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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1. ขอมูลท่ัวไป  
คณะศึกษาศาสตรไดกอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เปนคณะวิชาลําดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และเปนคณะวิชาลําดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงค   ในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ ใหเปนสถาบันการศึกษาช้ันนําที่
มีระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษา ตลอดจนเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 
 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร โดยนําเสนอในรูปของตาราง และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหา
จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรใหดีย่ิงข้ึนตอไป    

การจัดทํารายงานฯ ฉบับน้ี ไดดําเนินการตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมิน        
ตัวบงช้ีในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเปนสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา       
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 5 องคประกอบ (13 ตัวบงช้ี) ไดแก 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบ  ที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดานอยาง
ครบถวน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพคะแนนเฉลี่ย 4.08 ซึ่งหมายถึงมีคุณภาพอยู
ในระดับดี ทั้งน้ี มีรายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบดังตอไปน้ี     
 

องคประกอบ 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา   

คาคะแนน ผลประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.50 พอใช 
2. การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3. การบริการทางวิชาการ 4.00 ดี 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 4.00 ดี 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.08 ดี 
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3. เปาหมายและแผนการพัฒนา  
3.1 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
    จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน             

ที่ตองการพัฒนาเรงดวน 3 อันดับแรก ไดแก 
    1) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน และการเพิ่ม               

วุฒิการศึกษา  โดยมีมาตรการดังน้ี 
  1.1 ใหความรู แนวทางการทําผลงานทางวิชาการแกบุคลากร 
  1.2 สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนแกผูลาศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก  
  1.3 สรางมาตรการจูงใจและใหเงินสนับสนุนคณาจารยที่ทําผลงานวิชาการตาง ๆ ไดแก การตีพิมพ

บทความวิชาการ บทความวิจัยในวารสารตําราวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดทําหนังสือตํารา และการ
จัดสรรเงินรางวัลใหแกผูที่ดํารงตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึน 

     2) เพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ในระดับชาติ
และนานาชาติใหมากข้ึน โดยมีมาตรการดังน้ี 

  2.1  จัดโครงการจัดการความรูเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในคณะวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน 

  2.2 จัดสรรเงินรางวัลใหแกคณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพรบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการในระดับตาง ๆ  

          3)  กํากับดูแลพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับใหมี คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) เนนใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชนหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ 

 
4.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย  
     คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกเปนรายดานดังน้ี 
     1) ดานการเรียนการสอน  
         1.1 สนับสนุนใหคณาจารยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  
         1.2  สงเสริมใหคณาจารยสรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการให

สูงข้ึน โดยสรางแรงจูงใจดวยการจัดสรรเงินรางวัลใหแกผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน หรือชวยลดภาระงาน
สอน โดยการจางนักศึกษาทําหนาที่เปนผูชวยสอนหรือผูชวยวิจัย เพื่อใหอาจารยมีเวลาสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการ 

      1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรศึกษาตอในระดับสูงข้ึน และการอบรมเพื่อนํา
ความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนางานของตน 

      1.4  ใหทุนสนับสนุนคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
2) ดานการวิจัย 

          2.1 สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรรุนใหมภายในคณะฯใหมากข้ึน โดยมุงเนนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง 

          2.2 สรางและพัฒนาทีมวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอและโครงรางการวิจัยสําหรับเสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  
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          2.3  จัดการความรูดานการวิจัย โดยขอความรวมมือจากคณาจารยในคณะหรือภายนอกคณะ/
มหาวิทยาลัย ที่มีความรูความสามารถ มีช่ือเสียงและประสบการณในการทําวิจัยในระดับชาติ มาเปนผูถายทอด
ความรูและประสบการณแกนักวิจัยรุนใหม 

          2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
   2.5 สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย /บทความวิจัยในวารสารที่ไดรับการอางอิง           

ในระดับชาติหรือนานาชาติ  สงเสริมระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (mentor) เพื่อใหคําแนะนําดานตางๆ ในการทําวิจัยหรือ
เผยแพรผลงานวิจัย หรือจัดใหมีทีมสนับสนุน/อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยของคณาจารย เชน              
ชวยดําเนินการในข้ันตอนตางๆ  อาทิ ติดตอประสานงานเรื่องแหลงทุน ติดตอเรื่องการเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัย
ในวารสารตางๆ การจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย ฯลฯ  เปนตน 

          2.6 จัดสรรงบประมาณเปนเงินรางวัลสําหรับผูที่มีผลงานวิจัยซึ่งไดรับการอางอิงใน refereed 
journal เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกผูสรางสรรคผลงานวิจัย 

          2.7 รวมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ใหบริการในการจัดอบรมใหความรูในเรื่องการวิจัย และรวมมือ
กับครูประจําการในการทําวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรวมกัน 

3) ดานการบริการวิชาการ 
         3.1  สํารวจความตองการจําเปนของผูรับบริการในพื้นที่ใหบริการของคณะฯ หรือในเขตภูมิภาค

ตะวันตก 
    3.2 จัดโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
  3.3 บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
      4)  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         4.1 สํารวจความตองการของชุมชนและทอง ถ่ินในการจัดกิจกรรมดานการทํา นุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 
         4.2 จัดโคร งการทํา นุบํ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคล องกับความตองการของ ชุมชน                   

และทองถ่ิน  
                  4.3 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ในเขตภูมิภาค

ตะวันตก  
         4.4 เชิญผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรมหรือศิลปนแหงชาติ มาเปนที่ปรึกษา/กรรมการ  ในการจัด

กิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         4.5 แตงต้ังคณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับผิดชอบดําเนินงานสงเสริม สนับสนุนการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร 
      5)  ดานการบริหารจัดการ  
          5.1  สงเสริมสนับสนุนใหดําเนินงานดานการจัดการความรู (Knowledge Management : KM)   

ของหนวยงานอยางตอเน่ือง และพัฒนางานโดยตอยอดความรูจากองคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
         5.2  สงเสริมสนับสนุนดานการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร  
          5.3  กระจายอํานาจการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และการใหบริการ

ดานตาง ๆ   
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บทท่ี 1 
สวนนํา 

 

1. ประวัติความเปนมาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.1 ประวัติความเปนมา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เปดเปนคณะวิชา
ลําดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนคณะวิชาลําดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร            
คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนนักศึกษารุนแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย มล.
ปน มาลากุล ซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะน้ัน เปนผูรักษาการคณบดีคนแรกของ       
คณะศึกษาศาสตร มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผูสอน ใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะแรกเปดสอน 4 สาขาวิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร 
และประวัติศาสตร มีนักศึกษารุนที่ 1 รวม 31 คน 

ปพ.ศ. 2514 ไดแบงสวนราชการตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และแบงสวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ภายในคณะศึกษาศาสตร แบงสวนราชการ
ภายในเปนดังน้ี 1. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 3. ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว 4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา 5. สํานักงานเลขานุการ 

ปพ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพิ่มคุณวุฒิ พัฒนาความรู และทักษะการสอนใหแกครู
ประจําการในสถานศึกษาระดับตางๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร ดําเนินการเปดรับสมัคร
นักศึกษา บุคคลภายนอก เขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรตอเน่ือง 2 ป (ภาคพิเศษ) 

 ปพ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตรไดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรข้ึน และเปดรับนักเรียนรุนแรก
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในป พ.ศ. 2517 ตอมาขยายการศึกษาเพิ่มข้ึนโดยเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ืองเปนแหงแรกในประเทศไทย  

 นับต้ังแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา คณะศึกษาศาสตรไดเปดหลักสูตรเพิ่มข้ึนหลายสาขาวิชา ทั้งระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยในปจจุบันเปดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 10 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
จิตวิทยา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ในสวนของระดับบัณฑิตศึกษาไดเปดหลักสูตร
มหาบัณฑิต 12 สาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นอกจากน้ี ไดเปด
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย สาขาวิชาพัฒนศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ในสวนของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเปดสอนครบทั้ง 3 ระดับ คือ 
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

1.2 ท่ีต้ัง  
 คณะศึกษาศาสตรต้ังอยูที่  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
รหัสไปรษณีย 73000 
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2. ปรัชญา คําขวัญ อัตลักษณ ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนยุทธศาสตร  
 ปรัชญา 

 “องคกรแหงความเปนเลิศดานการศึกษา” (Excellent Educational Organization)   

 คําขวัญ 
      “สรางสรรค ทันสมัย ใสใจสังคม อุดมความรู เชิดชูคุณธรรม” 
  อัตลักษณ 
               “สรางสรรคการศึกษา พัฒนาคุณธรรม”   

 ปณิธาน 

        “ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนําในการสรางสรรค    องค
ความรู การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรูของสังคม” 

 

 วิสัยทัศน 
       “เปนสถาบันช้ันนําที่มีความเปนเลิศทางการศึกษา Excellent Educational Organization : EEO
การผลิตและพัฒนาคร ูบุคลากรทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนใหบริการทางการศึกษาไดอยางครอบคลุมทุกดาน
ในระดับสากล” 

 

 พันธกิจ 
   ขอ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
   ขอ 2 สงเสริมความเปนผูนําในการสรางสรรคองคความรูดานการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทาง

การศึกษา 
   ขอ 3  อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยไปสูประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 
   ขอ 4  ใหบริการวิชาการดานศึกษาศาสตรและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและเปนศูนยกลางการเรียนรู

เพื่อสังคม 
   ขอ 5 จัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล      

 วัตถุประสงค  
 ขอ 1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 ขอ 2 เพื่อสงเสริมความเปนผูนําในการสรางสรรคองคความรูดานการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทาง

การศึกษา 
 ขอ 3 เพื่ออนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยไปสูประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

สากล 
 ขอ 4 เพื่อใหบริการวิชาการดานศึกษาศาสตรและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและเปนศูนยกลางการเรียนรู

เพื่อสังคม 
        ขอ 5 เพื่อจัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
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 แผนยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

1. การจัดการเรียนการสอน                                                                                                                 ยุทธศาสตรที ่ 1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหไดมาตรฐานสากลเนนใหผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน
วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีการคิด
สรางสรรค 

กลยุทธท่ี 1.3 สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชนหนวยงานระดับชาติและ
นานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอน และ
เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เปนท่ียอมรับในระดับประเทศ 

2. การวิจัยและสรางสรรค ยุทธศาสตรที ่ 2 สงเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค 
กลยุทธท่ี 2.1  สงเสริมและสนับสนุนใหมีแนวคิดรูปแบบและวิธีการหลากหลาย 

และสรางสรรคในการทําวิจัย 
กลยุทธท่ี 2.2  สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงท้ังในประเทศ

และตางประเทศเพ่ือผลิตงานวิจัย 
3. การบริการวิชาการ ยุทธศาสตรที ่ 3  พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนนําไปสูการ

พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 3.1  ใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอน การพัฒนา

ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค
ตะวันตก 

กลยุทธท่ี 3.2  สนับสนุนงานดานภูมิปญญาทองถิ่นและเปนแหลงเรียนรูเพ่ือความ
เขมแข็งของชุมชน 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที ่ 4  อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
กลยุทธท่ี 4.1  สงเสริม อนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

5. การบริหารจัดการ                                                                                                              ยุทธศาสตรที ่ 5 บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปนผูนําดาน       
ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 

กลยุทธท่ี 5.1 พัฒนาคณาจารยใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 5.2  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือ

ความกาวหนาในอาชีพ 
กลยุทธท่ี 5.3  พัฒนาระบบบริหารเชิงรุก มุงเนนสมรรถนะ ประเมินผลงานระดับ

บุคคล 
6. ระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ                                                                                                                     

ยุทธศาสตรที ่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน 

กลยุทธท่ี 6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
กลยุทธท่ี 6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

7. นักศึกษา                                                              ยุทธศาสตรที ่ 7. พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธท่ี 7.1  พัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

8.  การประกันคุณภาพ                                                                                                              ยุทธศาสตรที ่ 8 พัฒนาระบบกลไกเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงาน
ทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 8.1  สงเสริมงานประกันคุณภาพใหเปนงานประจําท่ีมีประสิทธิภาพ
อยางตอเน่ือง 

 
3.  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

คณะศึกษาศาสตรมีการแบงสวนราชการออกเปน 8 หนวยงานยอย คือ 1) สํานักงานเลขานุการ            
2) ภาควิชาการบริหารการศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 5) 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 6) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ8) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(มัธยมศึกษา) ซึ่งมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สําหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการ
แบงสวนราชการภายในออกเปน 5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานภายใน
สาขาวิชา ไดแก 1) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) สาขาวิชาการประถมศึกษา 3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
4) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ นอกจากน้ี ยังมีโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เปนหนวยงานในกํากับของคณะศึกษาศาสตรอีกหนวยงานหน่ึง 
มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  
 ในดานการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตรมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบบริหารงานของ
คณะฯ โดยมีรองคณบดีฝายตางๆ รับผิดชอบงานแตละดาน ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ  
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการวางนโยบายและแผนงานในดานการบริหารและพัฒนาวิชาการ
ของคณะฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานและ
พัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดังมีโครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารงานตามแผนภูมิ  
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               แผนภูมิการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 

 

 
คณะศึกษาศาสตร 

 

   

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

ศึกษาศาสตร   
   

          

สํานักงาน 
เลขานุการคณะ 

 
ภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 
ภาควิชา 
การศึกษา
ตลอดชีวิต 

 

ภาควิชา 
จิตวิทยา
และการ
แนะแนว 

 
ภาควิชา 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

 
ภาควิชา 
พื้นฐาน 

ทางการศึกษา 
 

ภาควิชา 
หลักสูตรและ     

วิธีสอน 
 

โรงเรียนสาธิตฯ 
(มัธยมศึกษา) 

 
โรงเรียนสาธิตฯ
(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

                     

 
 

งานบริหารและการจัดการ          
 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ*  
  

                

 
 

งานคลังและพัสด ุ          
 

สาขาวิชาการประถมศึกษา*  
  

                

 
 

งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา          
 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย*  
  

                

 
 

งานพัฒนาประสบการณวิชาชีพ          
  

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา* 
 

  
                

 
 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา          
 

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ*  
  

                

 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ           * เปนการแบงสวนราชการภายใน  
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4.  รายนามผูบริหาร(ปจจุบัน) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
5.  คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

รายนาม ตําแหนง 
1. อาจารย ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร 
3. อาจารย ดร.อธิกมาส มากจุย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการและผูแทนอาจารย 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. อาจารย ดร.วิชิต  อิ่มอารมย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
7. อาจารย ดร.จิตตรา  มาคะผล หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ์ิ  สติมั่น หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
9. อาจารย ดร.อุรปรีย  เกิดในมงคล หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
10. ผูชวยศาสตราจารยสาธิต    จันทรวินิจ หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
12. อาจารยดวงนภา  ศรีนันทวงศ  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มัทนา  วังถนอมศักด์ิ ผูแทนอาจารย - อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 

14. อาจารยกันยารัตน สอาดเย็น ผูแทนอาจารย - อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

ที่ ตําแหนง ช่ือ 
1 อาจารย ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร  
3 อาจารย ดร.อธิกมาส  มากจุย  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

5 อาจารย ดร.วิชิต อิ่มอารมย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
8 อาจารย ดร.จิตตรา  มาคะผล หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
9 อาจารย ดร.อุรปรีย  เกิดในมงคล หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
11 ผูชวยศาสตราจารยสาธิต  จันทรวินิจ    หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
13 อาจารย ดร.สรัญญา  จันทรชูสกุล ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา 
14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
15 อาจารยชัยวัฒน  แกวพันงาม ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 

16 อาจารย ดร.อนัน   ปนอินทร ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
17 รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อวมเจริญ ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
18 อาจารยดวงนภา  ศรีนันทวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ            
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

20 นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  
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รายนาม ตําแหนง 
15. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร  สังขรักษา ผูแทนอาจารย - อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

16. อาจารยวาที่ ร.ต.เอกชัย   ภูมิระรื่น ผูแทนอาจารย  - อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

17. นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
 
6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค 
 คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดและเผยแพรคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค โดยมีประกาศ           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของคณะศึกษาศาสตร   ซึ่งมีความ
สอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศน ดังน้ี 1) ความกลาหาญทางจริยธรรม 2) มีความคิดอยางเปนระบบ             
3) มีศักด์ิศรีแหงตนและตระหนักในคุณคาความเปนไทย 4) มีจิตสาธารณะ 5) ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะ         
6) มีความรับผิดชอบ 7) มีวินัย 8) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 9) ทํางานเปนทีม 
 
7. อัตลักษณ/เอกลักษณของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดกําหนด    
อัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย คือ “สรางสรรคการศึกษา พัฒนาคุณธรรม”  โดยมีการดําเนินการตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคของคณะฯ สงเสริมจนเปนจุดเดน จุดเนนที่สะทอนใหเห็น
เปนเอกลักษณซึ่งสอดคลองกับสถาบันที่วา “มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค”   
 
8. จุดเดน 
 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว โดยสนับสนุนพันธกิจตางๆ ที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ ซึ่งสะทอนเปนจุดเนน จุดเดน คือ นักศึกษามีความคิดสรางสรรค ทั้งน้ี มีนักศึกษาไดรับรางวัล
ผลงานตาง ๆ ที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
9. การเรียนการสอน 

9.1 หลักสูตร 
     ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 26 หลักสูตร จําแนกเปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตรและระดับหลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตร 
ดังน้ี 
 ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร   
  หลักสูตร 4  ป  จํานวน 4 หลักสูตร  
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)     สาขาวิชาจิตวิทยา 
  2.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
  3.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
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  หลักสูตร 5  ป  จํานวน 6 หลักสูตร  
  1.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการประถมศึกษา 
  2.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  3.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาภาษาไทย 
  4.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาสังคมศึกษา 
       6.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
                                                   

  
 ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  16 หลักสูตร   
  ระดับปริญญาโท จํานวน 12 หลักสูตร 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 

 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
  5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                         
  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 
 11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
 12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
          

  ระดับปริญญาเอก จํานวน 4  หลักสูตร 
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.)  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยแบงเปน 5 กลุม
วิชา ไดแก 1) กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2) กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 3) กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
4) กลุมวิชาการสอนภาษาไทย 5) กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา 
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
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ตารางท่ี 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
สกอ. 

รับทราบ 
ปที่เร่ิมใช 

หลักสูตรที่
ปด 

เปนตามเกณฑ
มาตรฐาน 2548 

เปดสอนในป
การศึกษา 

2557 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแลว 

หลักสูตรที่ไม
ผานเกณฑ 48 

และ TQF 

ระดับปริญญาบัณฑิต          

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    
สาขาวิชาจิตวิทยา 

24 ก.ย. 55 2555 -     - - 

2.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

8 พ.ย. 56 2555 -     - - 

3.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

9 ก.ค. 57 2555 -     - - 

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

24 ก.ย. 55 2555 -     - - 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

20 ก.พ. 57 2555 -     - - 

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

13 ก.พ. 57 2555 -     - - 

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาภาษาไทย 

20 ก.พ. 57 2555 -     - - 

8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

17 เม.ย. 57 2555 -     - - 

9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

13 ก.พ. 57 2555 -     - - 

10.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

3 ก.พ. 57 2556 -     - - 
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ตารางท่ี 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
สกอ. 

รับทราบ 
ปที่เร่ิมใช 

หลักสูตรที่
ปด 

เปนตามเกณฑ
มาตรฐาน 2548 

เปดสอนในป
การศึกษา 

2557 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแลว 

หลักสูตรที่ไม
ผานเกณฑ 48 

และ TQF 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต          

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

17 ก.ค. 56 2556 -     - - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 

รอผลการ
พิจารณา 

2556 -     - - 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

20 ก.พ. 57 2556 -     - - 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

7 ส.ค. 57 2556 -     - - 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

3 มี.ค. 57 2556 -     - - 

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

9 ก.ค. 57 2557 -     - - 

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

28 ส.ค. 57 2556 -     - - 

8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

4 ก.ค. 56  2556 -     - - 

9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

31 ก.ค. 56 2556 -     - - 

10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

9 ก.ค. 57 2557 -     - - 

11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

30 ต.ค. 56 2556 -     - - 

12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

1 ส.ค. 57 2556 -     - - 
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ตารางท่ี 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
สกอ. 

