจัดหางบประมาณและสนับสนุนใหบุคลากรจัดหาเงินรายไดเพ่ิมนอกจากเงินงบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณเงินรายได โดยการจัดบริการวิชาการแกชุมชน ท้ังในรูปแบบของการประชุม อบรม
และสัมมนาโดยเรียกเก็บคาลงทะเบียน หรือจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเพ่ือการจัดอบรม
หรือใหบริการวิชาการในรูปแบบอื่น ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมท่ีจายใหแกคณะ รอยละ 4 ของรายไดท่ีไดรับ และ
หากมีเงินเหลือจากการดําเนินงานจะนําฝากในรูปบัญชีบริการวิชาการ เพ่ือใชสําหรับการบริการวิชาการ  
การจัดสรรทุน และสวัสดิการตาง ๆ แกบุคลากร (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.2-1) 

       นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดสรรและการใชจายเงิน โดยมีรายละเอียดในงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

3.  มีการทําระบบฐานขอมูลทางการเงินดวยระบบ MIS ซึ่งคณะฯ ใชระบบของมหาวิทยาลัย 
ผูบริหารและผูเกี่ยวของทางดานการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ สามารถตรวจสอบได โดยมีรหัสผาน 
(Password)  ของแตละบุคคล และผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ (เอกสาร
หมายเลข ศษ 8.1.3-1) 

4.  มีการจัดทําขอมูลรายงานการเงินดวยระบบ MIS ซึ่งเสนอขอมูลในภาพรวมของคณะ ทั้งเงิน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได แยกตามแผนงาน งาน หมวดรายจาย มีการจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปทุกรายไตรมาส และนําเสนอรายงานตอผูบริหารและ
เสนอมหาวิทยาลัยตามกําหนดทุกรายไตรมาส การจัดทํารายงานเงินยืมทดรองราชการของคณะเปนประจํา                  
ทุกเดือน (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.4-1, ศษ 8.1.4-2) 

5. มีรายงานทางการเงินดวยระบบ MIS ซึ่งสามารถทราบขอมูลไดท้ังเงินงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได แยกตามแผนงาน งาน เชน งานบริหารทั่วไป งานจัดการศึกษา งานวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนา
บุคลากร งานพัฒนาหลักสูตร งานกิจกรรมนักศึกษา และในแตละงานแยกตามหมวดรายการไดครบ                      
ทุกหมวดรายการ เชน หมวดเงินเดือน หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ หมวดคา
สาธารณูปโภค หมวดคาครุภัณฑท่ีดินสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและรายจายอื่น ๆ โดยมีผลของการ
ดําเนินงานเทียบความสําเร็จเปนรอยละ ซึ่งสามารถนําไปปรับใชในการจัดทํางบประมาณในปถัดไป และ/
หรือปรับแผนประมาณการรายจายระยะปานกลาง 3 ป (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.5-1) 

6. มีการตรวจสอบการใชจายเงินทุกหนวยงานยอยของคณะ ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ
ท่ีกําหนด โดยหัวหนางานคลังและพัสดุ และเลขานุการคณะ (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.6-1, ศษ 8.1.6-2,   
ศษ 8.1.6-3) 
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    มีการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน โดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือ
ประจําวันและมีการปฏิบัติอยางเครงครัด 

    มีการตรวจสอบการใชจายเงินยืมทดรองราชการของคณะ โดยรองคณบดีฝายบริหารจะ
ตรวจสอบจากรายงานเงินยืมทดรองราชการท่ีรายงานเปนประจําทุกเดือน และดําเนินการติดตามหากมีการ
ใชเงินยืมลาชา ซึ่งคณะมีระบบโดยตรงจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแลเงินยืมทดรองราชการ รวมท้ังยังมีการ
ประชุมเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของจากทุกภาควิชาเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติในการติดตามสงใชเงินยืมทดรองราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

     นอกจากนี้มีการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณเพ่ือใหการบริหาร
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามแผน และเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีเลขานุการคณะ 
เปนผูแทนคณะศึกษาศาสตรเขารวมประชุมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ
ทุกไตรมาส 

     มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินประจําปโดยผูตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยหลังสิ้นสุดปงบประมาณประจําป 