รับทราบ 
ปที่เร่ิมใช 

หลักสูตรที่
ปด 

เปนตามเกณฑ
มาตรฐาน 2548 

เปดสอนในป
การศึกษา 

2557 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแลว 

หลักสูตรที่ไม
ผานเกณฑ 48 

และ TQF 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต          

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

20 ก.พ. 57 2556 -     - - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.) 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 

รอผลการ
พิจารณา 

2556 -     - - 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1 ส.ค. 57 2556 -     - - 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)       
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

10 ก.ค. 56 2556 -     - - 
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9.2  นักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,852 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 1,560 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 869 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 423 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 9.2-1 - 9.2-3 ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา รายละเอียดในตารางที่ 9.2-4 และขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ประเมิน
ปการศึกษา 2557) รายละเอียดในตารางที่ 9.2-5 

   

ตารางท่ี 9.2-1   จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา และลักษณะโครงการ 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม 
ช้ันปที ่1 ช้ันปที ่2 ช้ันปที ่3 ช้ันปที ่4 

ชั้นปที ่5 
(หลักสูตร 5 ป) ตกคาง 

สาขาวิชาจิตวิทยา                 30 29 27 29 - 1 116 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                          30 23 25 39 - 2 119 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                   60 27 31 37 - 4 159 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา                               50 23 26 31 - 7 137 
สาขาวิชาการประถมศึกษา     20 15 20 31 41 1 128 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   23 20 26 24 30 1 124 
สาขาวิชาภาษาไทย   28 25 28 28 29 1 139 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 35 18 30 34 30 2 149 
สาขาวิชาสังคมศึกษา     30 29 36 31 39 2 167 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

59 62 68 63 67 3 322 

รวมทั้งหมด 365 271 317 347 236 24 1,560 
 

ตารางท่ี 9.2-2 จํานวนนักศึกษาปริญญาโทจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา ลักษณะโครงการและแผนการศึกษา   
 
 

สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม ช้ันปที ่1 ช้ันปที ่2 ตกคาง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 5 - 11 - 19 - 35 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย 

- - - - - - - 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 32 - 68 - 65 59 224 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 19 - 24 - 51 - 94 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 23 - 30 7 54 - 114 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 23 - - - 57 - 80 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 23 - 35 - 30 64 152 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา                  10 - 18 - 40 - 68 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ - - - - 14 - 14 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 20 - - - 59 - 79 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 9 - - - - - 9 

รวมทั้งหมด 164 - 186 77 319 123 869 
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ตารางท่ี 9.2-3 นักศึกษาปริญญาเอกจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา  ลักษณะโครงการและแผนการศึกษา   
 

สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

รวม 
ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ตกคาง 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 22 42 53 49 166 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ   
การพัฒนามนุษย 

5 2 5 6 18 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  32 15 34 56 137 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 16 11 18 57 102 

รวมทั้งหมด 75 70 110 168 423 

 

ตารางท่ี 9.2-4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
นักศึกษา
ปริญญา 

ตรี 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติ 

งานจริง) 

อัตราสวน 
อาจารย :
นักศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 37.75 5.15 85.40 26.15 113.40 267.85 8 1 : 33.48 

2 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 46.01  0.00 0.00  22.20 0.00  68.21 10 1 : 6.82 

3 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 158.83 4.25 17.45 0.00 0.00 180.53 14 1 : 12.90 

4 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 885.25 10.50 59.40 72.25 54.90 1,082.30 20 1 : 54.12 

5 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 102.72 8.00 58.25  0.00  0.00 168.97 11 1 : 15.36 

6 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 1,248.43 11.05 168.75 21.95 180.47 1,630.65 64.5 1 : 25.28 

6.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 246.10  0.00  0.00  0.00  0.00 246.10 17 1 : 14.48 

6.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 59.25 6.40 36.15 19.90 172.37 294.07 8.5 1 : 34.60 

6.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 134.57 0.00 45.50 0.00 0.00 180.07 11 1 : 16.37 

6.4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 409.42 2.15 56.70 2.05 8.10 478.42 13 1 : 36.80 

6.5 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 148.99 2.50 30.40 0.00 0.00 181.89 10 1 : 18.19 

6.6 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

250.10 0.00 0.00 0.00 0.00 250.10 5 1 : 50.02 

7 คณะศึกษาศาสตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 

รวม 2,479.49 38.95 389.25 142.55 348.77 3,398.51 128.5 1 : 26.45 
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ตารางท่ี 9.2-5  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 (ประเมินปการศึกษา 2557) 
 

สาขาวิชา แผน ก แผน ข รวม 
ระดับปริญญาบัณฑิต 390 - 390 
สาขาวิชาภาษาไทย 28 - 28 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 39 - 39 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 32 - 32 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 43 - 43 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 27 - 27 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 47 - 47 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 40 - 40 
สาขาวิชาจิตวิทยา 41 - 41 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 39 - 39 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 54 - 54 
ระดับปริญญามหาบัณฑติ 106 52 158 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย - - - 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 47 7 54 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 8 - 8 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 5 19 24 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 14 1 15 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 3 - 3 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 4 - 4 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 10 25 35 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 15 - 15 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ - - - 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา - - - 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - - 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 66 - 66 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 5 - 5 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 39 - 39 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 14 - 14 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 8 - 8 

รวม 562 52 614 
 

 
 

ที่มา :  สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)                             
         ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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9.3 อาจารยและบุคลากร 
ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนบุคลากรรวม 180.5 คน จําแนกเปนสาย

วิชาการ (อาจารย) 129.5 คน และสายสนับสนุน 51 คน ดังรายละเอียดในตาราง 9.3-1 – 9.3-3 

ตารางท่ี 9.3-1 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 
 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร (คน) 

ขาราชการ 
คน 24 10 34 

รอยละ 18.53 19.61 18.84 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
คน 60.5 19 79 

รอยละ 46.72 37.25 44.04 

ลูกจางประจํา 
คน - 8 8 

รอยละ - 15.69 4.43 

ลูกจางชั่วคราว 
คน 2 12 14 

รอยละ 1.54 23.53 7.26 

พนักงานราชการ 
คน - 2 2 

รอยละ - 3.92 1.11 

อาจารยประจําหลักสูตร 
(ที่มีสัญญาจาง) 

คน 43 2 2 

รอยละ 33.20 3.92 1.11 

รวม 
คน 129.50 51 180.50 

รอยละ 71.750 28.25 100.00 
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ตารางท่ี 9.3-2 จํานวนอาจารยประจําที่อยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ จําแนกรายหลักสูตร 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารยประจํา

ทั้งหมด 
อาจารยประจํา
ปฏิบัติงานจริง 

อาจารยประจําที่ลาศึกษาภายในประเทศ อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอตางประเทศ 
รวมทั้งหมด 

ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 1 1          

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 7 7          

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 6 6          

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7 7          

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 5 5          

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 20 20          

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน            
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4.5 4.5          

สาขาววิชาการประถมศึกษา 11 11          

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 7 7          

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 6 6          
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 10 9      1  1  

อาจารยชาวตางประเทศ 2 2          

อาจารยประจําหลักสูตร  
(ที่มีสัญญาจาง) 

43 43 
         

รวม 129.5 128.5      1  1  
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ตารางท่ี 9.3-3   จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ลา

ศึกษา
ตอ 

อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด 

อาจารยที่
ปฏิบัติ 
งานจริง ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

สาขาวิชาศิลปศึกษา   1        1 1 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา   4   3     7 7 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  1 2   2   1  6 6 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   2   5     7 7 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  1 3      1  5 5 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  6 6  1 5   2  20 20 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน             
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   1   2.5   1  4.5 4.5 
สาขาววิชาการประถมศึกษา  2 6   3     11 11 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   3  1 2  1   7 7 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  1 4   1     6 6 
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  8* 2       1 10 9 
อาจารยชาวตางประเทศ  2         2 2 
อาจารยประจําหลักสูตร  
(ที่มีสัญญาจาง) 

 17 6  3 8  7 2  43 43 

รวม  38 40  5 31.5  8 7 1 129.5 128.5 

หมายเหตุ  * หมายถึง ลาศึกษาตอ(ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 
 

10.  งานวิจัยและงานสรางสรรค 
คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัยแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยจัดโครงการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการใหความรู
ดานการทําวิจัยแกบคุลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีผูรับผิดชอบในการจัดทําระบบเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค ในสื่อตางๆ มีการ
สนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ มีรางวัลสําหรับการนําเสนอหรือเผยแพรบทความงานวิจัย 
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูแกบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ มีสถานที่สําหรับแสดงผลงานวิจัย และมีการจัดทําวารสารวิชาการ ระดับชาติ 2 ฉบับ ไดแก 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และวารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย  

ในปงบประมาณ 2558 คณะศึกษาศาสตร ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค              
รวม 51 ทุน เปนทุน จากแหลงทุนภายใน 33 ทุน  เปนเงิน 4,908,618.34 บาท และเปนทุนจากแหลงทุน
ภายนอก 18 ทุน เปนเงิน 18,121,416.37 บาท รวมเปนเงินทุน 23,030,034.71 บาท คิดเฉลี่ยตออาจารย
และนักวิจัยเปนเงิน 179,222.06 บาทตอคน ดังรายละเอียดในตารางที่  10-1 
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ตารางท่ี 10-1  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
ปงบประมาณ 56 ปงบประมาณ 57 ปงบประมาณ 58 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 
(บาท) 
1. งบรายไดของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

989,541.67 
4,082,210.91 

 
 

326,875.01 
4,201,791.41 

 
 

637,083.34 
4,271,535.00 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 5,071,752.58 4,528,666.42 4,908,618.34 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) 
1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. 
2. แหลงทุนตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. 
4. หนวยงานภาคเอกชน  
5. แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
 

882,583.33 
 

12,437,418.34 
 

 

 
 
3,531,555.00 

 
6,612,752.33 

 
 

 
 

9,034,500.00 
 

9,086,916.37 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 13,320,001.67 10,144,313.33 18,121,416.37 
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 18,391,754.25 14,672,979.75 23,030,034.71 
จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย / สรางสรรค 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

 
40 
22 

 
37 
23 

 
40 
29 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) 
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

87 
- 

87 

89 
- 

89 

128.5 
- 

128.5 
จํานวนอาจารยประจํา (ลาศึกษาตอ) 1 1 1 
จํานวนนักวิจัย(ลาศึกษาตอ) - - - 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ) 

88 90 129.5 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) - - - 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจํา
และนักวิจัย 

211,399.47 164,864.94 179,222.06 

 
 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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11. ดานการทําความตกลงรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ 
ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร  มี โครงการความรวมมือทางด านวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศหลายแหง ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและขอมูลทางดานวิชาการตางๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี 11-1 ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิชา/หนวยงาน กับมหาวิทยาลัย/องคกรตางประเทศ 

ระยะเวลา             
ของความรวมมือ 

ช่ือสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

5 ป 
(2556-2560) 

University of 
Missouri 

สหรัฐอเมริกา การแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารยและบุคลากร การสนับสนุน
สงเสริมการสอน การวิจัยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ 
การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน  การทําวิจัยและจัดประชุมสัมมนา
วิชาการรวมกัน การรวมมือกันจัดหาเงินทุนจากหนวยงาน
ภายนอก การจัดกิจกรรมหรือโครงการอ่ืนๆที่ทั้งสองฝายสนใจ
และมีประโยชนรวมกัน 

5 ป 
(2556-2560) 

San Jose State 
University 

สหรัฐอเมริกา การแลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการ ตํารา ส่ิงพิมพและวัสดุ
อุปกรณการทําวิจัยตางๆ การแลกเปล่ียนอาจารยและบุคลากร 
เพื่อประโยชนดานการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมทาง
วิชาการในดานอ่ืนๆ การแลกเปล่ียนนักศึกษา ทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 

5 ป 
(2557-2562) 

Yunnan 
University 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

จัดการเรียนสอนรวมกันการแลกเปล่ียนอาจารย บุคลากรและ
นักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนดานภาษาจีนในประเทศ
ไทย 

3 ป 
(2557-2560) 

 

Universiti 
Sains Malaysia 

มาเลเซีย การแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารยและบุคลากร การทําวิจัย
รวมกัน จัดโครงการและการประชุมสัมมนารวมกัน การ
สงเสริมใหนักศึกษาฝกงาน แลกเปล่ียนนักวิชาการระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก และเปล่ียนขอมูลทางดาน
วิทยาศาสตรและ ส่ิงพิมพทางวิชาการ การจัดกิจกรรม 
โครงการ หรือความรวมมืออ่ืนๆที่ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน 

2 ป 
(2558-2560) 

Massey 
University 

นิวซีแลนด สํารวจศึกษาและพัฒนาการจัดทําหลักสูตรรวมกัน การพัฒนา
หลักสูตรระยะส้ัน การจัดประชุมสัมมนาวิชาการรวมกัน การ
แลกเปล่ียนอาจารย บุคลากรและนักศึกษา การแลกเปล่ียน
ส่ิงพิมพ/เอกสารทางวิชาการ ขอมูลขาวสารและวัสดุอุปกรณ 

 

12.  การบริการทางวิชาการแกสังคม  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรในดานการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนลายลักษณอักษร และมีการเช่ือมโยงและการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เชน นําผลการประเมินระบบและกลไกการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม จากปการศึกษา 2556 มาปรับปรุงการจัดทําแผนและปรับปรุงระบบและกลไก
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมในปการศึกษา 2557  ทั้งน้ี คณะฯไดดําเนินการสํารวจความตองการของ
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ชุมชน/สังคม และดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามระบบและกลไกที่กําหนด มีการวางแผน 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด  
 ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน 
โดยไดจัดการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ  และการ
จัดนิทรรศการเผยแพรความรูรวม 14 โครงการ/กิจกรรม มีผูเขารับบริการรวม 2,402 คน โดยเปนโครงการ
ระดับชาติ 13 โครงการ เปนโครงการระดับนานาชาติ 1 โครงการ ลักษณะการใหบริการทางวิชาการไดแก การ
สํารวจ วางแผน วางระบบ ออกแบบและรับเชิญเปนที่ปรึกษา อาจารยพิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการ
วิทยานิพนธและวิทยากร ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะศึกษาศาสตร  มีงบประมาณการ
บริการวิชาการแกสังคมรวม 2,592,816 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 2,014,900 บาท งบประมาณ
เงินรายได 73,116 บาท และงบประมาณจากแหลงอื่นๆ 504,800 บาท 

ตารางท่ี 12-1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 และการวิจัยในปการศึกษา 2557 

 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวนโครงการ 

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 14 
2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 2 

3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 1 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวิจัย - 

13.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ และกําหนดผูรับผิดชอบ 
จัดทําแผนงบประมาณโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดดานศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินงานโดยทุกคนมีสวนรวม 
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง  
 ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคในการอนุรักษ สืบสาน พัฒนาและเผยแพรเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากลและเสริมสรางจิตสํานึกแก
นักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีผูเขารวมโครงการ 
3,118 คน ใชงบประมาณจากเงินรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 388,400 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 12-1 
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ตารางท่ี 12-1  กิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2557 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ระยะเวลา 
ผูเขา 
รวม 

งบประมาณ
(ระบุแหลง/
จํานวนเงิน 

1 โครงการแสดงความยินดีตอผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2556 

คณะศึกษาศาสตร 28 กรกฎาคม 
2557 

480 50,000/ 
เงินรายได 

2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รับขวัญ
บัณฑิตจิตวิทยาศึกษาศาสตร 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

28 กรกฎาคม 
2557 

64 - 

3 โครงการเฉลิมพระชนพรรษา”12 สิงหา 
ศึกษารวมใจ เทิดไทราชินี ”. 

คณะศึกษาศาสตร 8 สิงหาคม 
2557 

176 - 

4 โครงการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง 
สานสายใยวัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตร 27 สิงหาคม 
2557 

250 178,900/ 
เงินแผนดิน 

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไหวครู
วิทยาศาสตรการกีฬาและบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาใหม 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

28 สิงหาคม 
2557 

137 10,000/ 
เงินรายได 

6 โครงการวันไหวครู 2557 คณะศึกษาศาสตร 4 กันยายน 
2557 

291 22,000/ 
เงินรายได 

7 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” ไหวครู
จิตวิทยา 2557 ” 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

4 กันยายน 
2557 

81 - 

8 โครงการบายศรีสูขวัญ คณะศึกษาศาสตร 2 ตุลาคม 
2557 

318 5,000/ 
เงินรายได 

9 รวมพลคนเอกไทยประจําป 2557 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

22 ตุลาคม 
2557 

38 20,000/ 
เงินจัดหา
รายไดเอง 

10 โครงการไหวครูดนตรีและนาฏศิลปไทย ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 

8-9 
พฤศจิกายน 

2557 

42 30,000/ 
เงินรายได 

11 โครงการวันเวลาภาษาไทย สาขาการสอนวิชา
ภาษาไทย 

28
พฤศจิกายน 

2557 

259 15,000/ 
เงินรายได 

12 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไทองคราชัน คณะศึกษาศาสตร 3 ธันวาคม 
2557 

286 5,000/ 
เงินรายได 

13 โครงการ LIFELONG รักษถิน่ ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

6-11 มกราคม 
2558 

188 - 

14 โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร 15 มกราคม 
2558 

208 46,000/ 
เงินรายได 

15 ลานดนตรี สุนทรียเพลงไทย ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 

เดือนละ 1 
ครั้ง/ภาค 

300 6,500/ 
เงินรายได 

16 โครงการสงกรานตศึกษา คณะศึกษาศาสตร    
 รวมทั้งส้ิน 16 โครงการ   3,118 388,400 
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14.  การบริหารจัดการ 
14.1 งบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามภารกิจตางๆ 

จํานวนทั้งสิ้น 200,749,264.00 บาท จําแนกเปนประเภทงบประมาณไดดังน้ี งบประมาณแผนดิน จํานวน 
63,850,400.00 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน  59,651,981.00 บาท และงบประมาณจากแหลงอื่นๆ 
(เงินรายรับโครงการพิเศษ) จํานวน 77,246,883.00 บาท ดังรายละเอียดในตาราง 14.1-1 ถึง 14.1-3      
คณะศึกษาศาสตร ไดรับงบประมาณ ซึ่งจําแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 14.1-1 งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 
 

ป 
ประเภทของแหลงงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผนดิน 

งบประมาณรายจายจาก
เงินรายได 

งบประมาณรายจายจาก
โครงการพิเศษ 

2558 63,850,400.00 59,651,981.00 77,246,883.00 200,749,264.00 
2557 86,235,940.00 42,256,534.00 57,417,791.00 185,910,265.00 
2556 66,677,336.00 31,959,137.15 73,604,677.00 172,241,150.15 
2555 57,821,600.00 34,124,200.00 38,895,512.54 130,841,312.54 

 
ตารางท่ี 14.1-2 สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
รอยละการ
เบิกจายจาก
ยอดรายรับ 

1. งบบุคลากร 18,440,860.00 18,440,860.00 - 100.00 
  1.1 หมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา 

15,020,009.00 15,020,009.00 
 

100.00 

  1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว 3,420,851.00 3,420,851.00  100.00 
2. งบดําเนินการ 84,681,521.00 81,122,882.00 3,549,639.00 95.81 
  2.1 หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรียน
การสอน 

81,710,571.00 78,151,932.00 3,549,639.00 95.66 

  2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค 2,970,950.00 2,970,950.00 - 100.00 
3. งบลงทุน 6,299,129.00 1,528,488.00 4,770,641.00 24.26 
  3.1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

6,299,129.00 1,528,488.00 4,770,641.00 24.26 

4. หมวดเงินอุดหนุน 12,242,560.00 12,242,560.00 - 100.00 
5. หมวดรายจายอ่ืน  ๆ 15,234,794.00 2,841,440.00 12,393,354.00 18.65 
รวมท้ังหมด 136,898,864.00 116,176,230.00 20,722,634.00 84.86 
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ตารางท่ี 14.1-3 รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายได ประจําปการศึกษา 2558 จําแนกตามงาน 
                      

รายการ รายรับ (บาท) 
รายจาย รวมรายจาย

ทั้งหมด 
(บาท) 

รอยละการ
เบิกจายจาก
ยอดรายรับ 

เงินเดือน งบดําเนินการ 
สาธาร 
ณูปโภค 

ครุภัณฑ 

งาน บริหารทั่วไป 15,216,063.00 5,122,442.00 9,578,080.00 207,770.00 - 14,908,292.00 99.34 

งาน ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

376.000.00 - 349,000.00 - - 349,000.00 92.82 

งาน จัดการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

39,613,418.00 466,663.00 32,053,945.00 922,805.00 1,367,178.0034,810,591.00 97.78 

งานจัดการศึกษาโรงเรียน
สาธิตฯ 

19,774,900.00 12,676,196.00 6,532,704.00 252,000.00 62,000.00 19,522,900.00 100.00 

งาน จัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

57,635,423.00 175,559.00 40,971,015.00 1,588,375 99,310.00 42,834,259.00 77.08 

งาน ทุนการศึกษา 
- จัดสรรทุนการศึกษา 
- ทุนศึกษาตอของ
อาจารย 
- ทุนศึกษาตอของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

350,560.00 
350,560.00 

- 346,560.00 
346,560.00 

- 
- 

- 
- 

346,560.00 
346,560.00 

98.86 
98.86 

 

งาน กิจกรรมนักศึกษา 380,000.00 - 380,000.00 - - 380,000.00 100.00 

งาน พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 
- พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

2,693,000.00 
2,423,000.00 

 
 

270,000.00 

- 2,165,128.00 
2,135,628.00 

 
 

29,500.00 

- - 2,165,128.00 
2,135,628.00 

 
29,500.00 

80.40 
88.16 

 
 

10.93 

งาน พัฒนาหลักสูตร 125,000.00 - 125,000.00 - - 125,000.00 100.00 

งาน พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 
- พัฒนางานวิจัย 

500,000.00 - 500,000.00 - - 500,000.00 100.00 

งาน บริการวิชาการ
แกชุมชน 

75,000.00 - 75,000.00 - - 75,000.00 100.00 

งาน ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

159,500.00 - 159,500.00 - - 159,500.00 100.00 

รวม 136,898,864.00 18,440,859.00 93,235,932.00 2,970,950.00 1,528,488.00 116,176,230.00 84.86 
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14.2 การพัฒนาบุคลากร 

 ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร มีบุคลากรที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ และ
ตางประเทศ รวมจํานวน 10 คน โดยลาศึกษาเต็มเวลาจํานวน 1 คน ลาศึกษาบางสวนและนอกเวลาราชการ  
จํานวน 9 คน มีบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ และจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 14.2-1 -14.2-3 
ตารางท่ี 14.2-1 บุคลากรที่อยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปที่ลา แหลงทุน 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

1. นายอติยศ สรรคบุรานุ
รักษ 

ป.เอก 
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน 

ไทย 2 กุมภาพันธ 2558 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
1. นางสาวนภสร  นีละ

ไพจิตร 
ป.เอก  
สาขาวิชาพลศึกษา 

ไทย 11 พฤศจิกายน 2556 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

2. นายพิทักษ สุพรรณโณ
ภาพ 

ป.เอก 
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย 

ไทย 3 ตุลาคม 2554  
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

3. นางสาววรรณวิสา                 
บุญมาก 

ป.เอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทางการ
กีฬา 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

1 ธันวาคม 2555 – 31 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 
(ลาศึกษาบางสวน) 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
1. นายวชริะ จันทราช ป.เอก 

สาขาวิชา English 
Language Teaching 

ไทย 3 กรกฎาคม 2555  
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

2. นางสาวมัณฑนา  พันธุดี ป.เอก 
สาขาวิชา English as 
an International 
Language 

ไทย 15 สิงหาคม 2555  
ถึงปจจุบัน 
 

ทุนสวนตัว 

3. นางสาวทรรศนีย  โมรา ป.เอก สาขาวิชา
ภาษาศาสตรและ
ภาษาศาสตรประยุกต 

จีน 1 กันยายน 2557 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

4. นางสาวรินทร  ชีพอารนัย ป.เอก สหสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

24 พ.ค. 2553-1 พ.ค. 
2556 

ทุนสวนตัวและทุนปริญญา
เอกภายในประเทศ ภายใต
โครงการสงเสริมการวิจัยใน
สถาบัน อุดมศึกษา (ลาศึกษา
เต็มเวลา) 

5. นางศศิณัฎฐ สรรคบุรานุรักษ หลักสูตร                   
และการสอน 

มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

3 มิถุนายน 2556 - 2 
มิถุนายน 2558 

ทุนสวนตัว 
(ลาศึกษาบางสวน) 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
1. นางสาวพรรณภัทร        

ปล่ังศรีเจริญสุข 
ป.เอก สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

1 มิถุนายน 2554-           
ปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 
(ลาศึกษาบางสวน) 
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ตารางท่ี 14.2-2  จํานวนบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ 
ประจําปการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
จํานวน
อาจารย 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (คน) รอยละ 
 ภายใน 

ประเทศ 
ตางประเทศ 

ทั้งในและ
ตางประเทศ 

รวม 

1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 8 1 - 7 8 100.00 
2 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 10 3 - 4 7 70.00 
3 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 14 5 - - 5 35.71 
4 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 20 15 - 5 20 100.00 
5 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 11 3 - 4 7 63.64 
6 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 64.5      

6.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 17 8 - 3 11 64.71 
6.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 8.5 - - 4 4 47.06 
6.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 11 5 - 3 8 72.73 
6.4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 13 4 - 2 6 46.15 
6.5 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 10 9 - 1 10 100.00 
6.6 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 
5 3 - 2 5 

100.00 
7 สาขาวิชาศิลปศึกษา 1 1 - - 1 100.00 

รวม 128.5 57 - 35 92 70.27 
 

* รายละเอียดในภาคผนวก 2 
 
ตารางท่ี 14.2-3  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
จํานวนผูเขารวม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

คณะศึกษาศาสตร 
1. โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 

การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อ
ความเปนเลิศทางการศึกษาดวย
การวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed  Methods Research) 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ 9 สิงหาคม 
2557 
ณ หองประชุมชั้น 
3 อาคารศึกษา 2 

150 60,736 

2. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง 
“แนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยและการบริหาร
จัดการการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก” 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ 30 เมษายน 
2558 ณ หอง
ประชุมสวัสดิ์  
สุวรรณนที ชั้น 2 
อาคารศึกษา 3 

22 11,000 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
จํานวนผูเขารวม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
ประกันคุณภาพการศึกษา : มุมมอง
เพื่อการเตรียมความพรอมเปนผู
นําสูการจัดอันดับดานครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร  ความทาทายในยุค
โลกาภิวัตน”   

งานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ 22 
พฤษภาคม 2558  
ณ หองประชุม
หลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 

130 23,125 

4. โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการ
สืบคน Citation จากฐานขอมูล 
TCI ISI SCOPUS และกลยุทธการ
สงเสริมบทความวิจัยใหไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal ห รื อ ในฐานข อ มู ล
ระดับชาติและนานาชาต”ิ 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที ่25 
พฤษภาคม 2558 
ณ หองประชุม
หลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 

135 43,170 

5. โครงการประชุมเชิ งปฏิบัติการ 
ประจําป งบประมาณ 2558  เรื่อง 
“ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2559”   

คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิยาลัยศิลปากร 

วันที่  4-5 
มิถุนายน 2558 
ณ  โรงแรม      
อิมพีเรียลพัทยา   
อําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

278 840,000 
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14.3 อาคารสถานท่ี 
 คณะศึกษาศาสตร มีอาคารท้ังหมด 4 อาคาร  ไดแก อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 และ
อาคารโสมสวลี โดยแบงพ้ืนท่ีใชสอยสวนตางๆใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีสงเสริมพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ตารางท่ี 14.3- 1  ขอมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใชสอยของคณะศึกษาศาสตร 
 

ใชงานพ้ืนที ่
อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 อาคารโสมสวลี 

จํานวน
(หอง) 

พ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
(หอง) 

พ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
(หอง) 

พ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
(หอง) 

พ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

หองผูบริหาร 6 104.46 3 13.00 5 230 - - 
หองพักอาจารย 35 279.32 16 133.66 4 134.4 3 26.75 
หองอาหาร - - - - - - 1 410.78 
หองประชุม 7 1,041.78 6 667.22 7 617 1 561.05 
รานคาสโมสร  -   -  - - - - 12 158.95 
หองเรียนบรรยาย 16 1,008.00 13 642.92 20 2370 10 566.66 
หองเอนกประสงค  - - - - 7 483.10 5 274 
ศูนยความเปนเลิศฯ - - - - 1 371 - - 
ศูนยวิจัย - - - - 1 69   
หองคอมพิวเตอร - - - - 2 293 - - 
หองออกกําลังกาย       - 533.28 

รวม 64 2,433.56 38 1,456.80 47 4,567.52 32 2,531.47 

 
15.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งในปพ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมมี
คุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
โดยใหพิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และไดจัดทํา“คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557” ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจําแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับ
สถาบัน ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดวางแผนดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา โดยมี
องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดาน
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อื่นๆ ที่จําเปน สําหรับการพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร 
คณะวิชา และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบช้ีที่เปนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธ
ภายใตการดําเนินการตามตัวบงช้ีกระบวนการดังกลาวดวย (process performance) ซึ่งคณะศึกษาศาสตรได
กําหนดหลักเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไวดังน้ี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 
อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริม 
พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ การเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพร 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบ   
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4    
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ 
การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะศึกษาศาสตรมีผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก แตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับคณะวิชาและ
ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา 2557 

โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ดังตอไปน้ี 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
2. กําหนดแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร ใหสอดคลอง

กับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา             
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา 

3. เสนอมาตรการและดําเนินการควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4. รวบรวมและประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร 

5. วิเคราะหขอมูลและเอกสารเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพื่อเตรียมรับการประเมินภายในจากตนสังกัด 

6. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรใหมีความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติงานไดดี เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ือง 

7.  เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก 
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16. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก
ขอเสนอแนะของคณะผูประเมินปการศึกษา 2556 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ปการศึกษา 
2557 อยางตอเน่ือง โดยระบุคาเปาหมาย แผนการดําเนินงานของทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี เพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด ดังรายละเอียดในตารางที่ 16-1 

ตารางท่ี 16-1  การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 องคประกอบ ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน (2556) ผลการดําเนินการ 
องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา/ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

1. ควรมีการจัดทําสรุปกิจกรรมสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของแตละภาควิชา 
 

- มีการสรุปโครงการ/กิจกรรม เปนราย
ภาควิชาสงมายังงานกิจการนักศึกษา และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯทราบและ
พิจารณาใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

2. ควรมีการวิเคราะหสาเหตุตัวบงชี้ที่ยัง
ไมไดรายงานผลวาทําหรือไม อยางไร มี
อุปสรรคอยางไร จะมีวิธีการแกไขหรือ
ดําเนินการใหไดผลอยางไร 

- ในการประชุมรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ไดมีการติดตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานจากรองคณบดีที่รับผิดชอบ
ในงานแตละดานวามีผลการดําเนินงานเปน
อยางไร มีปญหาอุปสรรคหรือไม หรือมี
แนวทางในการดําเนินการดานใดเพิ่มเติม โดย
จะมีการพิจารณาปรับเพิ่มตัวชี้วัดเพิ่อใหทันตอ
การเปล่ียนแปลง และปรับลดตัวชี้วัดที่ไมทัน
ตอสถานการณ เพื่อใหแผน ฯ ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรสรางความรูความเขาใจเรื่องความคิด
สรางสรรค การสรางสรรค แนวทางพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหรือการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรค 

 - มีการชี้แจงในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจําปในเรื่องเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธน้ัน มีประเมินเปน 2 รอบ 
คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ในการ
ประเมินรอบ  6 เดือน หากพบวามีบางตัว
บงชี้มีอุปสรรคไมสามารถดําเนินการไดควร
หาแนวทางแกไขหรือปรับแนวทางเพื่อให
บรรลุเปาหมายได 

 - ดําเนินการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 

องคประกอบที ่2 การ
ผลิตบัณฑิต 

1. ควรรณรงคใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ประเมินความพึงพอใจในส่ิงอํานวยความ
สะดวกและระบบสาธารณูปโภคดวยวิธีการที่
หลากหลายใหไดกลุมตัวอยางอยางนอยรอย
ละ 25 จากนักศึกษาทั้งหมด 

- มีการสํารวจความพึงพอใจในของนักศึกษาทุก
หลักสูตรและทุกระดับการศึกษาที่เปดสอนของ
คณะศึกษาศาสตร ในเรื่องส่ิงอํานวยความ
สะดวกและระบบสาธารณูปโภคเพื่อนําผลไป
ปรั บป รุ ง คุณภาพการ ให บริ ก า ร และ ให
ตอบสนองกับความตองการ 
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 2. ควรรณรงคใหอาจารยประจําหลักสูตร

สรางสรรคผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  เพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

- ดําเนินการแลว โดยมีการจัดทําประกาศให
ทุนสนับสนุนสําหรับผูที่มีผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

องคประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

1. นอกจากมีฐานขอมูลศิษยเกาแลว ควรมี
กิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธใหแนน
แฟนมากยิ่งขึ้น เชนการเฟนหาศิษยเกาดีเดน 
ศิษยเกาผูทําชื่อเสียงใหกับคณะ/
มหาวิทยาลัย ศิษยเกาผูมีคุณูปการตอ
มหาวิทยาลัย การเชิญศิษยเกากลุมน้ีมา
แสดงวิสัยทัศนมีสวนทําใหศิษยปจจุบันมีการ
มองอนาคตที่นาสนใจ 

- คณะศึกษาศาสตรไดจัดงาน "กลวยไมบาน : 
ศึกษาศาสตรศิลปากร ยอนวันวาน" โดยมี
กิจกรรมคัดเลือกศิษยเกาดีเดนเพื่อรับรางวัลใน
งานดังกลาว และในงานวันครอบครัวศึกษาได
เชิญศิษยเกามาเลาประสบการณการทํางานให
นักศึกษารุนนองฟง รวมถึงแนะแนวทางการ
ทํางานใหประสบความสําเร็จ 
 

2. พยายามทําใหฝายกิจการนักศึกษาเชื่อวา
การเปดทีวีชองทั่วไปใหนักศึกษาดูในเวลา
ทานอาหารน้ัน ไดประโยชนนอยกวาการเปด
เน้ือหาที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร อีกทั้ง
ยังเปนการเผยแพรประสบการณในรั้ว
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ 

- ทําความเขาใจและเปดขาวสารกิจกรรมของ
คณะศึกษาศาสตร 

3. ถวงนํ้าหนักระหวางงบประมาณที่จัดสรร
ใหกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กับ
คุณลักษณะแตละขอเพื่อสะทอนความสําคัญ
ในแตละจุด 

 - นํามาเปนขอเสนอแนะเม่ือวางแผน
ยุทธศาสตรและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

4. นําเสนอความสําคัญของเดมม่ิงไซเคิล 
(PDCA) แสดงใหนักศึกษาสามารถนํา
หลักการน้ีไปใชพัฒนาตนเองทั้ง
ชีวิตประจําวันและการทํางาน 

 - คณะฯไดจัดการสัมมนาผูนํานักศึกษา โดย
จัดการบรรยายเรื่อง การประกันคูณภาพ
การศึกษา และวงจร PDCA ซ่ึงนอกจากจะใช
ในการปฏิบัติงานแลวยังสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

5. ควรพิจารณาปรับสัดสวนงบประมาณ
สําหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เน่ืองดวย
คณะศึกษาศาสตรมีเงินงบประมาณที่เหลือ
ประจําป  

 - มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะ 

องคประกอบที่ 4 การ
วิจัย 

1. จัดสรรงบประมาณในการวิจัยใหมากขึ้น  
สรางบรรยากาศที่ดีในการทําวิจัย จัดกิจกรรม
เผยแพรผลงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ ใหรางวัล
เม่ืองานวิจัยสามารถจดอนุสิทธิบัตรไดสําเร็จ 

 - จัดทําประกาศการใหทุนโครงการวิจัยเดี่ยว 
และชุดโครงการวิจัย และปรับจํานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น    
-  จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับงานวิจัย 

2. คัดสรรงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสรุป
สาระสําคัญเปนบทความ และใหงบประมาณ
ดําเนินงานแปลเปนภาษาตางประเทศเพื่อ
ตีพิมพในวารสารฐานขอมูลสากล เพื่อเพิ่ม
นํ้าหนักใหมากขึ้น 

 - จัดทําประกาศคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกตองดานภาษาของบทความ
วิจัยที่เปนภาษาตางประเทศ 
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3. สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานที่
ตางประเทศ อาจจะเริ่มในกลุมประเทศ
อาเซียน 

 - จัดทําประกาศการใหทุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

4. เลือกโจทยวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การศึกษาของชาติ เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการ 
นําผลการวิจัยไปใชเปนนโยบายแกไขปญหา
ดานการศึกษา 

 - มีการสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษา 

5. สงเสริมการตีพิมพหนังสือหรือตําราที่มี
คุณภาพสูงซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานเพื่อ
ขอตําแหนงทางวิชาการ โดยใหทุนสนับสนุน 

- มีการสงเสริมการตีพิมพตําราหนังสือโดย    
จัดจรรงบประมาณเพื่อเปนรางวัลสําหรับ
ผูจัดทําหนังสือหรือตํารา 

  

6. ควรติดตามและชวยเหลือเพื่อใหผูวิจัย
จัดสรรเวลาระหวางงานสอนและงานวิจัย
เพื่อใหทํางานวิจัยเสร็จสมบูรณ สราง
ประโยชนแกวงวิชาการ 

- มีการติดตามความกาวหนาหนาของงานวิจัย 
และการประกาศการจางนักศึกษาเปนผูชวย
นักวิจัย 

7. แลกเปล่ียนเรียนรูหาแหลงทุนวิจัยจาก
ตางประเทศหรือหาความรวมมือดานการ
วิจัยกับกลุมประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่มีเครือขายรวมกัน เพื่อให
ทราบปญหาดานการเรียนการสอนใน
ภูมิภาคน้ี อันจะเปนจุดเริ่มตนของการทํา
วิจัยเพื่อแกปญหาของภูมิภาคอาเซียน 

- คณะกรรมการวิจัยฯ ศึกษาดูงานดานงานวิจัย
กับ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานดานการวิจัย และ
เจรจาเบื้องตนเพื่อทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ University of 
Uttara Malaysia 

8. สนับสนุนการนําเสนองานและการตีพิมพ
ในวารสารตางประเทศใหมากขึ้นเพื่อมุงสู
ระดับสากลหรือระดับอาเซียน 

- มีประกาศการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานและการตีพิมพในระดับนานาชาติ 

9. สงเสริมงานวิจัยรวมกับหนวยงาน
ตางประเทศ  โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน  
เพื่อสอดรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
และมุงสูความเปนเลิศดานการเรียนการสอน 

- คณะกรรมการวิจัยฯ ศึกษาดูงานดานงานวิจัย
กับ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานดานการวิจัย และ
เจรจาเบื้องตนเพื่อทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ University of 
Uttara Malaysia 

10. สงเสริมงานวิจัยใหมีการจดอนุสิทธิบัตร
ที่สมบูรณ 

- กําลังดําเนินการขับเคล่ือนใหคณาจารยมีการ
จดอนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิผลงานวิจัย 

องคประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก
สังคม 

1. สงเสริมโครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพอยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูและเปนสวนหน่ึงของการ
จัดงาน 

 - คณะศึกษาศาสตร  มีการสงเสริมโครงการ
บริการวิชาการอยางตอเน่ือง โดยมอบหมายให
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี  โท  เอก  มี
สวนรวมในการจัดโครงการ  ประสานงานและ
เปนคณะกรรมการรวมดวย 

2. อาจารยที่มีประสบการณดานการเรียน
การสอน  ควรถายทอดความรูแกอาจารยรุน
ตอไป 

 - อาจารยอาวุโสของคณะฯ มีการถายทอด
และฝกใหอาจารยรุนใหมไดมีบทบาทในการ
ใหบริการวิชาการ โดยมีการประชุมปรึกษาทาง
วิชาการกอนการจัดอบรม 
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3. สงเสริมโครงการบริการทางวิชาการแก
ชมุชนและบุคคลทุกระดับ  เชน เด็กพิเศษ 
เด็กดอยโอกาส เด็กกลุมชาติพันธุ เด็กทวิ
ภาษา ตลอดจนกลุมคนทํางาน 

 - โครงการบริการทางวิชาการในสวนของ
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มีการ
สงเสริมโครงการที่เก่ียวกับแนวทางสงเสริม
ความสามารถของเด็กพิเศษ  

องคประกอบที่ 6 การ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ควรมีการถายทอดจากรุนพี่สูรุนนอง และ
ควรมีการเผยแพรสูชุมชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

- มีการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่
รูจักของสาธารณชน เชน การแสดงดนตรีไทย 
การแสดงศิลปะพื้นบานใบงาน/ กิจกรรมตางๆ 
ทั้ง ในระดับคณะวิชา/ มหาวิทยาลัย และ
หนวยงานภายนอก 

องคประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ 

1. สํารวจความตองการของคณาจารย
เก่ียวกับส่ิงที่ตองการเพิ่มพูนความรู  
(ตัวบงชี้ที่ 7.1) 

- คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการหลายโครงการ
เพื่ อพัฒนาความรู และทักษะตางๆให แก
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอและมีการสอบถาม  
ทุกครั้งที่ เสร็จส้ินโครงการถึงหัวขอเรื่องที่
ตองการเพิ่มพูนความรูในครั้งตอไป 

2. การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศฯ 
ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เพราะเปนส่ิงที่
เปนประโยชน ทั้งแกคณาจารยและชุมชน 
(ตัวบงชี้ที่ 7.2) 

 - ศูนยความเปนเลิศฯ เปดใหบริการแก
อาจารย นักศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร
และบุคคลภายนอก ทุกวันทําการตั้งแตวัน
จันทร-วันศุกร โดยมีหนาที่ประชาสัมพันธและ
ใหบริการขอมูลขาวสารหลากหลายชองทาง 
อาทิ เว็บไซต แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 

3. ผลงานของศูนยความเปนเลิศ และ KM 
ควรมีการเผยแพรใหกวางขวางยิ่งขึ้นในรูป
ส่ือตาง ๆ และเผยแพรองคความรูผานส่ือ
เพื่อใหบุคคลที่สนใจภายนอกไดรับความรู
ดวย (ตัวบงชี้ที่ 7.2) 

 - มีการเผยแพรผลงานของศูนยความเปนเลิศ
และ KM มากขึ้นในรูปแบบของส่ือตาง ๆ และ
เผยแพรองคความรูผานส่ือเพื่อใหบุคคลที่สนใจ
ภายนอกไดรับความรู 

4. ควรจะมีการประชุมบุคลากรทั้งคณะให
มากขึ้น เชน ทุก 3 หรือ 4 เดือน เพื่อใหได
ทราบขอมูลตาง ๆ ทั้งดานนโยบายและ
กิจกรรมตาง ๆ ของคณะอยางสมํ่าเสมอ 
รวมทั้งการติดตามงานดานตาง ๆ  

- ทุกๆปจะมีการประชุมบุคลากรอยางนอยปละ 
2 ครั้ง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯชวงตนป 
และการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและ
ชี้แจงนโยบายในชวงส้ินปของทุกป 
 

5. การดําเนินงานพัฒนาความรูแกผูรวมงาน
โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ น้ัน เปนส่ิงที่ดีมาก 
ควรมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง  และควร
มีการติดตามผลเพื่อนําไปปรับปรุง เชน ใน
เรื่องการสงเสริมการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

 6. กิจกรรมของศูนยความเปนเลิศ และ
กิจกรรม KM ควรเผยแพรองคความรูสู
สาธารณชนเพื่อเปนการบริการสังคมดวย  
เชน  อาจจัดรวบรวมความรูเผยแพรในรูป
ส่ือตาง ๆ 
 
 

- ทางศูนยความเปนเลิศฯมีภารกิจที่สําคัญ   
ในการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมที่
สําคัญของคณะฯใหสาธารณชนรับทราบผาน
ทางเว็บไซต โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี เปนตน 
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องคประกอบที่ 8 
การเงินและ
งบประมาณ 

1. จัดสรรแผนงบประมาณระยะยาวเพื่อ
พัฒนาทั้งโครงสรางหลักสูตรและศักยภาพ
ของบุคลากร ซ่ึงสามารถอยูในรูปของ 
- การรับบุคลากรที่มีพรอมทั้งคุณวุฒิและ
ตําแหนงเพิ่มเติม 
- การสนับสนุนใหบุคลากรเรียนตอ 
- สนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตําแหนงวิชาการ 
- สนับสนุนการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 - มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและจัดสรร
เงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดังกลาว เชน ทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก จัดสรรเงินรางวัลสําหรับบุคลากร
ที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นหรือทุน
สนับสนุน การเพิ่มพูนความรูในตางประเทศ
ระยะส้ัน/ ทุนศึกษาภาษาอังกฤษใน
ตางประเทศ เปนตน 

2. ใหมีคณะกรรมการพิจารณาและจัดทํา
แผนระยะยาว 

 - ในปจจุบันคณะศึกษาศาสตรดําเนินการ
จัดทําแผนในระยะ 4 ป โดยการดําเนินการ
ดังกลาวเปนการจัดทําแผนที่สอดคลอง
สถานการณโดยในปจจุบันสถานการณตาง ๆ 
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการ
ติดตาม ทบทวน และปรับแผนฯอยางนอยปละ 
1 ครั้ง เพื่อใหแผนฯสามารถรองรับการ
ดําเนินงานตางๆที่คาดการณลวงหนาและทัน
ตอระยะเวลาดังกลาว การจัดทําแผนจึง
ดําเนินการในระยะเวลา 4 ป แทนการ
ดําเนินการจัดทําแผนระยะเวลา 10 ป ที่เปน
แผนระยะยาว เพื่อใหสามารถวิเคราะห ศึกษา
ขอมูลกําหนดแนวทางไดทันตอการ
เปล่ียนแปลง 

3. จัดทําแผนงบประมาณระยะยาว ที่รวมถึง
งบลงทุนและพัฒนาดานศักยภาพการเรียน
การสอน พัฒนาโครงการนักศึกษา บุคลากร 
ของคณะฯ 

คณะศึกษาศาสตร มีแผนงบประมาณดาน
การเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงการนักศึกษา 
บุคลากร ของคณะฯ 

องคประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1. ควรขยายเครือขายใหกวางขวางขึ้นกวา
ภายในภูมิภาคน้ี 

 - มีสวนรวมดานการประกันคุณภาพกับ
เครือขายมหาวิทยาลัยตางๆเพิ่มมากขึ้น โดย
ผานทางมหาวิทยาลัย 

2. กรณีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
นอกจากแลกเปล่ียนเรียนรูในระหวางการ
ประชุมเครือขายแลวควรเผยแพรในรูปส่ือ 
ตางๆ เพื่อเปนประโยชนแกสถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ อยางกวางขวาง 

 - มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
practice) ดานการประกันคุณภาพผานทาง
เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 

3. ควรมีการสรางความรู ความเขาใจกับ
บุคลากรทุกระดับเก่ียวกับหลักสูตรเชิง
สรางสรรค วิจัยเชิงสรางสรรค  กิจกรรมเชิง
สรางสรรค 

- จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ ใหกับ
คณาจารย 

4. ควรสงเสริมการมีสวนรวมในลักษณะอ่ืน 
เชน เชิญเปนกรรมการประกันคุณภาพของ
คณะ 
 

 - คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมใหบุคลากร
จากทุกภาควิชามีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา 
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 องคประกอบ ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน (2556) ผลการดําเนินการ 
5. ควรประเมินความคิดเห็นของบุคลากร
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่สงเสริมเอกลักษณ
ดานการสรางสรรค 

 - มีการประเมินในชวงปลายภาคการศึกษา 

6. การนําเสนอรายละเอียดผลการ
ดําเนินงานเพื่ออธิบายรายละเอียดของตัว
บงชี้ควรมีการขยายความใหชัดเจนหรือมี
ตัวอยางประกอบ เชน มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน ควรยกตัวอยางการนํามา
ปรับปรุงหรือมีเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู  

 - มีการรายงานแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาใหทุกสายงานไดรับทราบเพื่อนําผล
การประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 
สวนผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ 5 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงช้ีในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเปน
สถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบันทั้ง 4 ดาน อยาง
ครบถวน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องคประกอบในระดับดีมาก คาคะแนนเฉลี่ย 4.08 ดังมีรายละเอียด    
ผลการประเมินแตละองคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ สกอ. 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 3.50 พอใช 
2.  การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ 4.00 ดี 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 4.00 ดี 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.08 ดี 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผล
การรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

ตารางท่ี 1.1-1 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
หลักสูตร องคประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 

ระดับปริญญาบัณฑิต    
1. สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.17 ดี 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 1.97 นอย 
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา ผาน 2.63 ปานกลาง 
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา ผาน 2.82 ปานกลาง 
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผาน 3.08 ดี 
6. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ผาน 3.24 ดี 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผาน 3.50 ดี 
8. สาขาวิชาจิตวิทยา ผาน 2.94 ปานกลาง 
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ผาน 2.75 ปานกลาง 
10.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ผาน 2.55 ปานกลาง 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต    
1. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ไมผาน 0  (2.09 : ปานกลาง) 

2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไมผาน 0 (3.06 : ดี) 

3. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ผาน 3.43 ดี 
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผาน 2.81 ปานกลาง 
5. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ผาน 3.51 ดี 
6. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผาน 2.93 ปานกลาง 
7. สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ผาน 2.79 ปานกลาง 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผาน 3.46 ดี 
9. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ผาน 3.37 ดี 
10. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ผาน 2.61 ปานกลาง 
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หลักสูตร องคประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 

11. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ผาน 3.14 ดี 
12. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 2.87 ปานกลาง 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
1. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ผาน 2.75 ปานกลาง 
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไมผาน 0  (3.07 : ดี) 