7.  ผูบริหารนําขอมูล ขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอเสนอแนะอื่น ๆ 
จากมหาวิทยาลัย ซึ่งไดขอมูลจากการประชุมติดตาม เรงรัดการดําเนินงานและใชจายเงินงบประมาณ เสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบจากรายงานการควบคุมภายในของงานตรวจสอบภายใน                     
และรายงานทางการเงินและติดตามขอมูลจากเจาหนาท่ีการเงิน พัสดุ และงบประมาณโดยตรงดวยตนเอง 
และนําขอ มูลมาแกไขปรับปรุงและพัฒนา ในการจัดทํางบประมาณประจําป  โดยมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป ท้ังเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน
รายได โดยปรับแผนประมาณการรายจายงบประมาณเมื่อดําเนินการครบคร่ึงแผน (เอกสารหมายเลข               
ศษ 8.1.7-1, ศษ 8.1.7-2) 
จุดแข็ง : 

1.  มีระบบฐานขอมูล MIS ดานการเงิน เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลรายรับ/รายจายเปนหมวดหมูตาม
ระบบและรายงานขอมูล ทําใหการใชขอมูลการเงินถูกตองและแมนยํา ซึ่งสงผลใหคณะผูบริหารสามารถ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาคณะวิชา/มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม 

2.  มีการติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณไปยังหนวยงานทุกหนวยงาน และรายงานผลการใช
จายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยแยกตาม 4 ภารกิจหลัก และสามารถดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายทุกรายการภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.  มีการใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกรายการ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 1. เวียนแจงกําหนดเวลาการดําเนินงาน เปาหมายของมหาวิทยาลัย และขอความรวมมือจาก
หนวยงานยอยทุกหนวยงานกําหนดแผนการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2.  ติดตาม เรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานยอยเปนระยะอยางตอเนื่อง 
 จุดออน :   

การจัดทําคําของบประมาณบางรายการไมไดรับการสนับสนุน เนื่องจากขาดรูปแบบครุภัณฑ/               
การกอสรางตามเกณฑท่ีกําหนด  
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. การจัดทําคําของบประมาณควรจัดทําหลักฐานประกอบคําของบประมาณใหครบถวน                
ตามเกณฑ 
 2.  จัดเตรียมความพรอมของขอมูลใหทันตามกําหนดชวงเวลา 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 8.1.1-1 แผนปฏิบัติงานและการใชจายประจําป  
ศษ 8.1.2-1 เอกสารงบประมาณรายจายประจําป/ตัวอยางโครงการประชุม อบรม สัมมนา/โครงการ

บริการวิชาการแกชุมชน  
ศษ 8.1.3-1 ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย  
ศษ 8.1.4-1 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายประจําป  
ศษ 8.1.4-2 รายงานเงินยืมทดรองราชการ  
ศษ 8.1.5-1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจางในระบบ MIS  
ศษ 8.1.6-1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเงินสดเหลือจายประจําวัน  
ศษ 8.1.6-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวันตอผูบริหาร  
ศษ 8.1.6-3 รายงานการประชุมติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ  
ศษ 8.1.7-1 หนังสือเชิญประชมุคณะกรรมการพิจารณาจัดทําคําของบประมาณแผนดิน/ 

วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทําคําของบประมาณแผนดิน  
ศษ 8.1.7-2 รายงานการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน/รายงานระบบ             

การควบคุมภายใน  
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ตัวบงช้ี 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน      
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน /  
2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน /  
3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน /  
4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน /  
5 มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  / 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  เนื่องจากคณะศึกษาศาสตรมีทรัพยากรที่ตองการใชรวมกันหลายลักษณะ ซึ่งมีทั้งดานอาคาร

สถานท่ี หองประชุม หองเรียน ตลอดจนโสตทัศนูปกรณในการใชงานจึงจําเปนตองวิเคราะหความตองการ
ใชทรัพยากรรวมกันของคณะ เพ่ือใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด เชน การวิเคราะห
การใชทรัพยากรอาคารสถานท่ี อุปกรณและโสตทัศนูปกรณ  ดําเนินการโดยผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
อาทิ ที่ประชุมหัวหนางาน คณะกรรมการพิจารณาจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป เปนตน 
(เอกสารหมายเลข ศษ 8.2.1-1, ศษ 8.2.1-2, ศษ 8.2.1-3)  

2.  คณะศึกษาศาสตรมีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน โดยผลการ
วิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรจะมาจากหลาย ๆ สวน เชน การสรุปรวบรวมและวิเคราะหความ
ตองการของผูใชบริการ การประชุมหารือในท่ีประชุมชุดตาง ๆ และสรุปเสนอความตองการใชทรัพยากร 
โดยมีจุดมุงหมายหลักในการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนคุมคาอยางเต็มท่ี ภายใตงบประมาณท่ีมี
อยูอยางจํากัด (เอกสารหมายเลข ศษ 8.2.2-1, ศษ 8.2.2-2, ศษ 8.2.2-3, ศษ 8.2.2-4)    
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3. คณะศึกษาศาสตรมีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นภายในสถาบัน อาทิ การใชยานพาหนะ
รวมกับกองบริการอาคารสถานท่ีและยานพาหนะของกองงานวิทยาเขต โรงเรียนสาธิต และบัณฑิตวิทยาลัย 
การใชหองประชุม หองสอบระหวางคณะศึกษาศาสตรกับคณะเภสัชศาสตร คณะอักษรศาสตร และกอง
บริการการศึกษา หรือหนวยงานอื่น ๆ ในบางคร้ังคราว ตลอดจนการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมกับโรงเรียน
สาธิต (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 8.2.3-1, ศษ 8.2.3-2,     
ศษ 8.2.3-3, ศษ 8.2.3-4) 

4. คณะศึกษาศาสตรมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน โดยคณะยังไมมี
การกําหนดเปนแผนงานท่ีชัดเจนมากนัก แตในทางปฏิบัติ มีการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวางกันในชุมชน เชน การใชสถานท่ีในการจัดประชุมรวมกับเทศบาลนครนครปฐม การใชสถานท่ีของ
ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 8.2.4-1) 

5. คณะศึกษาศาสตรยังไมมีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ                 
หนวยงานอื่น 
จุดแข็ง : 

มีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน โดยมีจุดมุงหมายหลักในการใช
ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนคุมคาอยางเต็มท่ี ภายใตงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด                    
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา 
จุดออน :   

ยังไมมีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  

ควรดําเนินการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณในการดําเนินการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือใช
เปนแนวทางในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 8.2.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป  
ศษ 8.2.1-2 ตารางสอนประจําปการศึกษา 2551  
ศษ 8.2.1-3 ตารางสอบประจําปการศึกษา 2551  
ศษ 8.2.2-1 
ศษ 8.2.3-1 

รายการคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป 2551 

ศษ 8.2.2-2 
ศษ 8.2.3-2 

ประกาศเรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงในการใชหองประชุมหรือหองบรรยาย  
และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะศึกษาศาสตร  

ศษ 8.2.2-3 
ศษ 8.2.3-3 

สําเนาหนังสือการขอใชหองเรียน/หองสอบรวมกับหนวยงานในสถาบัน  

ศษ 8.2.2-4 
ศษ 8.2.3-4 
ศษ 8.2.4-1 

สําเนาหนังสือการขอใชหองเรียน/หองสอบรวมกับหนวยงานนอกสถาบัน  
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สรุปผลการประเมินองคประกอบสรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี ท่ี 88 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 8    
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 8   3.00 (=6/2) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 3.00 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 99  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบงช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                   การศึกษา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับ 
การพัฒนาของคณะวิชา 

/  

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะวิชา ภายใต                     
การมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอก 

/  

3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี ้และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

/  

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ                
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย              
3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

/  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน /  
6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย 
/  

7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

/ 
 

 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดเกณฑมาตรฐาน

และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑขั้นต่ําในการดําเนินงาน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฝายดําเนินงานระดับ
คณะเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.1-1, ศษ 9.1.1-2) 

2. และ 3. คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดนโยบายใหดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเกณฑของมหาวิทยาลัย และ/หรือพัฒนาใหผลสําเร็จสูงกวาเกณฑ โดยมีการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานยอยตาง ๆ ของคณะ และ
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.2-1, ศษ 9.1.3-1) 

4.  มีการเวียนแจงใหหนวยงานของคณะทราบและดําเนินการ และติดตามใหสงรายงานผลการ
ดําเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังจัดใหมีระบบการประเมินฯ ภายในระหวางหนวยงาน เพ่ือให
มีการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เปนประจําทุกปการศึกษา (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.4-1, 
ศษ 9.1.4-2) 

5.  เม่ือสงเสริมการประเมินท้ังในระดับภายในหนวยงานและระดับหนวยงานแลว จะมีการจัดทํา
สรุปผลเพ่ือแจงแกผูรับการประเมิน และผูรับการประเมินนําไปแกไขปรับปรุง วางแผน พัฒนาการ
ดําเนินงานตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.5-1) 