3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.23 ดี 
4. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ผาน 3.09 ดี 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  68.64  
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  26  

คะแนนท่ีได  2.64 ปานกลาง 
 

ผลการประเมินปที่แลว :    -       คะแนน  เกณฑประเมิน  :     -          คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  2.64  คะแนน  เกณฑประเมิน  :     2.64     คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :   3.01  คะแนน  ผลการดําเนินงาน     ไมบรรลุเปาหมาย     
เปาหมายปตอไป :   3.01  คะแนน  เกณฑประเมิน  :     3.01     คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด จํานวน 26 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 26 หลักสูตร 
คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลักสูตร ไดปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนในระดับ
ปริญญาตร ี

2) หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลักสูตร ไดปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 12 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนในระดับ
ปริญญาโท 

3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลักสูตร ไดปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนในระดับ
ปริญญาเอก 
 คณะศึกษาศาสตร  มีคณะกรรมการวิชาการดําเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการครบถวนตาม
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  และมีการวางแผนการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกหลักสูตรพรอมจัดทํารายงานตามตัวบงช้ีและเกณฑที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1-1 และ              
ศษ 1.1-2) 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.1-1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  ปการศึกษา 2557 
ศษ 1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
น้ัน ทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม
กวาโดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ       
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ตารางท่ี  1.2-1 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานใน  

ปการศึกษา 
2555 2556 2557 

อาจารยวุฒิปริญญาตร ี คน - - - 
อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 31.5 33 51 
อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 51.5 55 78.5 
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 83 88 129.5 
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตร ี รอยละ - - - 
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 37.95 37.50 39.38 
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 62.05 62.50 60.62 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ 62.50 เกณฑประเมิน :   5   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:  รอยละ 60.62 เกณฑประเมิน :   3.79  คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : รอยละ 65.00   ผลการดําเนินงาน     ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : รอยละ 65.00   เกณฑประเมิน :   4.06  คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

จํานวน 129.5 คน โดยมีคุณวุฒปิริญญาโท 51 คน และปริญญาเอก 78.5 คน ดังน้ัน รอยละของอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก (78.5/129.5*100) คิดเปน 60.62 เมื่อแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 3.79 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.2-2 – 1.2-5 (เอกสารหมายเลข          
ศษ 1.2.1-1, ศษ 1.2.1-2 และศษ 1.2.1-3) 
 

ตารางท่ี  1.2-2  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2557 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนอาจารย รวมจํานวน
อาจารย 

ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษาตอ ลาปฏิบัติ
ราชการ

ตางประเทศ 
ป.โท ป.เอก 

ป.โท-
เอก 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 1     1 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 7     7 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 6     6 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7     7 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 5     5 
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 20     20 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน       
 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4.5     4.5 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 11     11 
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 7     7 
 สาขาวชาการสอนสังคมศึกษา 6     6 
 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 9  1   10 
อาจารยชาวตางประเทศ 2     2 
อาจารยประจําหลักสูตร (ที่มีสัญญาจาง) 43     43 

รวม 128.5  1   129.5 
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ตารางท่ี 1.2-3  จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนอาจารย 

วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 
ป 55 ป 56 ป 57 ป 55 ป 56 ป 57 ป 55 ป 56 ป 57 

สาขาวิชาศิลปศึกษา        1 1 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา       7 7 7 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต    2 1 1 3 4 5 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา    1.5 2  5 5 7 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    2 3 1 4.5 3 4 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา    7.5 8 7 10 11 13 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน          

 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ       4 4 4.5 

 สาขาวิชาการประถมศึกษา    4 4 2 5 7 9 

 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย    2.5 3 2 4 4 5 

 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา    2 2 1 4 4 5 

 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ    8 8 8 4 4 2 

อาจารยชาวตางประเทศ    2 2 2 1 1  

อาจารยประจําหลักสูตร (ที่มีสัญญาจาง)      27   16 

รวม    31.5 33 51 51.5 55 78.5 

 
ตารางท่ี 1.2-4  จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ป (2557 - 2561) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ในประเทศ (คน) ตางประเทศ (คน) 

ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

สาขาวิชาศิลปศึกษา   1        

ภาควิชาการบริหารการศึกษา           

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต           

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา           

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    1 1      

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา           

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน           

 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ           

 สาขาวิชาการประถมศึกษา  2         

 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  1         

 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา           

 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 1  2 1    1   

รวม 1 3 3 2 1   1   
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ตารางท่ี 1.2-5 จํานวนอาจารยที่จะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2557 ถึง 2561 
วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

1. สาขาวิชาศิลปศึกษา                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย                
 รองศาสตราจารย                
 ศาสตราจารย                
2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย      1          
 รองศาสตราจารย                
 ศาสตราจารย                
3. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย         1       
 รองศาสตราจารย         1       
 ศาสตราจารย                
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย                
 รองศาสตราจารย                
 ศาสตราจารย                
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ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2557 ถึง 2561 
วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

5. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย   1      1       
 รองศาสตราจารย                
 ศาสตราจารย                
6. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา                
 อาจารย   1             
 ผูชวยศาสตราจารย           1     
 รองศาสตราจารย                
 ศาสตราจารย                
7. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                
7.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย                
 รองศาสตราจารย         1       
 ศาสตราจารย                
7.2 สาขาวิชาการประถมศึกษา                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย                
 รองศาสตราจารย                
 ศาสตราจารย                
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ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2557 ถึง 2561 
วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

7.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย        1        
 รองศาสตราจารย        1        
 ศาสตราจารย                
7.4 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย                
 รองศาสตราจารย                
 ศาสตราจารย                
7.5 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ                
 อาจารย                
 ผูชวยศาสตราจารย                
 รองศาสตราจารย   1   1          
 ศาสตราจารย                

รวม   3   2  2 4  1     
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ  1.2.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ปการศึกษา 2557 
ศษ  1.2.1-2 ตารางแสดงรายช่ืออาจารยประจําปการศึกษา 2557 
ศษ  1.2.1-3 รายช่ืออาจารยตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา   

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1และ ง 
 คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
                    รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

 
ตารางท่ี  1.3-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 

 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานใน 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 

ศาสตราจารย คน - - - 
รองศาสตราจารย คน 5 6 15 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 20 23 36.5 
อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 58 59 78 
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 83 88 129.5 
รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)  รอยละ 6.02 6.82 39.77 
คาคะแนนของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) คะแนน   2.49 
คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ คะแนน - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ      -  เกณฑประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี: รอยละ   39.77  เกณฑประเมิน   :  2.49 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :  รอยละ   40  ผลการดําเนินงาน    ไมบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป :  รอยละ   40  เกณฑประเมิน :   2.50 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยการ

สงเสริมใหอาจารยไปอบรม ประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาองคความรู และสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย ตํารา เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ  และนํามาใชในการขอตําแหนงทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนของคณะศึกษาศาสตร 
  ในปการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 129.5 คน จําแนกเปนผู ดํารงตําแหนงระดับรองศาสตราจารย 15 คน                  
ผูชวยศาสตราจารย 36.5 คน และอาจารย 78 คน รวมอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ                   
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งหมด 51.5 คน คิดเปนรอยละ 39.77 จากจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ตามรายละเอียดในตารางที่ 1.3-1 – 1.3-4 (เอกสารหมายเลข ศษ 1.3.1-1 และศษ 
1.3.1-2) 
 
ตารางท่ี 1.3-2  จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารยผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย   
                    และศาสตราจารย จําแนกรายภาควิชา/สาขาวิชา 
 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารยประจํา (คน) จํานวนอาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ 

ปฏิบัต ิ
งานจริง 

ลา 
ศึกษาตอ 

ลา 
ปฏิบัติงาน 

รวม 
ไมม ี

ตําแหนง 

ผูมีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปน 
รอยละ 

คะแนน 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. สาขาวิชาศิลปศึกษา 1 - - 1 1 - - - - 0.00  

2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา 7 - - 7 4 3  - 3 42.86  

3. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 6 - - 6 3 2 1 - 3 50.00  

4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7 - - 7 2 5  - 5 71.43  

5. ภาควิชาจิตวิทยาและการ 
แนะแนว 

5 - - 5 4  1 - 1 20.00  

6. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 20 - - 20 12 6 2 - 8 40.00  

7. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 40.5 1 0 40.5 29 9.5 2 0 11.5 28.40  

- สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ 

4.5 - - 4.5 1 2.5 1 - 3.5 77.78  

  - สาขาวิชาการประถมศึกษา 11 - - 11 8 3  - 3 27.27  

- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 7 - - 7 3 3 1 - 4 57.14  

- สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา 

6 - - 6 5 1  - 1 16.67  

- สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 

9 1 - 10 10 - - - - 0.00  

อาจารยชาวตางประเทศ 2 - - 2 2 - - - - 0.00  

อาจารยประจําหลักสูตร        
(ท่ีไมใชอาจารยประจํา) 

43 - - 43 23 11 9 - 20 46.51  

รวมทั้งหมด 128.5 1 - 129.5 78 36.5 15 - 51.5 39.77 2.49 

รอยละ 99.23 0.77 0.00 100.00 60.23 28.19 11.58 0.00 39.38   
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ตารางท่ี 1.3-3  ขอมูลจํานวนอาจารยที่ย่ืนเอกสารเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการและจํานวนที่ไดอนุมัติ                    
                     ปการศึกษา 2557 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน    
ที่ย่ืน 

จํานวน    
ที่ไดอนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

จํานวน    
ที่ย่ืน 

จํานวน    
ที่ไดอนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

จํานวน    
ที่ย่ืน 

จํานวน    
ที่ไดอนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

การบริหารการศึกษา - - - - - - 2 - 2 
การศึกษาตลอดชีวิต - - - - - - - - - 
เทคโนโลยีการศึกษา - - - 1 - 1 - - - 
พ้ืนฐานทางการศึกษา - - - 2 - 2 - - - 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว - - - - - - - - - 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน - - - - - - - - - 

รวม - - - 3 - 3 - - 2 

 
ตารางท่ี 1.3-4  จํานวนอาจารยที่มีอายุงานไมถึงเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตามภาควิชา  

   ประจําปการศึกษา 2557 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนอาจารยที่มีอายุงานไมถึงเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการในระดับตาง ๆ 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

การบริหารการศึกษา 1 2 - 3 
การศึกษาตลอดชีวิต 3 - - - 
เทคโนโลยีการศึกษา 3 4 - 7 
พื้นฐานทางการศึกษา 6 - - 6 
ภาควิชาจิตวิทยาและ 
การแนะแนว 

3 - - 3 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 11 - - 11 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ  1.3.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ปการศึกษา 2557 
ศษ  1.3.1-2 ตารางแสดงรายช่ืออาจารยประจําปการศึกษา 2557 
ศษ  1.3.1-3 รายช่ืออาจารยตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน   

 คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน 
และนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการ
เทียบบัญญัติไตรยางศดังน้ี 
 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 
 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 
 คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20 
ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 
 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
 
2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

 
การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ตออาจารยประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาตออาจารยประจํา 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 

เศรษฐศาสตร 
25:1 

7. นิติศาสตร 50:1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน X 100 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 

2.1) lคารอยละl นอยกวาหรือเทากับรอยละ    10  คิดเปน 5 คะแนน 

2.2) lคารอยละl มากกวาหรือเทากับรอยละ 20   คิดเปน 0 คะแนน 

2.3) lคารอยละl มากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ  20 ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนที่ได 
(20 – lคารอยละที่คํานวณไดจาก 1l) 

X 5 
10 

 

ตัวอยางการคํานวณ 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหน่ึงทางดาน
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร= 24 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =  24 - 25 x 100 
             25 
                                             = รอยละ -4  ไดคะแนน 5 คะแนน 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหน่ึงทางดาน
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร= 32 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =  32 - 25 x 100 
      25 
                                         = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหน่ึงทางดาน
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร= 28 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =  28 - 25 x 100 
    25 
                                         = รอยละ12 
 

แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน เทากับ 20 – 12 = 8 ไดคะแนน =    8 x 5  = 4 คะแนน 
                                                                                   10 
ตารางท่ี 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

หลักสูตร 
นักศึกษา
ปริญญา 

ตรี 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติ 

งานจริง) 

อัตราสวน
นักศึกษา:
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 
1 ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา 
37.75 5.15 85.40 26.15 113.40 267.85 8 33.48 11.60 4.20 

2 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

46.01  0.00 0.00  22.20 0.00  68.21 10 6.82 -77.27 0.00 

3 ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 

158.83 4.25 17.45 0.00 0.00 180.53 14 12.90 -57.00 0.00 

4 ภาควิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

885.25 10.50 59.40 72.25 54.90 1,082.30 20 54.12 80.40 0.00 

5 ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

102.72 8.00 58.25  0.00  0.00 168.97 11 15.36 -48.80 0.00 

6 ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน 

1,248.43 11.05 168.75 21.95 180.47 1,630.65 64.5 24.90 -17.00 1.50 

6.1 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

246.10  0.00  0.00  0.00  0.00 246.10 17 14.48 -51.73 0.00 

6.2 สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ 

59.25 6.40 36.15 19.90 172.37 294.07 8.5 34.60 15.33 2.34 

6.3 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

134.57 0.00 45.50 0.00 0.00 180.07 11 16.37 -45.43 0.00 

6.4 สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

409.42 2.15 56.70 2.05 8.10 478.42 13 36.80 22.67 0.00 

6.5 สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 

148.99 2.50 30.40 0.00 0.00 181.89 10 18.19 -39.37 0.00 

6.6 สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

250.10 0.00 0.00 0.00 0.00 250.10 5 50.02 66.73 0.00 

 7  คณะศึกษาศาสตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,479.49 38.95 389.25 142.55 348.77 3,398.51 128.50 26.45 -11.83 4.08 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) ขอมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว:   -   เกณฑประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:        26.45   เกณฑประเมิน   :  4.08 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :         ไมเกิน 30.00   ผลการดําเนินงาน              บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป:                  ไมเกิน 30.00  เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

คณะศึกษาศาสตรไดวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จําแนกตามระดับการศึกษา โดยในป
การศึกษา 2557 จําแนกเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 2,479.49 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 428.2 คน และ
ระดับปริญญาเอกจํานวน  491.32 คน และเมื่อคิดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในภาพรวมของทั้งคณะ
เทากับ 3,398.51 คน จากอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง) จํานวนทั้งหมด 128.5 คน คิดอัตราสวนนักศึกษา:
อาจารยเทากับ 26.45 : 1 (เอกสารหลักฐานหมายเลข ศษ 1.4.1-1, ศษ 1.4.1-2 และศษ 1.4.1-3) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.4.1-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปการศึกษา 2557 
ศษ 1.4.1-2 ตารางแสดงจํานวนอาจารยปการศึกษา 2557 
ศษ 1.4.1-3 ตารางแสดงรายช่ืออาจารยประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ   

2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา   

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ        
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล 
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :     -   ขอ   เกณฑประเมิน :          -  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :   6   ขอ   เกณฑประเมิน :          5  คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :     6   ขอ   ผลการดําเนินงาน       บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :     6   ขอ   เกณฑประเมิน :         5  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาโดย

แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งปญหาทางการเรียน
หรือปญหาสวนตัว ทั้งน้ี  คณะศึกษาศาสตรไดมีการแตง ต้ังอาจารยที่ปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานกิจการนักศึกษาเปนประจําทุกป นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยใหคําแนะนําในดานตางๆในแกนักศึกษา เชน โครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรมกลุม
สัมพันธ โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อแนะนําแนวทางในการเรียน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข ศษ 1.5.1-1, ศษ 1.5.1-2, ศษ 1.5.1-3 และศษ 1.5.1-4) 
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2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ ใหแกนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ  เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา ฝกฝน และหาประสบการณตามความ
ถนัดและความสนใจของแตละบุคคล โดยมีการประชาสัมพันธทั้งในเว็บไซต การติดประกาศ และการสงสําเนา
หนังสือถึงภาควิชาตางๆ เชน โครงการประกวด “NKP Youth Team Talent Contest 2015”, หนังสือ
ประชาสัมพันธเชิญชวนเขารวมประชันกลอนสด โครงการประกวดทักษะภาษาจีน เปนตน (เอกสารหมายเลข 
ศษ 1.5.2-1 และศษ 1.5.2-2) 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร มีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนออกไปฝกประสบการณ โดยจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา โดยกําหนดโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไวในแผนประจําป คณะศึกษาศาสตรทําหนาที่ติดตอประสานงานจัดหาแหลงฝกงานเพื่อฝกประสบการณ
วิชาชีพแกนักศึกษา พรอมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยทุกป
การศึกษาคณะศึกษาศาสตรจัดโครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงและโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานควบคูกัน เพื่อใหครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศไดเขาใจแนวคิด หลักการของ
การฝกประสบการณวิชาชีพครู และแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอน และเพื่อใหนักศึกษาทราบแนวทางใน              
การปฏิบัติตนและเตรียมพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความเปนครูและเสริมสรางทักษะวิชาชีพอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานจิตวิทยา 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานเทคโนโลยีการศึกษา นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตรยังไดจัดโครงการปจฉิม
นิเทศใหกับนักศึกษาช้ันปสุดทาย เพื่อแนะนําแนวทาง ในการปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอมใหมๆ เตรียมพรอมสู
การทํางาน (เอกสารหมายเลขศษ 1.5.3-1, ศษ 1.5.3-2, ศษ 1.5.3-3, ศษ 1.5.3-4, ศษ 1.5.3-5, ศษ 1.5.3-6                
และ ศษ 1.5.3-7) 

 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมี ร ะบบการ ติดตามประ เมิ นผลการ ใหบ ริ การทุกด านแก นัก ศึกษา                              
มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและกําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยจัดทําแบบสํารวจความ                  
พึงพอใจการใหบริการดานขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวก และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ ดังน้ี 
(ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.4-1 และศษ 1.5.4-2) 

ขอ 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ                                      
มีผลการประเมิน 4.16 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  
 ขอ 2. การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา มีผลการประเมิน 4.05 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  
 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา                              
มีผลการประเมิน 4.02 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  
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5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณา และแจงใหผูเกี่ยวของทุกระดับทราบและนําขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการ
ใหบริการ โดยในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรไดมีการพัฒนาเรื่องการประชาสัมพันธ ขอมูลเกี่ยวกับกองทุน
เงินใหกู ยืม เพื่อการ ศึกษา/แหล งทุนการ ศึกษา โดยเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ ใหมาก ข้ึน                            
โดยประชาสัมพันธผานภาควิชา และคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะศึกษาศาสตร (เอกสารหมายเลข                 
ศษ 1.5.5-1 และ ศษ 1.5.5-2) 

 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
คณะศึกษาศาสตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยางนอย 3 ชองทาง 

ไดแก ทางเว็บไซตของคณะฯ Facebook เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูล
แหลงทุนการศึกษาตอ ขอมูลทุนวิจัย ขาวการรับสมัครงาน เปนตน และมีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณเปนระยะๆ นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทํา
ฐานขอมูลศิษยเกา รวมทั้งจัดโครงการ “กลวยไมบาน” สําหรับศิษยเกา เพื่อเปนชองทางการสื่อสาร และเปด
โอกาสใหศิษยเกาไดแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการดานขอมูลขาวสารของทาง
คณะฯอีกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.6-1, ศษ 1.5.6-2 และ ศษ 1.5.6-3)  
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.5.1-1 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิชาการนักศึกษาช้ันปที่ 1,2,3,4 และ 5 ประจําปการศึกษา 

2557 
ศษ 1.5.1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับคณะ ประจําป 2557 
ศษ 1.5.1-3 โครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรมกลุมสัมพันธ ปการศึกษา 2557 
ศษ 1.5.1-4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2557 
ศษ 1.5.2-1 หนังสือเวียนแจงประชาสัมพันธขอมูลเรื่องกิจกรรมพิเศษ/แหลงงานแกนักศึกษา 

ศษ 1.5.2-2 เอกสารขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการตางๆที่เชิญชวนนักศึกษาเขารวมโครงการฯทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ 

ศษ 1.5.3-1 โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ 
ศษ 1.5.3-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
ศษ 1.5.3-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานจิตวิทยา 
ศษ 1.5.3-4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานเทคโนโลยีการศึกษา 
ศษ 1.5.3-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 
ศษ 1.5.3-6 โครงการอบรมสัมมนาการฝกวิชาชีพสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
ศษ 1.5.3-7 โครงการปจฉิมนิเทศ “กอนจาก...รั้วศึกษา-ศิลปากร” 
ศษ 1.5.4-1 แบบสํารวจความพึงพอใจดานขอมูลขาวสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ศษ 1.5.4-2 ผลการสํารวจความพึงพอใจดานขอมูลขาวสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
 

 



  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร    หนา 55 
 

 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.5.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2558   
ศษ 1.5.5-2 หนังสือแจงเวียนเรื่องทุนการศึกษา 
ศษ 1.5.6-1  การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาผานทางเว็บไซตของ                 

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 1.5.6-2 ระบบฐานขอมูลศิษยเกา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 1.5.6-3 โครงการกลวยไมบาน ป 2557 : “ศึกษาศาสตร-ศิลปากร ยอนวันวาน” 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให ดําเนินกิจกรรมที่สง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู  
(3) ทักษะทางปญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา   

4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

  

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  - ขอ  เกณฑประเมิน   :   - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 3 ขอ  เกณฑประเมิน   :  3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี  :  6 ขอ  ผลการดําเนินงาน            ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :   6 ขอ  เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือจากการ
พัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งน้ี กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
มีผูรับผิดชอบจัดโครงการหลายฝาย ทั้งคณะศึกษาศาสตร ภาควิชา และคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบดวย ตัวบงช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ครบถวนทั้ง 5 ดาน  คือ  

(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 
(2) ดานความรู  
(3) ดานทักษะทางปญญา  
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(เอกสารหมายเลข ศษ 1.6.1-1, ศษ 1.6.1-2, ศษ 1.6.1-3) 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย          
(1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู  (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกกิจกรรมจะมีการ
จัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษา) โดยมีคําอธิบาย
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงคของกิจกรรม 
ตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมายและวิธีการประเมินความสําเร็จ และมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนาน้ีมาใชประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม 
และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม และสรุปภาพรวมของทุกกิจกรรม และ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 
(หมายเลขเอกสาร ศษ 1.6.2-1, ศษ 1.6.2-2, ศษ 1.6.2-3, ศษ  1.6.2-4 และศษ 1.6.2-5) 

 ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ซึ่งมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 44 โครงการ โดยสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ดังน้ี  

   1) คุณธรรม จริยธรรม  จํานวน 23 โครงการ 
  2) ความรู     จํานวน 25 โครงการ 

 3) ทักษะทางปญญา    จํานวน 18 โครงการ 
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  จํานวน 30 โครงการ 
  5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 8 โครงการ 
โดยมี รายละเอียดในภาคผนวก 3 
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 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพจึงไดจัดโครงการ

อบรมความรูใหแกนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพโดยเปนสวนหน่ึง ในโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา
เปนประจําทุกปการศึกษา และนักศึกษาสามารถนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามข้ันตอน PDCA 
ต้ังแตการวางแผนการจัดทําโครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน                     
นอกจากน้ี การตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึนในการจัดการโครงการในครั้งตอไป นอกจากน้ีในทุกปการศึกษา คณะฯจะจัดทําคูมือนักศึกษา 
เพื่อแจกใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ซึ่งมีการใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาดวย นอกจากนักศึกษาจะได
ความรูในเรื่องการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามกระบวนการ PDCA แลว ยังไดเรียนรูการทํางานเปนทีม                 
การเรียนรูบทบาทการเปนผูนําและผูตามที่ดี การฝกประเมินผลการทํากิจกรรม และวางแผนปรับปรุงการ
ทํางาน นอกจากน้ียังไดเปดสอนนักศึกษาในรายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาใน
หลักสูตร (เอกสารหมายเลขศษ 1.6.3-1, ศษ 1.6.3-2 และศษ 1.6.3-3) 
 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
 คณะศึกษาศาสตรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน โดยมีผูรับผิดชอบทั้งในระดับคณะวิชา และระดับภาควิชา ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร ไดมอบหมายใหหนวยกิจการนักศึกษา กํากับติดตามใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว โดยใหมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค ซึ่งจะสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ และขอขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการใหดีข้ึนตอไป ทั้งน้ีในการ
ดําเนินการประเมินผลในบางโครงการยังไมไดมีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม (เอกสาร
หมายเลขศษ 1.6.4-1) 
 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2557 โดยนําผลการ

ประเมินแผนเสนอใหคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ระดับคณะ ปการศึกษา 
2557 ทราบ โดยคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม              
ปการศึกษา 2558 ตอไป รวมทั้งไดนําผลการประเมินโครงการทุกโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตรพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรใหขอเสนอแนะวาควรนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะไปปรับปรุงในการจัดโครงการตอไป ทั้งน้ี ในปการศึกษา 2557 ในการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาน้ันยังไมคอยชัดเจนเทาที่ควร (หมายเลขเอกสาร                
ศษ 1.6.5-1) 
 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรม ปการศึกษา 2557 และโครงการทุกโครงการโดย

นําผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรและ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรทราบและนําผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดโครงการตอไป 
รวมทั้งมีการนําผลการประเมินแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษากิจการนักศึกษาทราบและ
นําไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมตอไป ทั้งน้ี ในปการศึกษา 2557 ในการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาน้ันยังไมคอยชัดเจนเทาที่ควร (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.6.6-1 
และศษ 1.6.6-2) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.6.1-1 แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณพ.ศ. 2558           

ยุทธศาสตรที่สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ศษ 1.6.1-2 แผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ 1.6.1-3 หลักฐานการมีสวนรวมที่แสดงใหเห็นวานักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ 
ศษ 1.6.2-1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 
ศษ 1.6.2-2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานความรู 
ศษ 1.6.2-3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา 
ศษ 1.6.2-4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ศษ 1.6.2-5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศษ 1.6.3-1 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 
ศษ 1.6.3-2 บทความการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร. ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ศษ 1.6.3-3 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 1.6.4-1 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 5 ประการ 
ศษ 1.6.5-1 รายงานผลตามแผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ 1.6.6-1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษากิจการนักศึกษา 
ศษ 1.6.6-2 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 :  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.1 3.01 2.64 2.64 พอใช 

1.2 รอยละ 65.00 รอยละ 60.62 3.79 ดี 

1.3 รอยละ 40.00 รอยละ 39.77 2.49 ตองปรับปรุง 

1.4 ไมเกิน 30 : 1 26.45 : 1 4.08 ดี 

1.5 6 ขอ 6 ขอ 5.00 ดีมาก 

1.6 6 ขอ 3 ขอ 3.00 พอใช 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 1 3.50 พอใช 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

จุดเดน 
1. คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีแผนการดําเนินการและโครงการที่จะทําใหหลักสูตรของคณะวิชาเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานฯ และไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา  

2. คณะศึกษาศาสตรมีแผนการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการให
สูงข้ึนและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย การผลิตตําราและการเผยแพรผลงานวิจัย การใหทุน
สนับสนุนการศึกษาแกคณาจารยที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่มพูนความรูในตางประเทศระยะสั้น 
การอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในตางประเทศ หรือ สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยในตางประเทศ เปนตน 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิชาการเพื่อเปนผูใหคําปรึกษานักศึกษาทั้งใน
เรื่องวิชาการและปญหาสวนตัว นักศึกษาไดเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ 

 4. คณะศึกษาศาสตรมีงบประมาณสนับสนุน สําหรับการดําเนินงานดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งสามารถสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
มาตรฐานของบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.สงเสริมใหอาจารยที่ยังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหศึกษาตอระดับปริญญาเอกมาก

ย่ิงข้ึน 
2. สงเสริมใหอาจารยที่ไมขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน ไดขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ที่สูงข้ึน เพื่อใหมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดมากข้ึน และหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตรไดมาตรฐานสูงข้ึน 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  

2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี                                                                
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนย

เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค   

4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

  

6 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: -     ขอ   เกณฑประเมิน    :     - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6    ขอ   เกณฑประเมิน   :     5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี  :  5    ขอ   ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :            6    ขอ   เกณฑประเมิน  :   5 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

 คณะศึกษาศาสตรมีระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารย ในดานการ
ประชาสัมพันธการใหทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร  การเผยแพรผลงานวิจัย             
การตีพิมพผลงานวิจัย การแสดงขอมูลรายช่ือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 รวมถึง
มีระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบ e-office ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแจงขาวสารเกี่ยวกับงานวิจัยเจาะจงเปนรายบุคคล รวมถึงระบบการเบิกจายเงิน
เกี่ยวกับการวิจัยผานระบบ MIS (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.1-1, ศษ 2.1.1-2, ศษ 2.1.1-3 และศษ 2.1.1-4) 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี 
 - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรคหรือหนวยวิจัยหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรคเชน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชนการจดัประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
  คณะศึกษาศาสตร จัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยหองปฏิบัติการวิจัยแหลงคนควาทางวิชาการตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่สงเสริมการ
วิจัย ไดแก มีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อ 1) เปนศูนยกลางในการจัดหาแหลงทุนวิจัย ติดตอ
ประสานงาน เผยแพรขอมูลขาวสาร และอํานวยความสะดวกในดานการวิจัยแกบุคลากรภายใน คณะศึกษาศาสตร 
2) เปนศูนยกลางในการสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 3) เปนศูนยกลางในการ
พัฒนางานวิจัยและสรางองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางดานศึกษาศาสตร รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษา มีสวน
รวมในการทําวิจัยรวมกับบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร  อันเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณการวิจัยให
กวางขวางมากย่ิงข้ึน 4) เปนศูนยกลางในการบริการวิชาการทางการศึกษา มีการจัดฝกอบรมใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในเขตภูมิภาคตะวันตก นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการวิจัย ไดแก  
 1) การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษาดวยการ
วิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)”โดย Prof. Dr.John W. Creswell, University of 
Nebraska-Lincoln, USA 
 2) การบรรยายพิเศษ เรื่อง  “การวิจัย การพัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน”  โดยศาสตราจารย
ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 3) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการสืบคน Citation จากฐานขอมูล TCI ISI SCOPUS และ              
กลยุทธการสงเสริมบทความวิจัยใหไดรับการอางอิง Citation ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติ และนานาชาติ” โดยดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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 นอกจากน้ียังไดจัดโครงการประชุมววิชาการ ระดับนานาชาติ โดยไดเชิญวิทยากรชาวตางประเทศที่มี
ความชํานาญในสาขาตางๆ ใหความรูดานการวิจัยเขารวมโครงการ จํานวน 9 คน ดังน้ี  

1) Prof. Dr.Hannele Niemi,  University of Helsinki, Finland 
2) Prof. Dr.Peter Jarvis,  University of Surrey, England 
3) Prof. Dr.John W. Creswell,  University of Nebraska-Lincoln, USA   
4) Dr.Mark  David Milliron,  Chief Learning Officer & Co-Founder, Board of  Directors 

Civitas Learning, Austin TX. 
5) Prof. Dr.James Chapman,   Massey University College, New Zealand   
6) Prof. Dr.Denise Kirkpatrick,  University of Adelaide, Australia 
7) Prof. Dr.Yoshida  Masami, Chiba University, Japan 
8) Prof. Dr. Zoraini  Wati  Abas,  Universitas Siswa Bangsa Internasional, Jakarta 
9) Assoc Prof. Dr.Rozinah Jamaludin, Universiti Sains, Malaysia  ซึ่งมีการบรรยายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” (เอกสารหมายเลข
ศษ 2.1.2-1, ศษ 2.1.2-2, ศษ 2.1.2-3, ศษ 2.1.2-4, ศษ 2.1.2-5, ศษ 2.1.2-6 และศษ 2.1.2-7) 

 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆใหแกคณาจารย ขาราชการ           
และพนักงาน เพื่อทําวิจัยหรืองานสรางสรรค ทั้งดานการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยและพัฒนา 
การวิจัยสถาบัน เพื่อสรางองคความรู สรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ทุนเผยแพร
งานวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ  โดยจัดสรรงบประมาณของคณะวิชาและภาควิชา
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค ทุนอุดหนุนการพัฒนาโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทุนอุดหนุนการพัฒนาการเรียนการสอนการบริหาร การดําเนินงานหรือการพัฒนาของคณะฯ 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยนักวิจัย โดยมีระเบียบ ขอปฏิบัติ การจายเงินทุนวิจัยการสง
รายงานผลการวิจัย เพื่อเปนการกํากับดูแลการดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จลุลวงดวยดี โดยผายระบบและกลไกการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการที่คณะฯแตงต้ัง (เอกสารหมายเลขศษ 2.1.3-1,                 
ศษ 2.1.3-2, ศษ 2.1.3-3, ศษ 2.1.3-4, ศษ 2.1.3-5, ศษ 2.1.3-6, ศษ 2.1.3-7, ศษ 2.1.3-8 และศษ 2.1.3-9) 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะศึกษาศาสตร  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอยางชัดเจน โดยมีผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ระบบการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค ใน
สื่อตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีสถานที่สําหรับแสดงผลงานวิจัย เพื่อ
เผยแพรผลงานวิจัย จัดใหมีระบบสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ ในวารสารที่ไดมาตรฐาน และคณะฯ ไดจัดทําวารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตรวิจัย เพื่อรองรับการเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งวารสาร
ฉบับดังกลาวไดรับการประเมินวารสารจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดยไดรับการจัดลําดับให
วารสารดังกลาวอยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  (ป พ.ศ. 2557 จัดอยูในกลุมที่ 3 แตไดนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติแลว) และไดจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อรองรับการตีพิมพผลงานวิจัยของอาจารย  
นักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม 
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วิชาการและวารสาร ในสวนของการเผยแพรงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตรไดให
ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและสารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ ระดับนานาชาติ รวมถึง
คณาจารยของ คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ นานาชาติ 
และสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.4-1 ศษ 2.1.4-2  ศษ 2.1.4-3 
ศษ 2.1.4-4, ศษ 2.1.4-5 และศษ 2.1.4-6) 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

คณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาอาจารยโดยการจัดอบรมใหความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการวิจัยการเพื่อใหทันตอสังคมของการเปลี่ยนแปลง สังคมแหงการเรียนรู (knowledge society)              
โดยใชความรู และนวัตกรรม (Innovation) เปนปจจัยในการพัฒนา ชวยใหเกิดนวัตกรรมใหมรวมถึงเปนการ
ขับเคลื่อนการศึกษาเขาสูยุค เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) การวิจัยจึงเปน
กระบวนการที่สําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยคณะศึกษาศาสตรเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยและ
สรางสรรค จึงไดจัดสรรเงินสนับสนุนเปนรางวัลใหกับอาจารยที่เปนนักวิจัยดีเดน และมีผลงานวิจัยหรือ
สรางสรรคดีเดน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2558 เพื่อเปนแรงจูงใจ และกระตุน
ใหคณาจารยสนใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอการพัฒนาสังคมดานการศึกษา และดานที่เกี่ยวของ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  (เอกสารหมายเลขศษ 2.1.5-1  ศษ 2.1.5-2 และศษ 2.1.5-3) 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค           
ที่นําไปใชประโยชนซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัยและของ
คณะฯกับผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากทรัพยสินทางปญญาหรือประกอบธุรกิจจากผลจากงานวิจัยโดยกําหนดเปน
หลักเกณฑที่โปรงใสเปนที่ยอมรับของทุกฝาย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ตามรายละเอียดในคูมือการ
ขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากน้ีคณะ
ศึกษาศาสตรยังไดจัดทําระบบและกลไกของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน โดยหนวยงาน
ตางๆ ไดสงเอกสารรับรองการใชประโยชนจากงานวิจัยกลับคืนมายังคณะศึกษาศาสตร (เอกสารหมายเลข            
ศษ. 2.1.6-1, ศษ 2.1.6-2, ศษ 2.1.6-3, ศษ 2.1.6-4 และศษ 2.1.6-5) 

 หมายเหตุ: ในการประเมินตามเกณฑขอน้ีคณะศึกษาศาสตรใชผลการดําเนินงานรวมกับของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใชคูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนหลักฐานประกอบการ
ประเมิน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.1.1-1 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร www.educ.su.ac.th 

ศษ 2.1.1-2 ระบบการเผยแพรบทความวิจัยจากฐานขอมูล Thaijo 
ศษ 2.1.1-3 ระบบ e-office คณะศึกษาศาสตร แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานวิจัย 
ศษ 2.1.1-4 ระบบการเบิกจายเงินเกี่ยวกับการวิจัยผานระบบ MIS 
ศษ 2.1.2-1 ศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.1.2-2 โครงการ International Conference on Education : Achieving Excellence  in 

Innovation and Research for ASEAN  Collaboration 
โดย 1) Prof. Dr.Hannele Niemi,  University of Helsinki, Finland  2) Prof. Dr.Peter 
Jarvis,  University of Surrey, England 3) Prof. Dr.John W. Creswell,  University of 
Nebraska-Lincoln, USA  4) Dr.Mark  David Milliron,  Chief Learning Officer & Co-
Founder, Board of  Directors Civitas Learning, Austin TX.  5) Prof. Dr.James  
Chapman,   Massey University College, New Zealand  6) Prof. Dr.Denise Kirkpatrick,  
University of  Adelaide, Australia7) Prof. Dr.Yoshida  Masami,  Chiba University, 
Japan8) Prof. Dr. Zoraini  Wati  Abas,  Universitas Siswa Bangsa  Internasional,  
Jakarta9) Assoc Prof. Dr.Rozinah Jamaludin ,  Universiti Sains,  Malaysia 

ศษ 2.1.2-3 โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษา

ดวยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)” 
โดย Prof. Dr.John W. Creswell,  University of Nebraska-Lincoln, USA 

ศษ 2.1.2-4 โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่
เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2557 เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัย การพัฒนาการศึกษา          
สูประชาคมอาเซียน”โดย ศาสตราจารยดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ศษ 2.1.2-5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และการ
บริหารจัดการการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก” 
โดย รองศาสตราจารย ดร.นรินทร  สังขรักษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ 2.1.2-6 โครงการอบรมเรื่อง“เทคนิคการสืบคน Citation จากฐานขอมูล TCI ISI SCOPUS และ                
กลยุทธการสงเสริมบทความวิจัยใหไดรับการอางอิง Citation ใน Refereed Journal หรือ 
ในฐานขอมูลระดับชาติ และนานาชาติ”โดย ดร.รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกุล  ผูชวยคณบดี 
ฝายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศษ 2.1.2-7 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัด
สงขลา 

ศษ 2.1.3-1 แผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากรสวนของ 
คณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ 2.1.3-2 รายงานการประชุมแจงสรุปแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร
สวนของคณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ศษ 2.1.3-3 ประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 2.1.3-4 ผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 2.1.3-5 ข้ันตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการใหทุนอุดหนุนการวิจัย 
ศษ 2.1.3-6 ผังสังเคราะหความรูงานวิจัย 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.1.3-7 การรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ศษ 2.1.3-8 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัย 
ศษ 2.1.3-9 แบบฟอรมสัญญาทุนวิจัย 
ศษ 2.1.4-1 แผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากรสวนของคณะศึกษาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานวิจัยและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร            
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ 2.1.4-2 รายงานการประชุมแจงสรุปแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากร
สวนของคณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ศษ 2.1.4-3 ประกาศการใหทุนเผยแพรงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 2.1.4-4 ประกาศรายช่ือผูไดรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
ศษ 2.1.4-5 ประกาศรายช่ือผูไดรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 
ศษ 2.1.4-6 การรับทราบวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
ศษ 2.1.5-1 คําสั่งแตงต้ังกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัย และผลงานวิจัยหรือสรางสรรคดีเดน  
ศษ 2.1.5-2 ประกาศการขอรับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยหรือสรางสรรคดีเดน ประจําป พ.ศ. 2558 
ศษ 2.1.5-3 ประกาศรายช่ือผูไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัยหรือสรางสรรคดีเดน  

ประจําป พ.ศ. 2558 
ศษ 2.1.6-1 คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 2.1.6-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2549 
ศษ 2.1.6-3 ข้ันตอนการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 2.1.6-4 ระบบและกลไกของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
ศษ 2.1.6-5 เอกสารรับรองการใชประโยชนจากงานวิจัย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ชนิดชองตัวบงชี ้ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะคณะท่ีกลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม5 = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน  

สูตรการคํานวณ  :  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
 
 

หมายเหตุ  
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆ 

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ= 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

คะแนนที่ได   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี
หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
 

ตารางท่ี 2.2-1เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
ปงบประมาณ 56 ปงบประมาณ 57 ปงบประมาณ 58 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 
(บาท) 
1. งบรายไดของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

989,541.67 
4,082,210.91 

 
 

326,875.01 
4,201,791.41 

 
 

637,083.34 
4,271,535.00 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 5,071,752.58 4,528,666.42 4,908,618.34 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) 
1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. 
2. แหลงทุนตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. 
4. หนวยงานภาคเอกชน  
5. แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
 

882,583.33 
 

12,437,418.34 
 

 

 
 
3,531,555.00 

 
6,612,752.33 

 
 

 
 

9,034,500.00 
 

9,086,916.37 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 13,320,001.67 10,144,313.33 18,121,416.37 
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 18,391,754.25 14,672,979.75 23,030,034.71 
จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย / สรางสรรค 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

 
40 
22 

 
37 
23 

 
40 
29 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) 
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

87 
- 

87 

89 
- 

89 

128.5 
- 

128.5 
จํานวนอาจารยประจํา (ลาศึกษาตอ) 1 1 1 
จํานวนนักวิจัย(ลาศึกษาตอ) - - - 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ) 

88 90 129.5 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) - - - 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจํา
และนักวิจัย 

211,399.47 164,864.94 179,222.06 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2558 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจริง     
(ปการศึกษา 

2557) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

คะแนนตาม
เกณฑ สกอ. 

งบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายได 

ระดับปริญญาบัณฑิต 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิต 

4 1,281,525.00 55,047.62 25,500 1,362,072.62 340,518.66 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

5 109,375.00 - 330,000.00 439,375.00 87,875.00 4.39 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา 

4 162,500.00 18,750.00 - 181,250.00 45,312.50 2.27 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

10 400,000.00 - - 400,000.00 40,000.00 2 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

11 134,760.00 27,500.00 937,000.00 1,099,260.00 99,932.73 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

6 - 5,833.33 - 5,833.33 972.22 0.04 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย 

5 - - - - - 0 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5 - 25,000 820,916.56 845,916.56 169,183.32 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

5 - - - - - 0 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา 

5 - - - - - 0 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2558 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจริง     
(ปการศึกษา 

2557) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

คะแนนตาม
เกณฑ สกอ. 

งบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายได 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต-ดุษฏีบัณฑิต 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

5 - - 6,600,000.00 6,600,000.00 1,320,000.00 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

5 325,000.00 25,000.00 - 350,000.00 70,000.00 3.50 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

5 162,500.00 17,500.00 - 180,000.00 36,000.00 1.80 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

5 446,690 72,500.00 1,880,638.78 2,399,828.78 479,965.76 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

5.5 - 50,000.00 750,736.06 800,736.06 145,588.38 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

5 - 11,904.76 4,003,500 4,015,404.76 803,080.95 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

8 - - - - - 0 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

5 80,000 23,809.53 365,750 469,559.53 93,911.91 4.70 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (อยูระหวางการขอ
อนุมัติหลักสูตรจาก สกอ.) 

1 - - - - - 0 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2558 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจริง     
(ปการศึกษา 

2557) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

คะแนนตาม
เกณฑ สกอ. 

งบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายได 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

8 - 100,000.00 - 100,000.00 12,500 0.63 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

6 330,000 59,238.09 8,500 397,738.09 66,289.68 3.31 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

5 475,060.00 128,333.34 1,307,861.12 1,911,254.46 382,250.89 5 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

5 364,125.00 16,666.67   1,091,013.85 1,471,805.52 294,361.10 5 

รวมระดับคณะ 128.5 4,271,535.00 637,083.34 18,121,416.37 23,030,034.71 179,222.06 5 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : อัตราสวน 1 : 163,070.14 เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : อัตราสวน 1 : 179,222.06 เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : อัตราสวน 1 : 100,000 ผลการดําเนินงาน :  บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : อัตราสวน 1 : 100,000 เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวน 129.5 คน                

มีอาจารยลาศึกษาตอ 1  คน เหลืออาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 128.5 คน ทั้งน้ี ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน
นักวิจัย (เอกสารหมายเลข ศษ  2.2-1,ศษ 2.2-2 และ ศษ  2.2-3) 

ในปงบประมาณ 2558 คณะศึกษาศาสตร ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค              
รวม 50 ทุน เปนทุน จากแหลงทุนภายใน 33 ทุน  เปนเงิน 4,908,618.34 บาท และเปนทุนจากแหลงทุน
ภายนอก 17 ทุน เปนเงิน 18,121,416.37 บาท รวมเปนเงินทุน 23,030,034.71 บาท คิดเฉลี่ยตออาจารย
และนักวิจัยเปนเงิน 179,222.06 บาทตอคน (ตารางหมายเลข 2.2-2,2.2-3 และตารางที่ 2.2-4)  
  

ตารางที่ 2.2-3  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน 
                   สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2558 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

1.  คุณภาพการศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ชั้นปที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ    
อ.ณัฐดนัย บุตรพลับ           
อ.สิริกมล หมดมลทิน       
น.ส.วรรณภา แสงวัฒนะกุล 

16 ม.ค. 57  –  
15 ม.ค. 58 
(50,000 บาท/12 
เดือน x  4 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

2.  การวิเคราะหองคประกอบ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนของครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

1 ธ.ค. 56-  
30 พ.ย.57 
(50,000 บาท/ 12 
เดือน x 2 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

8,333.33 

3.  การวิเคราะหอภิมานงานวิจัย
ดานนวัตกรรมการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

อ.ดร.สรัญญา  จันทรชูสกุล   3  มี.ค.57 – 
2 มี.ค.58 
(40,000 บาท/ 12 
เดือน x 6 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

20,000  

4.  การพัฒนาความสามารถดานการ
คิดสรางสรรคของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบกํากับตนเอง 

อ.ดร.สิรินทร  ลัดดากลม     
บุญเชิดช ู

1 ธ.ค. 56-  
30 พ.ย.57 
(35,000 บาท/ 12 
เดือน x 2 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

5,833.33 

5.  การศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพของ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.ดวงหทัย   
โฮมไชยะวงศ 

1 ธ.ค. 56-  
30 พ.ย.57 
(45,000 บาท/ 12 
เดือน x 2 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

7,500     
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

6.  ชุดโครงการวิจัย รูปแบบการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูอยาง
สรางสรรคแบบองครวมของ 
ผูสูงอายุในชนบทไทย 

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

20 มี.ค. 57-  
19 มี.ค. 58 
(1,456,500บาท/
12 เดือน x 6เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

728,250  

7.  โครงการยอยที่ 1 การพัฒนา
ทักษะการเรียนรูอยางสรางสรรค
แบบองครวมของผูสูงอายุใน
ชนบทไทย :มิติการดูแล 
สุขภาพกาย 

อ.นภสร นีละไพจิตร 60 % 
อ.นรินทรา จันทศร  20 % 
อ.กมลรัตน  หนูสวี  20 % 

20 มี.ค. 57-  
19 มี.ค. 58 
(800,000บาท/12 
เดือน x 6 เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

400,000  

8.  โครงการยอยที่ 2การพัฒนา
ทักษะการเรียนรูอยางสรางสรรค
แบบองครวมของผูสูงอายุใน
ชนบทไทย : มิติการดูแล
สุขภาพจิต 

รศ.ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข  
50 % 
อ.กันยารัตน สอาดเย็น 
25 % 
อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล  
25 % 

 20 มี.ค. 57-  
19 มี.ค. 
58(800,000บาท/
12 เดือน x 6 
เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

400,000 

9.  โครงการยอยที่ 3 การพัฒนา
ทักษะการเรียนรูอยางสรางสรรค
แบบองครวมของผูสูงอายุใน
ชนบทไทย : มิติอาชีพ 

ผศ.ดร. วรรณวีร บุญคุม      
30 % 
อ.ดร. วิสูตร โพธ์ิเงิน 30 % 
อ.ดร. มนัสนันท นํ้าสมบูรณ 
20 % 

 20 มี.ค. 57-  
19 มี.ค. 
58(800,000บาท/
12 เดือน x 6 
เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

400,000  

10.  โครงการยอยที่ 4 การพัฒนา
ทักษะการเรียนรูอยางสรางสรรค
แบบองครวมของผูสูงอายุใน
ชนบทไทย : มิติวัฒนธรรม 

อ.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข  60 % 
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
20 % 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 20% 

 20 มี.ค. 57-  
19 มี.ค. 
58(800,000บาท/
12 เดือน x 6 
เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

400,000 

11.  การพัฒนาเมืองตนแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองโอง 
ดินสุกและตุกตา” เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันการ
เขาสูประชาคมอาเซียน และ
เชื่อมโยงสินคาโอทอปกับการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของ
จังหวัดราชุบรี (โครงการ 2 ป  
ป 2557 เปนปที่ 1) 

รศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 
60%                            
รศ.ดร.สมบูรณ                
ยืนยงสุวรรณ 20%            
อ.ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ 
20% 

3 ก.พ.57- 
2 ก.พ. 58 
(438,400บาท/12 
เดือน x 5 เดือน
x60%) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

109,600  

12.  การพัฒนารูปแบบการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ที่มุงเนนการเสริมสรางอัตลักษณ
และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ผศ.ดร.วรรณวีร บุญคุม 
80% 
อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน 10%   
อ.พจนา  บุญคุม 10% 

31 ม.ค.57-30 
ม.ค.58 
(442,800บาท/12 
เดือน x 4 เดือน
x90%) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

132,840  
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

13.  การพัฒนารูปแบบการสราง
นวัตกรรมภูมิปญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ในการแขงขันอยางยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑในจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมยเลิศ (50%)                           
รศ.พันตํารวจเอก ดร.นพรุจ 
ศักดิ์ศิริ  (25%)                 
อ.จุรีวรรณ  จันพลา  (25%) 

7 พ.ค.57-  
6 พ.ค. 58 
(442,800บาท/12 
เดือน x 8 เดือน
x50%) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

147,600  

14.  รูปแบบการบริหารสํานัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
สูการเปนองคการแหงนวัตกรรม 

อ.ดร.ศักดิพันธ   
ตันวิมลรัตน 

1 ต.ค.  57–   
30  ก.ย. 58 

กองทุนสงเสริมฯ 
ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

100,000 

15.  ศักยภาพและความตองการใน
การพัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเปน
เมืองแหงศิลปะและการพักผอน 

รศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 6 ต.ค. 57 –    
5 ต.ค. 58 
(70,000 บาท/12 
เดือน x 11 เดือน) 

กองทุน 
สงเสริมฯ 
ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

64,166.67 

16.  การตรวจสอบโมเดลความไม
แปรเปล่ียนของโมเดลผลการ
ปฏิบัติงานของครู: กลุมครู
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

อ.ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 6 ต.ค.  57 –    
5 ต.ค. 58 
(70,000 บาท/12 
เดือน x 11 เดือน) 

กองทุน 
สงเสริมฯ 
ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

64,166.67 

17.  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรคในจังหวัด
นครปฐม 

อ.ดร.รัชฎาพร  เกตานนท   
แนวแหงธรรม 

6 ต.ค.  57 –    
5 ต.ค. 58 
(70,000 บาท/12 
เดือน x 11 เดือน) 

กองทุน 
สงเสริมฯ 
ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

64,166.67 

18.  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู 
เพื่อสรางความรูของนักศึกษา
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 1 ก.พ. 58 –  30 
ก.ย.58 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

50,000 

19.  การศึกษาสมรรถนะเชิงการเรียนรู
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ 3 เม.ย. 58 –  
2 เม.ย.59 
(60,000 บาท/12 
เดือนx 5 เดือน 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000  

20.  การศึกษานโยบายและการ
ผสมผสานความรูดานเทคโนโลยี
กับศาสตรการสอนและเน้ือหา 
ในหลักสูตรการสอภาษาอังกฤษ
ของประเทศไทย 

อ.ชัยวัฒน  แกวพันงาม   1 มิ.ย. 58 –  
31 พ.ค. 59 
(75,000/12 เดือน 
x 4 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000  

21.  ชุดโครงการวิจัย เรื่อง แนวทาง 
การจัดการศึกษาตอเน่ือง              
ในสถาบันอุดมศึกษา 

รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 60%  
อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร10% 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 10%  
ผศ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนคร 5%                              
รศ.สุพัตรา ชุมเกตุ 5%      
ดร.ศรีสวาง เล้ียววาริณ 5%  
ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ 5% 

1 มิ.ย. 58 –  
31 พ.ค. 59 
(80,000 บาท/12 
เดือน x 4 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

26,666.67  
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

22.  ขุดโครงการยอยที่ 1 เรื่อง 
รูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ือง
ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย 

อ.ดร.นันทวัฒน               
ภัทรกรนนันท  60%           
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย
20%                            
อ.พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข 
20% 

1 มิ.ย. 58 –  
31 พ.ค. 59 
(50,000บาท/12 
เดือน x 4 เดือน) 
 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67  

23.  ขุดโครงการยอยที่  2  เรื่อง  
การจัดการศึกษาตอเน่ืองสําหรับ
นักศึกษาผูใหญในระดับ 
กอนบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร 
80%   
ผศ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ  
10%                           
รศ.ดร.ศิริณา  จิตตจรัส 
60% 

1 มิ.ย. 58 –  
31 พ.ค. 59 
(70,000 บาท/12 
เดือน x 4 เดือน) 
 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

23,333.33 

24.  การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพจิตตนเองของ
ผูสูงอาย ุ

อ.ดร.อุรปรีย  เกิดในมงคล 2 มิ.ย.58 –    
1 มิ.ย. 59 
(75,000 บาท/12 
เดือน x 3 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

18,750  

25.  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 

อ.กันยารัตน  สอาดเย็น 2 มิ.ย.58 –    
1 มิ.ย. 59 
(70,000/12 เดือน 
x 3 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

17,500  

26.  การจัดการความรูเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรคของชุมชน 

อ.ดร.จิตตรา มาคะผล        
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย   
รศ.สมประสงค นวมบุญลือ                    
อ.ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท 
อ.พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข               
อ.ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ      
อ.ดร.อนัน ปนอินทร 

17 ก.ค. 58-         
18ก.ค. 59 
(500,000 บาท/
12 เดือน x 2 
เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

83,333.33  

27.  ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษา
แนวทางสงเสริมการใชชีวิตอยาง
มีคุณคาและมีความสุขของ
ผูสูงอายุในอาเซียน 

ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย   
ผูอํานวยการโครงการ 

13 มี.ค. 58- 
12 มี.ค. 59 
(694,800 บาท/
12 เดือน x 6 
เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

347,400  

28.  ชุดโครงการวิจัยยอย 1 เรื่อง 
การศึกษาแนวทางสงเสริมการ
ทํางานของผูสูงอายุในอาเซียน 

อ.ดร.จิตตรา  มาคะผล 
60% 
อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร
40% 

13 มี.ค. 58- 
12 มี.ค. 59 
(500,000 บาท / 
12 เดือน x 6เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

250,000  

29.  ชุดโครงการวิจัยยอย 2 เรื่อง 
การศึกษาแนวทางสงเสริมการ
ถายทอดวัฒนธรรมของผูสูงอายุ
ในอาเซียน 

อ.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข  60 % 
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย     
40 % 

13 มี.ค. 58- 
12 มี.ค. 59 
(500,000 บาท / 
12 เดือน x 6 
เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

250,000  
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

30.  ชุดโครงการวิจัยยอย 3 เรื่อง 
การศึกษาแนวทางสงเสริมการ
สรางความสุขของผูสูงอายุ 
ในอาเซียน 

รศ.ดร.นวลฉวี   
ประเสริฐสุข  50 % 
อ.กันยารัตน สอาดเย็น 
25 % 
อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล    
25 % 

13 มี.ค. 58- 
12 มี.ค. 59 
(500,000 บาท / 
12 เดือน x 6 
เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

250,000  

31.  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรค 
เสนทางกาญจนบุรี-ทวาย 

ผศ.ดร.วรรณวีร บุญคุม 
60%                                     
อ.พจนา  บุญคุม 20% 
ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู
10%                     
รอยเอกหญิงกาญจนา   
จินดานิล 10% 

13 มี.ค. 58- 
12 มี.ค. 59 
(428,700 บาท/
12 เดือน x 6 
เดือน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
 

150,045  

32.  การพัฒนาเมืองตนแบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค “เมืองโอง 
ดินสุกและตุกตา” เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันการ
เขาสูประชาคมอาเซียน และ
เชื่อมโยงสินคาโอทอปกับการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของ
จังหวัดราชุบรี ปที่ 2 

รศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 
60%                           
รศ. ดร.สมบูรณ                
ยืนยงสุวรรณ 20%            
อ.ดร.สมชาย   
ลักขณานุรักษ 20% 

3 เม.ย.58- 
2 เม.ย. 59 
(435,700 บาท/
12 เดือน x 5 
เดือนx60%) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

108,925 

33.  การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาอยาง
สรางสรรคของจังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 
50%                            
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
40%                             
อ.ดร.สมชาย   
ลักขณานุรักษ 10% 

25 มี.ค. 58- 
24 มี.ค. 59 
(437,500 บาท 
/12 เดือน x 6 
เดือน x 50% x 
40%) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

196,875      

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน 4,908,618.34 

หมายเหตุ ถามีโครงการจํานวนมากสามารถสรุปจํานวนโครงการตามแหลงทุนสนับสนุน สวนรายละเอียดใสไวในตาราง
ภาคผนวก ซ่ึงสามารถพิจารณาแยกภาคผนวกออกจากเลมรายงานได 
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ตารางที่ 2.2-4  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก 
                    ภายนอกสถาบัน (บาท)ในปงบประมาณ 2558 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

1.  การพัฒนาแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับ
มหาชน หลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรดาน e-learning 

ผศ.ดร.เอกนฤน   
บางทาไม 

13 ส.ค. 57-  
8 ส.ค. 58 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

5,500,000 

2.  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล ง
ทรัพยากรการเรียนรูออนไลนใน
ระบบเปดสําหรับมหาชน "ดานครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตร" 

ผศ.ดร.นํ้ามนต   
เรืองฤทธ์ิ 

26 ก.ย. 57-  
20 ก.ย. 58 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

1,100,000 

3.  ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและสรางสรรค
การเรียนรูในภูมิภาคตะวันตก 

รศ.ดร.นรินทร   
สังขรักษา  
ผูอํานวยการโครงการ 

1 ก.ค. 57 
- 30 มิ.ย. 58 
(182,000 บาท/12 
เดือน x 9 เดือน) 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

136,500 

4.  โครงการยอยที่ 1 รูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในภูมิภาค
ตะวันตก 

ผศ.ดร.นพพร   
จันทรนําชู 

1 ก.ค. 57 
- 30 มิ.ย. 58 
(458,000บาท/12 
เดือน x 9 เดือน) 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

343,500  

5.  โครงการยอยท่ี 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมทักษะ
การบูรณาการสอนอยางสรางสรรค
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของครูวิชาชีพ 

ผศ.ดร.ศิวนิต   
อรรถวุฒิกุล 

1 ก.ค. 57 
- 30 มิ.ย. 58 
(440,000 บาท/
12 เดือน x 9 
เดือน) 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

330,000 

6.  โครงการยอยที่ 3 การวิจัยและ
พัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่
สรางสรรคการเรียนรู เพื่อพัฒนา
วิชาชีพของครูในภูมิภาคตะวันตก 

ผศ.ดร.อรพิณ   
ศิริสัมพันธ 

1 ก.ค. 57 
- 30 มิ.ย. 58 
(465,000 บาท/12 
เดือน x 9 เดือน) 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

348,750  

7.  โครงการยอยที่ 4 การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
รูปแบบการสรางเสริมศักยภาพอาจารย 
นิเทศและอาจารยพี่เล้ียง เพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการเปนที่ปรึกษา
แนะนํานักศึกษาวิชาชีพครู 

ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง 1 ก.ค. 57 
- 30 มิ.ย. 58 
(466,000 บาท/
12 เดือน x 9 
เดือน) 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

349,500  

8.  โครงการยอยที่ 5 การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเสริมพลังใหครูพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองจากงาน
ประจําสูการวิจัยในชั้นเรียนดวย
การสรางสรรคคุณภาพวิชาการ
และความกาวหนาในวิชาชีพ 

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 1 ก.ค. 57 
- 30 มิ.ย. 58 
(539,000 บาท/
12 เดือน x 9 
เดือน) 
 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

404,250  
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

9.  โครงการยอยที่ 6 การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูของครู 
กศน.ตําบล ในภูมิภาคตะวันตก
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน 

ผศ.ดร.วรรณวีร  บุญคุม 1 ก.ค. 57 
- 30 มิ.ย. 58 
(450,000 บาท/
12 เดือน x 9 
เดือน) 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

337,500  

10.  การประเมินโครงการพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืนและสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน 

รศ.ดร.ชนิตา รักษพลเมือง  
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน   
ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง        
พิธิยานุวัฒน                      
รศ.ดร.สําราญ มีแจง           
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ    
อ.ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล 

1 ก.ย. 57-  
30 ส.ค. 60 
(9,975,000 บาท 
/36 เดือน x 12 
เดือน/6คนx1คน) 

กรม
ชลประทาน 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ 

554,166.67 

11.  โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนํา
การจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพรอมการจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบ English 
Bilingual Education (EBE) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (กลุม
การพัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร) 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ       
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ  
วณิชวัฒนวรชัย 
อ.ดร.ยุวรี  ผลพันธิน          
อ.ชัยวัฒน แกวพันงาม        
อ.มัณฑนา พันธุดี               
ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ 

 19 ก.พ. 58-     
31 ส.ค. 
58(2,873,208 
บาท/7 คนx6คน) 

สถาบัน
ภาษาอังกฤษ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2,462,749.71 

12.  โครงการสรางและพัฒนาเครื่องมือ
วัดสมรรถนะผูเรียนดานภาษาไทย 
(Thai Language Proficiency 
Test) 

ผศ.ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา 29 ก.ย. 57- 
25 ก.ค. 58 

สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3,995,000 

13.  โครงการสรางและพัฒนาหลักสูตร
ความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร 
(แผนการเรียนคณิตศาสตรตั้งแต
ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบม
เพาะผูเรียนใหมีความเปนเลิศดาน
คณิตศาสตร) 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ     
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมณเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ                   
ไพวิทยศิริธรรม               
ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ        
ผศ.ดร.ศิริวรรณ              
วณิชวัฒนวรชัย               
อ.ดร.อธิกมาส  มากจุย 

1 พ.ค. 58- 
30 เม.ย. 60 
(7,000,000 บาท/
24 เดือน x5 เดือน) 

สํานักงาน
เทศบาลเมือง
โพธาราม 

1,458,333.33 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบ)ุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

14.  โครงการสรางและพัฒนาหลักสูตร
ความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 
สําหรับใชเปนแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล
ศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อบมเพาะผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 
จํานวน 13 ระดับชั้น (ระดับชั้น
อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา       
ปที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ     
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมณเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ                 
ไพวิทยศิริธรรม               
ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ        
ผศ.ดร.ศิริวรรณ            
วณิชวัฒนวรชัย               
อ.ดร.อธิกมาส  มากจุย 

9 ก.ค. 58-   
9 ก.ค. 60 
(7,000,000 บาท/
24 เดือน x2 เดือน) 

สํานักงาน
เทศบาลนคร
ออมนอย 

583,333.33  

15.  การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธการนํา
ผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

อ.ดร.พินดา วราสุนันท        
อ.ดร.สรัญญา  
จันทรชูสกุล   
อ.ดร.อัจศรา   
ประเสริฐสิน 

23 มี.ค. 58- 
15 ก.ย. 58 
(100,000 บาท / 
3 คน) 

สถาบัน
ทดสอบทาง
การศึกษา
แหงชาติ 
(องคการ
มหาชน) 

33,333.33 

16.  การจัดการความรูเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรคของชุมชน 

อ.ดร.จิตรา มาคะผล        
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย   
รศ.สมประสงค  
นวมบุญลือ                    
อ.ดร.นันทวัฒน  
ภัทรกรนันท 
อ.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข                
อ.ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ     
อ.ดร.อนัน ปนอินทร 

17 ก.ค. 58-         
18ก.ค. 59 
(357,000 บาท/
12 เดือน x 2 
เดือน) 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 

59,500 

17.  รูปแบบการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนที่มีผล
ตอความสําเร็จในการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินชุมชน 

ผศ.ดร.นพพร  
จันทรนําชู      
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา     
อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 

2 เม.ย. 58-   
1 เม.ย. 59 
(300,000 บาท/
12 เดือน x 5 
เดือน) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

125,000  

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน  18,121,416.37 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.2-1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557  
ศษ 2.2-2 โครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายใน 
ศษ 2.2-3 โครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายนอก 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังน้ี 
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60  ข้ึนไป 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได   = 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

คะแนนที่ได   = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจง
ให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI             
กลุมที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาต ิ

 ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําท่ีตีพิมพเผยแพร 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 6 1.2 
ตารางที่ 2.3-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - 
ตารางที่ 2.3-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 7 2.8 
ตารางที่ 2.3-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - 
ตารางที่ 2.3-2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไม
อยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 72 28.0 

ตารางที่ 2.3-2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไม
อยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 2 0.8 

ตารางที่ 2.3-2 

2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 2.3-2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

0.60 33 19.8 
ตารางที่ 2.3-3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 8 4.8 
ตารางที่ 2.3-3 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยู ในฐานขอ มูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต สถาบันนําเสนอ                
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่   
ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 2.3-4 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

ตารางที่ 2.3-4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1 

0.80 6 4.8 
ตารางที่ 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 2.3-4 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ               
ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ          
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน              
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 2.3-5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 2.3-5 

5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.3-5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 2 2 
ตารางที่ 2.3-5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการ 
จดทะเบียน 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 4 4 
ตารางที่ 2.3-5 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-5 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - 
ตารางที่ 2.3-6 

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.3-6 
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - ตารางที่ 2.3-6 
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0.80 - - 
ตารางที่ 2.3-6 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - 
ตารางที่ 2.3-6 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 129.5  
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 140  
จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด -  
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 69.00  
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา -  
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา 

53.28 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจํา 

- 
 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา 

- 
 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของ
อาจารยประจํา - 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   รอยละ   15.62  เกณฑประเมิน    :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :     รอยละ   53.28  เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :       รอยละ   40   ผลการดําเนินงาน         บรรลุเปาหมาย   
เปาหมายปตอไป :               รอยละ   40   เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะศึกษาศาสตร มีแผนยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา ผูผลิตและ
สรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา ปการศึกษา 2557 มีระบบและกลไกในการสงเสริมงานวิจัยเชิงสรางสรรค 
โดยในปงบประมาณ 2558 ไดรับงบสนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรค เปนเงิน  23,030,034.71 บาท ซึ่งเปน
งบประมาณจากแหลงทุนภายในสถาบัน 4,908,618.34 บาท และแหลงทุนภายนอกสถาบัน 18,121,416.37 บาท  
โดยมผีลงานวิจัยและสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรรวม 140 ช้ิน 

คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํานับรวมที่ลาศึกษาตอในปการศึกษา 2557 จํานวน 129.5 คน 
ซึ่งคณะศึกษาศาสตรเปนคณะวิชาที่จัดอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งในกลุมสาขาวิชา
น้ีกําหนดใหตองมีการตีพิมพผลงานวิจัย รอยละ 10 ของจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด จะคิด
คะแนนเปน 5 คะแนน 

ป พ.ศ. 2557 คณะศึกษาศาสตรมีผลงานวิจัยของอาจารยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่ไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 13 ช้ิน ผลงานวิจัยและ
บทความวิชาการของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 121 ช้ิน 
ผลงานวิชาการรับใชสังคม จํานวน 2 ช้ิน และมีตําราที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง                            
ทางวิชาการ จํานวน 4 ช้ิน รวมผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งหมด 140 ช้ิน  (ตารางที่ 2.3-1,  2.3-2,  
2.3-3,  2.3-4  และ 2.3-5) และเอกสารหมายเลข ศษ 2.3-1, ศษ 2.3-2, ศษ 2.3-3, ศษ 2.3-4, ศษ 2.3-5, 
ศษ  2.3-6, ศษ 2.3-7, ศษ 2.3-8 ศษ  2.3-9 และศษ 2.3-10)  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ  2.3-1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณนําเสนอผลงาน ระดับชาติ  
ศษ  2.3-2   บทความวิจัยฉบับสมบูรณนําเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ  
ศษ  2.3-3 บทความวิจัยไมอยูในประกาศ กพอ. แจงสภามหาวิทยาลัยรับทราบแลว  
ศษ  2.3-4   บทความวิชาการไมอยูในประกาศ กพอ. แจงสภามหาวิทยาลัยรับทราบแลว  
ศษ  2.3-5   บทความวิจัย อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2  
ศษ  2.3-6 บทความวิชาการ อยูในฐานขอมูล  TCI กลุม 2  
ศษ  2.3-7   บทความวิจัย TCI อยูในฐานขอมูล  กลุม 1  
ศษ  2.3-8   ผลงานวิชาการผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  
ศษ  2.3-9   ผลงานทางวิชาการที่รับใชสังคม 
ศษ  2.3-10   จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557  
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ตารางท่ี 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ               
                    ป พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (คานํ้าหนัก 0.20) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1.  การพัฒนาส่ือการเรียนรูเชิงสรางสรรคโดยใช

พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่นแบบมี
สวนรวมกับชุมชน 

ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน  
ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางทาไม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS         
ครั้งที่ 4 “อัตลักษณแหงเอเชีย 2014 (Asian 
Identities 2014” ณ คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

2.  การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2558-2561 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์   
อุนอารมยเลิศ  