6.  นอกจากนี้เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม ถูกตอง สะดวกรวดเร็ว ท้ังในเร่ืองของบุคลากร ผลงาน งานคลังและพัสดุ 
ขอมูลทางการศึกษา และหลักสูตร ฯลฯ โดยบางสวนจะเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย และ
บางสวนคณะทําการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการใชงานภายในหนวยงาน (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.6-1) 

7.  มีการสงเสริมการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะและหนวยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการประชุม อบรม 
สัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเปนผูจัด (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.7-1, ศษ 9.1.7-2, ศษ 9.1.7-1, ศษ 9.1.7-4, ศษ 9.1.7-5) 
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จุดแข็ง : 
1. มีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูล ประชุม อบรม ศึกษา ดูงาน                  
ในหัวขอเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานท้ังภายนอกและภายในอยางตอเนื่อง               
เปนประจําทุกป 
จุดออน :  - 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 9.1.1-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน สกอ. 
ศษ 9.1.1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 9.1.2-1 ปฏิทินกํานดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 
ศษ 9.1.3-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตามมาตรฐาน สมศ. 
ศษ 9.1.4-1 ปฏิทินกําหนดการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับภาควิชาและหนวยงาน 
ศษ 9.1.4-2 บันทึกเวียนแจงภาควิชา 
ศษ 9.1.5-1 รายงานการนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ                    

ไปพัฒนาคุณภาพ 
ศษ 9.1.6-1 เว็บไซตของคณะ (www.educ.su.ac.th) 
ศษ 9.1.7-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (คณะวิชา) 
ศษ 9.1.7-2 รายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา

เพ่ือการขยายผลหลักสูตรท่ี 3 
ศษ 9.1.7-3 บันทึกการอบรมฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ศษ 9.1.7-4 บันทึกการเขารวมโครงการอบรม “แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกรดวย IQA” 
ศษ 9.1.7-5 รายชื่อบุคลากรท่ีไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินฯ ภายนอกคณะ 
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ตัวบงช้ี 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  :    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 

ไมครบ 4  ขอแรก 
มีการดําเนินการ  

4-5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

อยางนอย 6 ขอแรก 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน การดําเนินการ 
มี ไมม ี

1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา /  
2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม

นักศึกษา 
/  

3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

/  

4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการนักศึกษา 

/  

5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะวิชาและระหวางคณะวิชา  / 
6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ 

และในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของคณะวิชา 
 / 

7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพท่ีเกีย่วของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 / 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี ้: ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     ไมบรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  (ขอ 1-2) มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา และมี

ระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา โดยกําหนดใหงาน
แผนและประกันคุณภาพการศึกษาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการนําความรู
ดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษาในโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาระหวางวันท่ี 30 - 31 
มีนาคม 2552 ที่คายรามอินทรา จังหวัดเพชบุรี และมีการเปดสอนหรือสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ (เอกสารหมายเลข ศษ 9.2.1-1, ศษ 9.2.2-1) 

2.  คณะศึกษาศาสตรมีกลไกใหนักศึกษามีส วนร วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยเม่ือเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมหรือโครงการ คณะกรรมการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรจะ
รายงานผล พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการดําเนินงานมายังคณะฯ เพ่ือรวบรวมเปนขอมูล
ประกอบการรับการตรวจประเมินฯภายในระดับคณะวิชาตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 9.2.3-1) 

3.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
โดยกิจกรรมท่ีดําเนินงานมีคณะกรรมการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ทําหนาท่ีจัดทําโครงการและเสนอ
โครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากคณะ ดําเนินงานโครงการและประชุมสรุปผลการประเมิน
โครงการ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป  (เอกสารหมายเลข ศษ 9.2.4-1, 
9.2.4-2) 

4. (ขอ 5 - 7) นักศึกษายังไมไดสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน  
ไมมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการและในสวนท่ีนักศึกษามี
สวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน และยังไมมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให              
ความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
จุดแข็ง : 

1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการสัมมนาความรูแกนักศึกษาในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุกป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนมา โดยกลุมเปาหมายคือ
ผูนํานักศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

2. มีการเปดสอนหรือสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

1. จัดทําโครงการขยายผลโดยขยายกลุมเปาหมายไปยังนักศึกษากลุมอื่น ๆ เพ่ิมเติม เพื่อใหความรู
และทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาหรือประชุมนักศึกษาเพ่ือติดตามผลและสอบถามถึงปญหา            
และอุปสรรคในการดําเนินงาน 