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษาและ
สาขาที่เก่ียวของ  ป พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 
26 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

3.  ปจจัยจูงใจในการเลือกเขาศึกษาตอและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.สายสุดา   
เตียเจริญ   

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษาและ
สาขาที่เก่ียวของ  ป พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 
26 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

4.  การวิเคราะหสภาพความพรอมของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรตอ
การเขาสูประชาคมอาเซียน 

อ.ดร.ยุวรี  ผลพันธิน   การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษาและ
สาขาที่เก่ียวของ  ป พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 
26 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมหลวงพอ 
วัดไรขิงอุปถัมภ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

5.  พฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูบนเว็บไซต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีการศึกษากลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
เครือขายมหิดลพญาไท 

นันทมนัส วิมลเศรษฐ  
ผศ.ดร.เอกนฤน   
บางทาไม  
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ โสต - เทคโน 
สัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 29 

6.  การพัฒนาชุดการสอนสําหรับครูรวมกับ
กิจกรรมแบบเรียนปนเลนวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง คําศัพทรอบตัวเรา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประถมฐานบิน
กําแพงแสน 

พิจิตรา พิสุทธ์ิสกุลรัตน 
และ ผศ.ดร.อนิรุทธ  
สติม่ัน  
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ โสต - เทคโน 
สัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 29 
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ตารางท่ี 2.3-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพและผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร                    
                    ป พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (คานํ้าหนัก 0.40) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  Development of Cultural Tourism 

Management Model Based on 
Creative Economy in the  Dvaravati 
Four Provinces toward ASEAN 
Community 

ผศ. ดร.วรรณวีร   
บุญคุม   

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 
ระดับนานาชาติ “International 
Conference on Education: Achieving 
Excellence in Innovation and Research 
for ASEAN Collaboration” ในวันที่             
7 – 8  สิงหาคม  2557 ณ โรงแรมสามพราน
ริเวอรไซต  จังหวัดนครปฐม จัดโดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.  The Relationship Between Gas 
Analysis and Step Test for Predicted 
Cardiovascular Fitness in Thai Capital 
City Women 

อ.วรรณวิสา บุญมาก                     
อ.ดร.คุณัตว  
พิธพรชัยกุล             
อ.นรินทรา จันทศร 
อ.ดร.วรรณี          
เจิมสุรวงศ  
รศ.ดร.พญ.อรอนงค 
กุลพัฒน                 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 
ระดับนานาชาติ “International 
Conference on Education: Achieving 
Excellence in Innovation and Research 
for ASEAN Collaboration” ในวันที่              
7 – 8  สิงหาคม  2557 ณ โรงแรมสามพราน
ริเวอรไซต  จังหวัดนครปฐม จัดโดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3.  Creative Thinking and Writing in 
Studying Classroom Research Course 
of Students in Faculty of Education, 
Silpakorn University 

ผศ.ดร.วรรณวีร    
บุญคุม  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต
ปตตานี ระหวางวันที่ 21- 24 พฤษภาคม 
2557  ณ โรงแรม Phuket Graceland 
Resort   

4.  Role of Community in Strengthening 
Identity of Cultural Tourism Resource 
in Nakhon Pathom, Thailand 

ผศ.ดร.วรรณวีร  
บุญคุม                  
อ.พจนา บุญคุม 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 
European Business Management 
Conference 2014 จัดโดย The 
International Academic Forum (IAFOR) 
ระหวางวันที่  5-7  กรกฎาคม 2557 ณ 
Thistle Hotel, Brighton, United 
Kingdom 

5.  A Study on Learning Resource and 
Social Skill of Education Students in 
Silpakorn University 

อ.ดร.นงนุช   
โรจนเลิศ   

วิชาการระดับนานาชาติ The International 
Journal of Art and Science Conference, 
2014  ในระหวางวันที่ 14 – 28  พฤษภาคม  
2557  ณ Ryerson University 
International Learning Center, Toronto, 
Canada  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

6.  ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนา
ครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เล้ียง 

รศ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา                
ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี                       
อ.ดร.สุมาลี   
พงศติยะไพบูลย 

การประชุมสัมมนานานาชาติ "การวิจัย วัดผล
สัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 : มโนทัศน
ใหมดานการวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
สําหรับอาเซียน" วันที่ 27-31 มกราคม 2557 

7.  การพัฒนาแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การประยุกต 1 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
ปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 

อนุรักษ เรงรัด และ  
อ.ดร.อุบลวรรณ  
สงเสริม 
 

การประชุมระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 11 

2. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันทีอ่อกประกาศ 
1.  การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 

SSAPA เพื่อพัฒนาการกํากับตนเองของเด็ก
ปฐมวัย 

อ.ดร.สิรินทร  
ลัดดากลม  บุญเชิดชู                          
ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557 

2.  ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ SSAPA 

ที่มีตอการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย 
อ.ดร.สิรินทร  
ลัดดากลม บุญเชิดช ู                         

ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

3.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน ตางดาว  

วีระกุล อรัณยะนาค   
และผศ.ดร. คีรีบูน  
จงวุฒิเวศย 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย  ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 

4.  นโยบายและการปฏิบัติดานการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  
 

เฉลียว ยาจันทร และ 
ผศ.วาที่ พต.ดร. 
นพดล เจนอักษร 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร วิจัยปที่ 6    
ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม –  ธันวาคม  2557 

5.  การรักษาบุคลากรทางการศึกษา                
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ระวี อรรถวิลัย และ 

ผศ.ดร.ประเสริฐ 

อินทรรักษ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 

6.  ปจจัยที่สงผลตอการเปนสถาบันอุดมศึกษา 
ในกํากับของรัฐของวิทยาลัยพยาบาล  

พิชฌายวีร  สินสวัสดิ์  
ผศ.วาที่ พต.ดร. 
นพดล เจนอักษร 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557  

7.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ 

สมกิต บุญยะโพธ์ิและ
ผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

8.  จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารโรงเรียน  ไพวัลย เหล็งสุดใจ 
และผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

9.  การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวตลาดนํ้า
ภาคใตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ชลลดา แสงมณี  
ศิริสาธิตกิจ และ 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์    
อุนอารมยเลิศ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

10.  รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อสงเสริมความ
เชี่ยวชาญดานการสอนของอาจารยที่พัฒนา
ผลการเรียนรูและทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

พิกุล ประดับศรี 
และผศ.ดร.อรพิณ 

ศิริสัมพันธ 
 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

11.  การพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษ
ตามแนวการอานแบบปฏิสัมพันธเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

เกศริน ทองงาม      

และผศ.ดร.วัชรา  
เลาเรียนดี 
 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6 
ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

12.  การจางงานภายนอกกับผลการดําเนินงาน
ดานการบริหารทั่ วไปของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 

สุพัตรา  จึงมีผลบุญ  
ผศ.วาที่พันตรี ดร.
นพดล  เจนอักษร 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557) 

13.  บทบาทภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาและการใหบริการ
ศูนยการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจังหวัด
นครปฐม 

ปาริชาติ  แกวมณี  
ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557) 

14.  ความคิดริเริ่มของผูบริหารที่สงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

เกียรติเกรียงไกร   
บุญทน และ 
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557) 

15.  กระบวนการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน          
วัดศรีนวลธรรมวิมลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

พรรณนภา มหาวิชา  
และผศ.ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557) 

16.  คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร                     
โรงเรียนวัดปุรณาวาส สังกัดกรุงเทพมหานคร 

มณฑิรา  ทองนุน 
และ ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557) 

17.  ความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ธิดารัตน  รัศมี และ 
ผศ.ดร.มัทนา 
วังถนอมศักดิ ์

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - 
มิถุนายน 2557) 

18.  ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

นพดล  ศิริทรัพย   
ผศ.ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

19.  การศึกษาบุญนิยมกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 
ประการของนักเรียนเครือขายโรงเรียนสัมมา
สิกขา 

กิติพงษ แซเจียว 
และผศ.ดร.มัทนา   
วังถนอมศักดิ ์

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

20.  ปจจัยความเส่ียงกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุมการศึกษา
ทองถิ่นที่ 1 

สาวิตรี งวนหอม  
และผศ.วาที่พันตรี 
ดร.นพดล  เจนอักษร 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

21.  ปจจัยการเปล่ียนแปลงองคการกับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

พรรณิดา  นาคะผิว  
และผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

22.  สุขภาพองคการที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฐิตารีย  ตรีเหรา 
และอ.ดร.สําเริง 
ออนสัมพันธุ 

วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

23.  การบริหารที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน 

รุงนภา เลาเปยม  
และอ.ดร.สําเริง  
ออนสัมพันธ 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

24.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 3 

สุภาพร  ภิรมยเมือง   
และอ.ดร.นุชนรา   
รัตนศิระประภา 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

25.  ขวัญของบุคลากรกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 
1 

เกงกาจ  คิ้วเจริญ  
และอ.ดร.นุชนรา   
รัตนศิระประภา 

วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

26.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 5 

ณิฐชานันท   
รุจิราภัทรสิทธ์ิ          
และอ.ดร.นุชนรา   
รัตนศิระประภา 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

27.  สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 

ธชวรรณ  สุทธาธาร  
และผศ.ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

28.  คุณลักษณะผูนํากับการปฏิบัติงานเปนทีม
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

บุญเพชร  พึ่งยอย  
และผศ.ดร.มัทนา   
วังถนอมศักดิ ์

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

29.  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
ผูบริหารสถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 

พิมพรักข สามคุมพิมพ  
และผศ.ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

30.  การพัฒนาสมรรถนะครูผูดูแลเด็กกับการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา              
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร 
สวนตําบลจังหวัดราชบุรี 

อังคณา บุญพามี      
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

31.  ความสัมพันธของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในกับความพึงพอใจตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนโรงเรียน
อุดมสิทธิศึกษา 

ณิชชยานันท   
นันทอาณาเขต   
และ อ.ดร. สายสุดา   
เตียเจริญ 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

32.  การปฏิรูปโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ในอําเภอกบินทรบุรีจังหวัดปราจีนบุร ี            
ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) 

กุลธิดา  รงคพันธ 
และผศ.วาที่พันตรี ดร. 
นพดล  เจนอักษร 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

33.  การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน          
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 

วณิชย เอื้อนอมจิตตกุล 
และผศ.ดร.วรกาญจน 
สุขสดเขียว 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

34.  การจัดการบริการการใหคําปรึกษาของ         
งานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 

อมรรัตน  สุดใจ         
และผศ.วาที่พันตรี 
ดร.นพดล  เจนอักษร 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ปที่ 4  ฉบับที่ 3 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

35.  ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบ
คุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เศรษฐราณี ทรวดทรง  
และผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

36.  สมรรถนะของผูบริหารกับการบริหาร        
ความขัดแยงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

ปณิชา คลองเชิงสาน  
และผศ.ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

37.  ความพรอมของหัวหนาศูนยกับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดําเนินงาน        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนครปฐม 

พิสมัย  เจริญลักษณ  
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

38.  การบริหารกิจกรรมนักเรียนที่สงผลตอ
คุณลักษณะของนักเรียนนายเรือ 

วรวุฒิ  ขําพลจิต 
และอ.ดร.สําเริง   
ออนสัมพันธุ 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

39.  การปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมกับการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน        
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

พระมหาวีระพนธ  
ผองผาลา และ  
อ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 

วารสารบริหารการศึกษ ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

40.  ทักษะการบริหารของผูบริหารกับความเปน
องคการนวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2 

สุภาพร เหลาทรัพยเจริญ 
และอ.ดร.สําเริง 
ออนสัมพันธุ 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

41.  คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อนุศรา  โกงเหลง  
และอ.ดร.นุชนรา   
รัตนศิระประภา 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

42.  บทบาทผูบริหารกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 

ณัฐกรณ  หิรัญชาติ  
และผศ.ดร.มัทนา   
วังถนอมศักดิ ์

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

43.  คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการ
ดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

จีรภา  แสงแกว      
และผศ.วาที่พันตรี 
ดร.นพดล เจนอักษร  

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

44.  ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 

ฐะปะนีย สระทองพรม 
และอ.ดร.สายสุดา  
เตียเจริญ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

45.  การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพ          
การสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่          
ขาดแคลนครูคณิตศาสตร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ทินพันธ บุญธรรม  
ผศ.วาที่พันตรี ดร.
นพดล  เจนอักษร 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

46.  สมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

พัศนิยา โกยสกุล  
และผศ.ดร.มัทนา   
วังถนอมศักดิ ์

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

47.  พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 

ลักขณา  ใจเที่ยงกุล  
อ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

48.  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

สมถวิล ศิลปะคนธรรพ 
และอ.ดร.สําเริง   
ออนสัมพันธุ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

49.  คุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 

อํานวยพร  สะอ้ิงทอง  
และอ.ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

50.  การใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 

ปราณี คาดการณไกล  
และผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

51.  การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

สิริกร  ทิติยวงษ      
อ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

52.  การใช ICT ในโรงเรียนทามะกาวิทยาคม สุขสันต จตุปาริสุทธิศีล  
และผศ.ดร.มัทนา  
วังถนอมศักดิ ์

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

53.  การบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

องอาจ วิจิตร          
และผศ.ดร.วรกาญจน 
สุขสดเขียว          
และผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557) 

54.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนา
ความสามารถการจัดการเรียนรู ของครู
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

อรสา กุนศิลา          
และรศ.ดร.สุเทพ  
อวมเจริญ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

55.  การพัฒนาชุดทักษะการเขียนโปรแกรม
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

พนภาค ผิวเกล้ียง  
และผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

56.  การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรและคุณลักษณะใฝเรียนรูของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

ศิริพิมล  หงสเหม  
และรศ.ดร.สุเทพ  
อวมเจริญ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

57.  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7 ประการ
โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุม
แขงขัน (TGT) รวมกับเทคนิค KWL-Plus 

ทัศนา  ชาวปากนํ้า  
และผศ.ดร.ศิริวรรณ   
วณิชวัฒนวรชัย 
 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

58.  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษตามแนว การสอนอานเพื่อการ
ส่ือสารโดยใชขอมูลทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ทัศนี ชาวปากนํ้า 
และผศ.ดร.มาเรียม 
นิลพันธุ 
 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

59.  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล
ของครูผูสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา 

ศิริรัตน  ชาติเชยแดง  
และผศ.ดร.ศิริวรรณ  
วณิชวัฒนวรชัย 
 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

60.  การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

วิไล  โพธ์ิชื่น          
และผศ.ดร.ศิริวรรณ  
วณิชวัฒนวรชัย 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6 
 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

61.  การพัฒนาผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร 
เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน MARCE 

บุณยานุช นุชสาย  
และรศ.ดร.สุเทพ   
อวมเจริญ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

62.  การพัฒนาความสามารถการฟงภาษาไทย
เพื่อการส่ือสารของนักเรียนตางชาติโดยใช
บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของ Williams 
Littlewood 

นุชจรี  สังขทอง 
และรศ.ดร.สุเทพ   
อวมเจริญ 
 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6 
 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

63.  การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความโดยใช
ขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 

ณิชาพร ปรีชาวิภาษ  
และผศ.ดร.ศิริวรรณ   
วณิชวัฒนวรชัย 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

64.  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน 

จรรยา  เจริญรัตน  
และผศ.ดร.มาเรียม   
นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัยปที่ 6 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม  - ธันวาคม 2557) 

65.  การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนว 
ชั้นประถมศึกษา ปที่ 5 ดวยโครงงาน 

ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท 
และรศ.ดร.สุเทพ   
อวมเจริญ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัยปที่ 6  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม  - ธันวาคม 2557) 

66.  การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ
เพื่อเชื่อมโยงการเขียนโดยใชเทคนิคผัง
กราฟกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

พชรมณฑ หมวดนุม
และรศ.ดร.สุเทพ  
อวมเจริญ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัยปที่ 6  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม  - ธันวาคม 2557) 

67.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เรื่องอาหารทองถิ่นปลาหมอสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแมพระประจักษ
สุพรรณบุรี 

ประภาช วิวรรธมงคล  
และรศ.สมหญิง 
เจริญจิตรกรรม 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 

68.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดการสอน 

เกศรินทร   
หาญดํารงรักษ และ 
รศ.สมพร  รวมสุข 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม  - ธันวาคม 2557) 

69.  การพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชขอมูล
ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

รังษิมา สุริยารังสรรค  
และอ.ดร.บํารุง  
ชํานาญเรือ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 

70.  การพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
ชั้นปที่ 1 

เสาวลักษณ  เมฆแดง 
และรศ.สมพร รวมสุข 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 

71.  การพัฒนาแบบฝกการเขียนยอความสําหรับ
นักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

อภิรดี  สาริกาท 
และอ.ดร.บํารุง   
ชํานาญเรือ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม  - ธันวาคม 2557) 

72.  ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ          
ในเขตอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม 

เสาวลักษณ   
เรืองเกษมพงศ  
และผศ.ดร.นวลฉวี  
ประเสริฐสุข 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 6  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 

3. บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยุในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ออกประกาศ 

1.  การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เนน     
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ผศ.ดร.มัทนา   

วังถนอมศักดิ ์
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 4 ฉบับที่ 3  เดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2557  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

2.  วิวัฒนาการการบริหารการศึกษาของไทย อ.ดร.สายสุดา  
เตียเจริญ 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2557  

 
ตารางท่ี 2.3-3  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  
                     ป พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (คานํ้าหนัก 0.60) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
1.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติ

เพื่อการวิจัยทางการศึกษา เรื่องความรู
เบื้องตนทางสถิติและสถิติเชิงพรรณนา         
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร         
ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบอ็กซพลิซิท 

ผศ.สาธิต   
จันทรวินิจ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2557  
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ  
 

2.  แนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

รศ.ดร.ศิริณา   

จิตตจรัส           

และอ.อรอุษา          
ปุณยบุรณะ 

วารสารพิฆเนศวรสาร ปที่ 10 ฉบับที่ 1  

มกราคม - มิถุนายน 2557 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

3.  การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เล้ียง  Coaching 
& Mentoring สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

ผศ.ดร.ไชยยศ   
ไพวิทยศิริธรรม  

วารสารวิชาการ Viridian E-Journal  ปที่ 7  
ฉบับ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2557 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

4.  บทบาทสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับพรรค
การเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย: ปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไข 

รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม        
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์   
อุนอารมยเลิศ   
อ.จุรีวรรณ  จันพลา               
และอ.รณรงค  จันใด 

วารสารวิชาการ Viridian E-Journal  ปที่ 7  
ฉบับ 1เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2557 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

5.  แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคใน
ประเทศไทย 

อ.ดร.จิตตรา  
มาคะผล 
และผศ.ดร.คีรีบูน   
จงวุฒิเวศย 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือนมิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557  

6.  The Development of Product Model 
based on the Creative Economy 
Enterprise Nakhon Pathom Province 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์   
อุนอารมยเลิศ   
และอ.จุรีวรรณ จันใด 

วารสารวิชาการ Viridian E-Journal  ปที่ 7  
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม– เดือนธันวาคม 
2557 ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร          
และศิลปะ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

7.  การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เล้ียง Coaching & 
Mentoring สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ วารสารศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือนมิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557  

8.  การศึกษาวิเคราะหสถานการณการ
จัดบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม   
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ 
ชัชวาล          
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมยเลิศ   
ทัศนีย บัวคํา 
และสุวรรณา              
มานะโรจนานนท    

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal  ปที่ 7  
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

9.  Factor Analysis of the 21 st Century 
Learning and Innovation Skills of the 
Teaching Professional Students 

ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal  ปที่ 7  
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

10.  ความสําเร็จของการพัฒนาองคกรการเงิน
ชุมชนและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน 
กรณีศึกษา ชุมชนบานคลองหลวง และ
ชุมชนบานคลองปกนก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 

ผศ.ดร.นพพร   
จันทรนําชู        
และรศ.พรรณธิดา  
เหลาพวงศักดิ ์

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 33  ฉบับที่ 6 
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 

11.  การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เล้ียง ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

ผศ.ดร.มาเรียม    

นิลพันธุ  
วารสารวิชาการ  Veridian E-Journal  ปที่ 7 

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2557 ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

12.  การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพี่เล้ียง Coaching & 
Mentoring ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์   
อุนอารมยเลิศ  

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal   
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 
2557 ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ 

13.   สมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอ
คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

อ.ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal   
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 
2557 ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ 

14.  การพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศน
ของสตรีไทยที่ถูกกระทําความรุนแรงจาก
คูครอง 

อ.ดร.พีรเทพ  
รุงคุณากร 
และผศ.ดร.ชิดชงค   
นันทนาเนตร 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือนมิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557  

15.  การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝน
ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 

ธัญนันท  แกวเกิด 
และผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 
 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 9 ฉบับที่ 15 ( พิเศษ ) 
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

16.  ยุทธศาสตรการฟนฟูการลูกเสือไทย สมบัติ เดชบํารุง  
และผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 
 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

17.  ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ประชาคมอาเซียน  

ดาราวรรณ สุขคันธรักษ 
และผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2557 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

18.  แผนที่ผลลัพธของโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริดานการศึกษา 

ณัฎฐา  ระกําพล  

และ ผศ.วาที ่พต.ดร. 
นพดล เจนอักษร 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

19.  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาที่
สัมพันธกับการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   

วรพงษ เถาวชาลี  
และผศ.วาที่ พต.ดร. 
นพดล เจนอักษร 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

20.  การพัฒนารายวิชาซอมเสริมภาษาอังกฤษ
โดยใชส่ือประสม เพื่อเสริมสราง
ความสามารถทางภาษา และแรงจูงใจ  

ภรนุชนาฏ อรรถาเวช  
ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน 
 

วารสารศึกษาศาสตร มสธ. ปที่ 7 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2557 

21.  การพัฒนารูปแบบฝกอบรมออนไลนโดยการ
เรียนรูแบบรวมกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
ออกแบบ อีเลิรนน่ิงเพื่อการเรียนการสอน
ของอาจารย ระดับอุดมศึกษา  

อ.ดร.วรวุฒิ  ม่ันสุขผล 
 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

22.  การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร 
เรื่องอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

อลงกต เกิดพันธุ 
และผศ.ดร.เอกนฤน   
บางทาไม 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557 )    
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

23.  ผลการเรียนแบบผสมผสานที่มีตอ
ความสามารถในการประกอบคอมพิวเตอร
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ เรื่องการ
ติดตั้งประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

ศดิศ  สัตยพันธ และ 
ผศ.ดร.เอกนฤน   
บางทาไม 
 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557 )    
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

24.  ผลของการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบแกปญหา เรื่อง การคูณ ที่มีตอ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรและความคงทนในการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

นุสรา  เดชจิตต  
และผศ.ดร.อนิรุทธ  
สติม่ัน 
 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)  
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

25.  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส                      
เรื่อง การออกแบบโปสเตอรสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ธารินี  คุตตะสิงคี 
และผศ.ดร.อนิรุทธ  
สติม่ัน 

 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal  
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2557 )ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และศิลปะ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

26.  การพัฒนาเว็บล็อกเพื่อการเขาถึงสารสนเทศ
หองสมุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 

กิจจา เถื่อนใย และ 

ผศ.ดร.ศิวนิต   
อรรถวุฒิกุล 

 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal  
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2557) ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และศิลปะ 

27.  ผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องมาตรา
ตัวสะกดที่สงผลตอความสามารถในการอาน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ที่มีระดับความสามารถในการอานแตกตางกัน 

ฐิตินันท  ทรัพยธํารง  
ผศ.ดร.นํ้ามนต   
เรืองฤทธ์ิ 
 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557 )    
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

28.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีวิทยาศาสตร 

ชาญชัย หมันประสงค 
และ อ.ดร.อธิกมาส  
มากจุย 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)  
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

29.  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการบอก
กระบวนการความคิดและผังกราฟฟกเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอานและการใช
กลวิธีการอานสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันวิสาข  มาสูตร 
และ  
รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร 
 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)  
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

30.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมเว็บเควสทที่เนน
สาระการทองเที่ยวในประชาคมอาเซียนที่มี
ผลตอความสามารถในการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สถาพร  รุงสวาง และ 
ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน 
 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)         
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

31.  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษดวยวงจรวรรณกรรมเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณสําหรับนักเรียน                        
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นฤมล ตันติชาติ และ  
อ.ดร.ภัทรธีรา  
เทียนเพิ่มพูล 
 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)  
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

32.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
การคิดวิเคราะหเรื่องปญหาส่ิงแวดลอมใน 
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตดวยรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมกับเทคนิค
หมวกหกใบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

กวี  โพธิสุธา           
และผศ.ดร.อรพิณ   
ศิริสัมพันธ 
 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557 ) ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

33.  การพัฒนามโนทัศนและความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6                                                                             
โดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

แสงเดือน อาตมียนันท 
และผศ.ดร.มาเรียม 
นิลพันธุ 
 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal ปที่ 7 
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557 ) ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา แมวา

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

2. บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
1.  แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความ  

เปนเลิศทางการศึกษา กรณีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.มาเรียม   
นิลพันธุ 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือนมิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557  

2.  คุณภาพการศึกษากับทักษะการเรียนรู             
ในศตวรรษที่ 21 : พันธกิจที่ตองทบทวน? 