2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามความเหมาะสม เพ่ือดําเนินโครงการขยายผล  
จุดออน :   
 นักศึกษาสวนใหญยังไมเขาใจสาระสําคัญและประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา  



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551 
 - 191 - 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
1. เชิญอาจารยหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหนักศึกษาไดรับฟงในหัวขอเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ หรืออาจประสานกับฝายวิชาการเพ่ือจัดเปนรายวิชาใหนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
2. จัดทําคูมืออยางงายเผยแพร/ประชาสัมพันธแกนักศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.2.1-1 
ศษ 9.2.2-1 

เอกสารประกอบโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา และรายวิชาท่ีเปดสอนหรือสอดแทรก
ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน 

ศษ 9.2.3-1 
ศษ 9.2.4-1 

แบบประเมินและสรุปผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 

ศษ 9.2.4-2 โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงช้ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศกึษา) 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 

มี ไมมี 
1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

ระดับคณะวิชาอยางตอเนื่อง 
/  

2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน 

/  

3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด 

/  

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

/  

5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีคณะวิชาพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา         
แนวปฏิบัติท่ีด ีเพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น  ๆ

 / 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปนี ้ ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

อยางตอเนื่องเปนประจํา โดยมีนโยบายการประกันคุณภาพ  มีแผนงาน มีคณะกรรมการในการกํากับและติดตาม
ผลอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข ศษ 9.3.1-1, ศษ 9.3.1-2, ศษ 9.3.1-3, ศษ 9.3.1-4)   

2.  คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปที่ผานไปใชในการพิจารณา
จัดทําแผนโดยมีการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชน การพัฒนาคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมพันธกิจของคณะวิชา ภาควิชา และหนวยงาน รองรับการประเมิน
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จากหนวยงานภายนอก และตามทิศทางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และปรับ
แผนการดําเนินงานตามภารกิจใหมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลใหดีย่ิงขึ้น (หมายเลขเอกสาร ศษ 9.3.2-1,                    
ศษ 9.3.2-2, ศษ 9.3.2-3, ศษ 9.3.2-4) 

3.  คณะศึกษาศาสตรมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
และสาธารณชน โดยการจัดสงคูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง และผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปยังหนวยงานภายในคณะและมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายในตอผูบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสาธารณชนผานเว็บไซตของคณะ 
(เอกสารหมายเลข ศษ 9.3.3-1)   

4.  คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง โดยไดจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการติดตามการนําผลการประเมินมาระดม
ความคิดเห็นอยางมีสวนรวมและนําไปสูการวางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งแสดงรายละเอียดของการ
พัฒนาการดําเนินงานจากขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับคณะ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและให
ขอเสนอแนะ กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(หมายเลขเอกสาร ศษ 9.3.4-1)  

     5.  คณะศึกษาศาสตรยังไมมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการ
จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ   
จุดแข็ง : 

มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกท่ีชัดเจน       
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานยอยในคณะดําเนินการตามระบบกลไกลการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง       
จุดออน :   
 คณะยังไมมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้นเพ่ือใชเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอื่น 
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 กระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรของคณะ สรางนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีในเร่ืองใด
เรื่องหนึ่งและสรุปเปนเอกสารเผยแพร หรือเผยแพรผานเว็บไซตของคณะ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 9.3.1-1 นโยบายดานการประกันคุณภาพ  แผนงาน คณะกรรมการ  
ศษ 9.3.1-2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  
ศษ 9.3.1-3 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน  
ศษ 9.3.1.-4 
ศษ 9.3.2-1 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  

ศษ 9.3.1-5 
ศษ 9.3.2-2 

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน  

ศษ 9.3.1-6 
ศษ 9.3.2-3 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในของ สกอ.  

ศษ 9.3.1-7 
ศษ 9.3.2-4 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายนอกของ สมศ.  

ศษ 9.3.3-1 เว็บไซตของคณะ (www.educ.su.ac.th)  
ศษ 9.3.4-1 ตารางสรุปการนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนา

คุณภาพการศึกษา   
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 99 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 9       
 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.2 ระดับ 5 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดับ 5 ระดับ 4 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 9   2.67 (=8/3) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ มีคา เทากับ 2.67 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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บทที่ 3 
สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

  
ตารางที่ ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน    เนนวิจัย     เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1       
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับ 7 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละ 100 รอยละ 81.60 2 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 1     2.00 (=4/2) 
องคประกอบท่ี 2       
 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับ 7 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชีท่ี้ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับ 4 ระดับ 3 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4  1 : 25 (+10 %) 1 : 58.19 (+132.76 %) 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ป.เอก รอยละ 45 

       ป.ตรี รอยละ - 
ป.เอก รอยละ 47.30 

         ป.ตรี รอยละ - 
2 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 46 

ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 47.98 

1 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระดับ 2 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละ 82 รอยละ 67.11 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละ 90 รอยละ 90.24 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.11 - 4.35±0.37 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.12 ระดับ ป.ตรี   รอยละ 0.34 ระดับ ป.ตรี   รอยละ 0.28 3 
  ระดับบัณฑิต  รอยละ 0 ระดับบัณฑิต รอยละ 0.13 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละ 92 รอยละ 95.35 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2 
 

    2.15 (=28/13) 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 3       
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับ 7 ระดับ 7 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3     2.50 (=5/2) 
องคประกอบท่ี 4       
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 5 ขอ 6 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 1 : 40,000 1 : 127,146.18 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.4 รอยละ 7.50 รอยละ 9.46 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.5 รอยละ 5 รอยละ 1.35 1 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 4     2.20 (=11/5) 
องคประกอบท่ี 5      
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 5 ขอ 7 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 รอยละ 47 รอยละ 82.44 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 รอยละ 30 รอยละ 39.19 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.4 รอยละ 85 รอยละ 87.20 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5     3.00 (=12/4) 
องคประกอบท่ี 6       
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 4 ขอ 5 ขอ 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 6     3.00 (=3/1) 
องคประกอบท่ี 7       
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับ 2 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระดับ 4 ระดับ 2 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 ระดับ 1 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.7 รอยละ 0.01 - 0 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.8 ระดับ 1 ระดับ 4 2 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.9 ระดับ 8 ระดับ 6 2 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 7     1.89 (=17/9) 
องคประกอบท่ี 8       
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 8     3.00 (=6/2) 
องคประกอบท่ี 9       
 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.2 ระดับ 5 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดับ 5 ระดับ 4 3 
เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 9   2.67 (=8/3) 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ  2.29 (=94/41) 
 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ มีคาเทากับ 
2.29 แสดงวา การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับด ี
 
ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ สกอ.  
ประเภทสถาบัน    เนนวิจัย     เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานท่ี 1       
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละ 82 รอยละ 67.11 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละ 90 รอยละ 90.24 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.11 - 4.35±0.37 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.12 ระดับ ป.ตรี   รอยละ 0.34 ระดับ ป.ตรี   รอยละ 0.28 3 
  ระดับบัณฑิต  รอยละ 0 ระดับบัณฑิต รอยละ 0.13 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานท่ี 1 
 

    2.50 (=10/4) 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานท่ี 2 ก       
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับ 7 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละ 100 รอยละ 81.60 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระดับ 2 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับ 2 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 ระดับ 1 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.7 รอยละ 0.01 - 0 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.8 ระดับ 1 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.9 ระดับ 8 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.2 ระดับ 5 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดับ 5 ระดับ 4 3 
เฉล่ียคะแนนมาตรฐานท่ี 2 ก     2.31 (=37/16) 
มาตรฐานท่ี 2 ข       
 ตัวบงชีท่ี้ 2.1 ระดับ 7 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับ 7 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับ 4 ระดับ 3 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4  1 : 25 (+10 %)    1 : 58.19 (+132.76 %) 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ป.เอก รอยละ 45 

       ป.ตรี รอยละ - 
ป.เอก รอยละ 47.30 

         ป.ตรี รอยละ - 
2 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 46 

ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 47.98 

1 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 3 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละ 92 รอยละ 95.35 3 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับ 7 ระดับ 7 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 5 ขอ 6 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 1 : 40,000 1 : 127,146.18 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.4 รอยละ 7.50 รอยละ 9.46 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.5 รอยละ 5 รอยละ 1.35 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 5 ขอ 7 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 รอยละ 47 รอยละ 82.44 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 รอยละ 30 รอยละ 39.19 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.4 รอยละ 85 รอยละ 87.20 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 4 ขอ 5 ขอ 3 
เฉล่ียคะแนนมาตรฐานท่ี 2 ข     2.26 (=43/19) 
มาตรฐานท่ี 3      
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระดับ 4 ระดับ 2 1 
เฉล่ียคะแนนมาตรฐานท่ี 3     2.00 (=4/2) 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน  2.29 (=94/41) 
 
ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.  
ประเภทสถาบัน    เนนวิจัย     เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 

มุมมองดานการบริหารจดัการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย     
 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับ 7 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับ 4 ระดับ 3 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4  1 : 25 (+10 %) 1 : 58.19 (+132.76 %) 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละ 82 รอยละ 67.11 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละ 70 รอยละ 90.24 2 
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มุมมองดานการบริหารจดัการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.11 - 4.35±0.37 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.12 ระดับ ป.ตรี   รอยละ 0.34 ระดับ ป.ตรี   รอยละ 0.28 3 
  ระดับบัณฑิต  รอยละ 0 ระดับบัณฑิต รอยละ 0.13 

 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 5 ขอ 7 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 รอยละ 47 รอยละ 82.44 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 รอยละ 30 รอยละ 39.19 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.4 รอยละ 85 รอยละ 87.20 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 ระดับ 1 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.2 ระดับ 5 ระดับ 4 2 
เฉล่ียดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  2.40 (=36/15) 
2. ดานกระบวนการภายใน   
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับ 7 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละ 100 รอยละ 81.60 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับ 7 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละ 92 รอยละ 95.35 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับ 2 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.8 ระดับ 1 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.9 ระดับ 8 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดับ 5 ระดับ 4 3 
เฉล่ียดานกระบวนการภายใน  2.45 (=27/11) 
3. ดานการเงิน    
 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 1 : 40,000 1 : 127,146.18 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
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มุมมองดานการบริหารจดัการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

เฉล่ียดานการเงิน   3.00 (=9/3) 
 4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม   
 ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ป.เอก รอยละ 45 

       ป.ตรี รอยละ - 
ป.เอก รอยละ 47.30 

         ป.ตรี รอยละ - 
2 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 46 

ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 47.98 

1 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระดับ 2 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 3 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 5 ขอ 6 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.4 รอยละ 7.50 รอยละ 8.11 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.5 รอยละ 5 รอยละ 1.35 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระดับ 4 ระดับ 2 1 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 2 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.7 รอยละ 0.01 - 0 

เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม   1.92 (=23/12) 
 
ทิศทางการพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร 
 1.  สรุปผลการประเมิน รวมท้ังจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม แยกตามองคประกอบคุณภาพ
และแตละมาตรฐานการอุดมศึกษาและหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.   กําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น และระยะยาวในอนาคตใหชัดเจน 
 3.  กําหนดแผนการพัฒนาใหมีการสอดรับกันระหวางคณะวิชากับภาควิชาเพ่ือใหมีทิศทางท่ีชัดเจน 
 4.  ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นกับคณะ  
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แนวทางนําไปวางแผนพัฒนา 
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การประเมินตนเอง 
 2. จัดลําดับความสําคัญของตัวบงชี้ท่ีตองรีบแกไข โดยพิจารณาจากเปนปญหาเรงดวนท่ีมีผลตอ
คุณภาพการศึกษา และความสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับคณะศึกษาศาสตร  
 3. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของคณะ เปนระยะ ๆ และมีการนํา
ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
  

ลําดับปญหาท่ีมีแผนจะพัฒนา 
ปการศึกษา 2552 

มิ.ย. 52- ก.ย.52 ต.ค.52-ม.ค.53 ก.พ.53-พ.ค.53 
    1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอ 
ตําแหนงทางวิชาการ และการเพ่ิมวุฒิการศึกษา
ของบุคลากรสายวิชาการ 

   

    2. การเพ่ิมจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัย                        
ในระดับชาติและนานาชาติใหมากขึ้น  

   

    3. การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
งานของคณะศึกษาศาสตร 

   

  
 
  
 
 


	ปก
	1-คำนำ
	2-สารบัญ
	3-บทสรุปผู้บริหาร
	4-บทที่1
	5.1-บทที่2-อ
	5.2-บทที่2-อ
	5.3-บทที่2-อ
	5.4-บทที่2-อ
	5.5-บทที่2-อ
	5.6-บทที่2-อ
	5.7-บทที่2-อ
	5.8-บทที่2-อ
	5.9-บทที่2-อ
	6-บทที่ 3-สรุปผลการดำเนินงาน