รศ.ดร.นรินทร   
สังขรักษา 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือนมิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557  

3.  การเรียนรูเชิงสรางสรรคจากแหลงเรียนรู 
ทางวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.คีรีบูน   
จงวุฒิเวศย 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือนมิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557  

4.  แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหาร
จัดการอยางสรางสรรคเพื่องานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.เอกนฤน   
บางทาไม 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือนมิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557  

5.  รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตรของ         
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.ศักดิพันธ  
ตันวิมลรัตน 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal   
ปที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2557 

6.  การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎีและบทบัญญัติทางกฎหมาย 
ที่เก่ียวของ 

อ.ดร.ศักดิพันธ  
ตันวิมลรัตน 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal   
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 
2557 

7.  SU Model : การประยุกตการจัดการเรียนรู
แบบสรางองคความรู 

รศ.ดร.สุเทพ  
อวมเจริญ 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal   
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 
2557 

8.  ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์
เขมร 

ผศ.ดร.บุษบา   
บัวสมบูรณ 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1,2 เดือนมิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557  
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ตารางท่ี 2.3-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล                
                     ป พ.ศ. 2557 (1 ม.ค.57-31 ธ.ค.57) (คานํ้าหนัก 0.80) 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซ้ํา 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
1.  การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช

กระบวนการสรางระบบพี่เล้ียง Coaching 
& Mentoring ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ผศ.ดร.มาเรียม   
นิลพันธุ   
และน.ส.วรรณภา   
แสงวัฒนะกุล 

วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกรกฎาคม – 
เดือนกันยายน 2557 

2.  การพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.ฐาปนีย  
ธรรมเมธา  

วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกรกฎาคม – 
เดือนกันยายน 2557 

3.  การพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมกลุมทวารวดี 4 จังหวัด                
ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ผศ.ดร.นพพร   
จันทรนําชู       
ดร.ธนินทรัฐ   
รัตนพงศภิญโญ  
และดร.เดชาพันธ  
รัฐศาสนศาสตร 

วารสารวิชามหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
ปที่ 34 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 

4.  การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาของนักเรียนกลุมเส่ียงในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  

ณรินทร  ชํานาญดู  
ผศ.วาที่ พต.ดร. 
นพดล เจนอักษร 
และอ.ดร.ชุมศักดิ์  
อินทรรักษ 

วารสารสุทธิปริทัศน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ปที่ 28 ฉบับที่ 86 เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2557  

5.  สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน  

วลัยพรรณ  บุญมี  
และผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 

วารสารสุทธิปริทัศน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ปที่ 28 ฉบับที่ 87  เดือนกรกฎาคม-
กันยายน 2557  

6.  รูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาธุรกิจจัด
เล้ียงจังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค  

ณัฐพัชญ เอกสิริชัยกุล  
และผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปที่ 
10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2557 
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ตารางท่ี 2.3-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 
                    ฐานขอมูลระดับนานาชาติและไดรับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ ป พ.ศ. 2557 (1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57)    
                   (คานํ้าหนัก 1.00) 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจาของผลงานและผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป 
สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหนา  
ไมนับซ้ําแมวาบทความวิจัยนั้นจะ
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

1. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
ลําดับ

ที่ 
ช่ือผลงานวิจัย/งานสรางสรรค   

(ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจาของผลงานและผูรวม หนวยงานที่วาจาง 

1. โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558-2564  

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ 
รศ.พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ 
(โรงเรียนนายรอยตํารวจ         
สามพราน) 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. การวิจัยและพัฒนาระบบวีดิทัศนดิจิทัล
ออนไลนสําหรับคอมพิวเตอรแท็บเลต  

ผศ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน ทุนสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว      
1. การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฏีและการปฏิบัติ รศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 

 
16 มิถุนายน 2557 

2. สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 
เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2558 เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2558 

3. จิตวิทยาการทดลอง : หลักการและปฏิบัติ รศ.ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 
เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2558 เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2558 

4. การวิจัยทางสังคมศาสตร ผศ.ดร.วรรณวีร  บุญคุม 4 พฤศจิกายน 2557 
 

 

 

ตารางท่ี 2.3-7  บทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ตอ 
                    จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ช่ือบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (ช่ือบทความวิจัย  

ช่ือวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่ 
วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ช่ือบทความวิจัยที่นําไป
อางอิง (ช่ือผูวิจัย  

ช่ือบทความวิจัยช่ือ
วารสารที่ตีพิมพ ปที่ 

ฉบับที่ วัน- เดือน -ป และ
เลขหนา) 

วัน-เดือน-ปที่
ไดรับอางอิง 

(cited) 

 -    
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ตารางท่ี 2.3-8  บทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus     
                    ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ช่ือบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (ช่ือบทความวิจัย ช่ือ
วารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่ 
วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ช่ือบทความวิจัยที่นําไป
อางอิง (ช่ือผูวิจัย ช่ือ

บทความวิจัยช่ือวารสารที่
ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่ วัน- 
เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปที่
ไดรับอางอิง 

(cited) 

 -    
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

2.1 6 ขอ 6 ขอ 5.00  ดีมาก 

2.2 1 : 100,000 1 : 179,222.06 5.00 ดีมาก 

2.3 รอยละ 40 รอยละ 53.28 5.00 ดีมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 2 5.00 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 
จุดเดน 

1.  มีคณะกรรมการการสงเสริมการวิจัยและจัดสรรทุนอุดหนุนของคณะศึกษาศาสตรและภาควิชา 
คณะศึกษาศาสตร เปนการกระตุนใหบุคลากรภายในคณะทํางานวิจัยและมีประสบการณในการขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก 

2.  มีการพัฒนาองคความรูดานการวิจัยแกบุคลากรในคณะ 
3.  มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัย 
4.  มีกระบวนการใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับติดตามชวยเหลือ โดยอาจารยอาวุโสของคณะฯ                 

ใหอาจารยรุนใหม 
5.  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การทําวิจัยระหวางอาจารยผูมีประสบการณงานวิจัยกับอาจารยผูรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร และภาควิชา คณะศึกษาศาสตร 
6.  มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางการวิจัยโดยการเชิญวิทยากรชาวตางประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู

ดานการวิจัย 
7.  มีกิจกรรมประชุมรวมกันพัฒนาการเขียนชุดโครงการวิจัย และวิจัยเด่ียว โดยมีทั้งคณาจารยที่มี

ประสบการณในการวิจัย และคณาจารยรุนใหมรวมกันเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนประจําป
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสงชุดโครงการวิจัยผาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
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8.  มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปน
รูปธรรม 

9.  มีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาทําหนาที่เปนหนวยประสานงานกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัยในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

10.  อาจารยคณะศึกษาศาสตรไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานวิจัยภายนอกจากหนวยงานของ 
สวทช. สกว. สกอ. วช. รัฐบาล  กระทรวง  จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด 

11. คณะศึกษาศาสตรมีกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร จึงทําใหมีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวนมาก 
  12. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการศึกษาดูงานดานงานวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการวิจัยฯ ในดานการจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัย การเผยแพรงานวิจัย และมีการเจรจาเบื้องตนเพื่อขอทํา MOU  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ควรสงเสริม กระตุนใหคณาจารยตีพิมพ/ เผยแพรงานวิจัย/ งานสรางสรรค ในวารสารระดับ

นานาชาติใหมากข้ึน 
2. คณะศึกษาศาสตรจางอาจารยที่เกษียณอายุราชการแลว และอาจารยสวนหน่ึงจากหนวยงาน

ภายนอกมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งอาจารยกลุมน้ีจะสนใจการทําผลงานวิจัยนอยลง จึงทําใหมีการ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยนอย จึงควรประชาสัมพันธใหอาจารยกลุมน้ีทราบขอมูลและกระตุนใหสรางสรรค
ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

3. คณาจารยที่เขาบรรจุใหมยังไมมีความชํานาญในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหนวยงานภายนอก จึงควรเพิ่มมาตรฐานในการสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยรุนอาวุโสเปนพี่เลี้ยงใน
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ การทําวิจัยรวมในระยะแรก 
 4. ควรกระตุนใหมีการตีพิมพบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI หรือฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการ
แบบใหเปลา 

  

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน   

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว:  -    ขอ  เกณฑประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี: 5   ขอ  เกณฑประเมิน   :  4 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :  6   ขอ  ผลการดําเนินงาน                 ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป:   6   ขอ  เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนด         
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะฯ                   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกในการใหบริการ โดยกําหนดพื้นที่ในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม และสํารวจความตองการของชุมชน ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การบริการวิชาการ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  และมีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 ตามจุดเนนของสถาบัน เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยจัดทําแบบสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการแกชุมชนในเรื่อง 



  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 104 
 

ตางๆ เพื่อตอบสนองตามความตองการของชุมชน  รวมทั้งขอเสนอในการจัดอบรมครั้งตอไปของแตละโครงการ  
ซึ่งจากการสํารวจความตองการน้ันพบวาตองการใหคณะศึกษาศาสตรอบรมในเรื่อง เชน วิธีสอนแบบโครงงาน  
เทคนิคการสอน  นวัตกรรมและสื่อการสอน  การออกแบบการเรียนรู  การทําวิจัยเพื่อจัดทําผลงานใหมี
ประสิทธิภาพ  เทคนิคการจัดการช้ันเรียน  การปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเกี่ยวกับ          
เด็กพิเศษ  การวัดประเมินผลและการสรางขอสอบ หลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเชิงประเมิน กระบวนการทาง
ปญญากับการพัฒนาการสอน  การวิเคราะหบทเรียนกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดหลักสูตร Every Innovations of 
Our Education in the World การวิจัยทางการศึกษา (Mixed Methods) เปนตน  

 นอกจากน้ีโครงการบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร  มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ
จากการดําเนินงาน  ซึ่งประกอบไปดวยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ตัวช้ีวัดเชิงเวลาและตัวช้ีวัดเชิง
ตนทุน โดยกําหนดเปาหมายตามแผนเปนรอยละ จํานวนคนและจํานวนเงินจากการใหบริการทางวิชาการ               
และเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.1-1, ศษ 3.1.1-2, ศษ 3.1.1-3, ศษ 
3.1.1-4, ศษ 3.1.1-5 และศษ 3.1.1-6) 

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน  ยังไมมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา  ชุมชน  หรือสังคม   

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดโครงการบริการวิชาการ  ทั้งแบบคิดคาบริการ 
(เก็บคาลงทะเบียน) ตามอัตราที่หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการกําหนด และโครงการแบบใหเปลา (ไมเก็บ
คาลงทะเบียน) ซึ่งสวนใหญจะเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได
ของคณะศึกษาศาสตร หรือเงินงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ โดยโครงการที่ระบุไวในแผนการบริการ
วิชาการทั้ง 3 โครงการ  เปนโครงการที่บริการแบบใหเปลา  ไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการ
เรียนการสอน และผลงานวิชาการทางสุขศึกษา  พลศึกษา ตามวิถีวิทยาศาสตรการกีฬา” ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับ
งบประมาณแผนดินประจําป 2558 ดําเนินการจัดโครงการระหวางวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558    ณ หองประชุม
หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร, โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในภูมิภาคตะวันตก  ซึ่งเปนโครงการที่
ไดรับงบประมาณแผนดิน ประจําป 2558  จัดโครงการระหวางวันที่ 24-25 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี
และศูนยการเรียนรูวิสาหกิจชุมชนกรุปรักษดอนเจดีย จงัหวัดสุพรรณบุรี และโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การสงเสริมการเรียนรูและการถายทอดวัฒนธรรมของผูสูงอายุในชุมชน” ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับ
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2558  จัดโครงการระหวางวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ  พ.ศ.2558 ณ หองประชุม
หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.3-1, ศษ 3.1.3-2 
และศษ 3.1.3-3) 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1        
และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติ
ราชการ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปงบประมาณ 2557 และแผนการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 ซึ่งระบุตัวช้ีวัดเพื่อคอยกํากับ
ติดตามการดําเนินงานและใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.4-1 และศษ 3.1.4-2) 
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 นอกจากน้ี  โครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะศึกษาศาสตรที่ระบุไวในแผนการบริการ
วิชาการ จะมีการประเมินความสําเร็จของการใหบริการตามตัวช้ีวัดที่ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดไว  โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  และตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  โดยผูรับผิดชอบโครงการจะ
สรุปผลการดําเนินงานและเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาทุกโครงการ (เอกสารหมายเลข ศษ 
3.1.4-3) 

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
คณะศึกษาศาสตร มีการวางแผนข้ันตอนการดําเนินโครงการ  โดยกอนการจัดโครงการไดมีการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อวางแผน  ซึ่งทุกโครงการจะมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการและ 
มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ ระบบ
และกลไกการใหบริการ  ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาในการใหบริการ รูปแบบการใหบริการ ระยะเวลาในการใหบริการ 
ดังที่มีการนําผลการประเมินโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การสงเสริมการเรียนรูและการถายทอด
วัฒนธรรมของผูสูงอายุในชุมชน” ซึ่งมีผูเสนอแนะใหมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการฝกทักษะและการสราง
ความสุขอยางสรางสรรคของผูสูงอายุ และเสนอใหมีการศึกษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจากบุคคลของ                
ผูอายุ  ดังน้ัน ผูรับผิดชอบโครงการจึงไดจัดทํา (ราง) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “วัฒนธรรมกับการ
สรางสุขในผูสูงวัย” ซึ่งเปนโครงการที่มีแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุดานการศึกษาและดานการพัฒนาชุมชน ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ               
การทํางานรวมกันในเรื่องที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุใหมีความสุขดวยวัฒนธรรม และรวมเปน
สวนหน่ึงในการรวบรวมและเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของเพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.5-1 และศษ 3.1.5-2)   

นอกจากน้ี  กอนการจัดโครงการบริการวิชาการ  จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อ
วางแผนการทํางาน ซึ่งทุก ๆ โครงการจะมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการที่ไดสรุปไวโดยนําขอเสนอมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
  คณะศึกษาศาสตร  ซึ่งเปนหนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีสวนรวมในการบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา 2557 ภายใตกรอบของแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2558  ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-
2563 อีกทั้งโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรที่จัดข้ึน  มีการระบุความสอดคลองกับแผนของ
มหาวิทยาลัย เชน แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย กลยุทธ/มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหแผนการดําเนินงาน
ของคณะฯสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1, ศษ 3.1.6-2,           
ศษ 3.1.6-3 และศษ 3.1.6-4) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 3.1.1-1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ศษ 3.1.1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปงบประมาณ 2558 
ศษ 3.1.1-3 แผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปการศึกษา 2557 
ศษ 3.1.1-4 รายงานการประชุมที่มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ศษ 3.1.1-5 โครงการบริการวิชาการที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จจากการดําเนินงาน 
ศษ 3.1.3-1 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา  โครงการที่ 1 
ศษ 3.1.3-2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา  โครงการที่ 2 
ศษ 3.1.3-3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา  โครงการที่ 3 
ศษ 3.1.4-1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2557 
ศษ 3.1.4-2 ผลประเมินแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 
ศษ 3.1.4-3 โครงการบริการวิชาการที่มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ี 
ศษ 3.1.5-1 โครงการบริการวิชาการที่มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง/พัฒนา 
ศษ 3.1.5-2 โครงการบริการวิชาการที่มีการปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
ศษ 3.1.6-1 แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563 
ศษ 3.1.6-2 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปงบประมาณ 2558 
ศษ 3.1.6-3 แผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปการศึกษา 2557 
ศษ 3.1.6-4 โครงการบริการวิชาการที่มีการระบุความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3.1 6 ขอ 5 ขอ 4.00 ดี 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 3 4.00 ดี 
 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

จุดเดน 
1. คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ มีคุณวุฒิและประสบการณในการเปนวิทยากร เปนที่

รูจักและเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
2. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนแกสังคมจํานวนมาก ในแตละรอบปงบประมาณ  

ซึ่งมีทั้งโครงการที่จัดแบบใหเปลาและโครงการที่จัดโดยคิดคาบริการ โดยมีผูสนใจเขารวมโครงการแตละโครงการ
ไมตํ่ากวารอยละ 80 

3. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกโครงการ 
4. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคม ตามจุดเนนของสถาบันและสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน 

5. มีการติดตามประเมินผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทุกโครงการ เพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพที่ดีข้ึน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนใหคณาจารยนําประโยชนจากงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ      
การวิจัยใหมากข้ึน 

2. ควรเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ   
การเรียนการสอนและการวิจัยแกคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 

3. ควรสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนให
ครอบคลุมเปาหมายทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ 

4. ควรพัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนศูนยบริการวิชาการและวิชาชีพระดับภูมิภาค 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ    

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 – 7 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ี วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการไดตามแผน 

  

3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

  

7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:   -     ขอ   เกณฑประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:  6    ขอ   เกณฑประเมิน   :  5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :   6    ขอ   ผลการดําเนินงาน          บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป:    7    ขอ   เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายและ

แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดผูรับผิดชอบโดยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จัดทําแผนงบประมาณโครงการเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนงาน     
ทั้งในระดับคณะวิชา และระดับภาควิชา นอกจากน้ียังกําหนดเปนแนวทางใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการดําเนินงานดานกิจกรรมของนักศึกษา โดยใหบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งนอกจากการดําเนินการเพื่อสนับสนุนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
คณะแลวยังสงเสริมใหเผยแพรกิจกรรมและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน รวมทั้งสงเสริมใหมี
การสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.1-1 และ ศษ 4.1.1-2,) 
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2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  โดย
ไดกําหนดเปนนโยบายในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2558 ยุทธศาสตร 
ที่ 4 อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งน้ี ไดระบุมาตรการ โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ไวในแผนฯดังกลาวดวย ทั้งน้ี คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดรวมกัน
จัดทําแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดโครงการ/กิจกรรม และจัดทําแผน
งบประมาณ กําหนดตัวช้ีวัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานโดยใหทุกคนมีสวนรวม รวมทั้งมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง (เอกสารหมายเลข            
ศษ 4.1.2-1, ศษ 4.1.2-2 และ ศษ 4.1.2-3) 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานตามนโยบายที่วางไว โดยจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆที่สงเสริมดาน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ทั้งน้ีทุกโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยประเมินผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานครั้งตอไป ทั้งน้ี บุคลากรมี
สวนรวมทุกระดับ ต้ังแตผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายนอกดวย 

นอกจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลว ยังมีการบูรณาการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ เชน รายวิชา 465 344 การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค โดยผูสอนมุงเนนการพัฒนาผูเรียนมีความ
ใฝรูและเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาไทย อนุรักษและสืบสานภาษาไทยในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
วิธีการสอนใหนักศึกษาประยุกตความรูมาเขียนงานเขียนเชิงสรางสรรคเปนรายบุคคล โดยเนนการอนุรักษและ           
สืบสานภาษาไทย อีกทั้งผูสอนไดนําโครงการวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ 17 สัตตรสพรรษ ธํารงวัฒนพิธี ประเพณี          
สิบสองเดือน มาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาอานบทที่เกี่ยวของกับประเพณีสิบสองเดือนในแต
ละภาค มาเปนขอมูลในงานเขียนประเภทนวนิยาย และมีการอภิปรายเรื่องประเพณีในแตละเดือนที่นักศึกษา          
ไดคนความาในหองเรียนอีกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.3-1 และ ศษ 4.1.3-2) 
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2557 โดยสามารถดําเนินงานบรรลุ               
ตามเปาหมายไดทั้ง 11 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00 ดังน้ี 

 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หนวยนับ คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
บรรลุ

เปาหมาย 

1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มี/ไมมี มี มี  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการ 12 16  

3. จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการสืบสาน
ภาษาไทย 

จํานวน
นักศึกษา 

16 16  

4. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการสงเสริม
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
ทั้งหมด 

รอยละ 0.5 0.99  

5. จํานวนผลงาน/โครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ขอรับทุน 

โครงการ 1 4  

6.  มีศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มี/ไมมี มี มี  
7.  มีการจัดการแสดงดนตรีไทย/นาฏศิลปทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 
ครั้ง 3 4  

8. ไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือการยกยอง
ชมเชยในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รางวัล 1           2  

9. มีโครงการ/กิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มจากการ
บริการวิชาการดวยศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม 1 4  

10. จํานวน มคอ.3/มคอ.5 ที่มีการบูรณาการการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

รายวิชา 10 10  

11. จํานวนกิจกรรมที่บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กิจกรรม 3 3  

รวมบรรลุเปาหมายรอยละ 100.00 
 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตรมีกิจกรรม/โครงการตางๆที่สนับสนุนพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทุกโครงการจึงมีการสรุปผลการประเมินและรายงานผลใหผูบริหารและแจงผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อนําผล
การประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการใหดีข้ึนตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.5-1 และศษ 4.1.5-2) 
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6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
คณะศึกษาศาสตรไดสนับสนุนใหนักศึกษาเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมแกชุมชนตางๆ  ทั้งใน

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายไดสรางคุณประโยชนใหแกสังคม และสรางช่ือเสียง
ใหแกคณะฯ ดังตอไปน้ี 

1. การแสดงดนตรีไทยของวงดนตรีไทย “โอฬารชํานาญศิลป” ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ซึ่งไปรวม
แสดงในงานตาง ๆ คือ 

   1.1  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดนครปฐม ในวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2557  

   1.2  งานวันศาสตราจารยหมอมหลวงปน  มาลากุล ประจําป 2557 ณ อาคารวัชรนาฏยสภา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2557 

   1.3  งานพิธีทําบุญเลี้ยงพระ ณ บานเลขที่ 98/3 หมู 1 ตําบลทากระชับ อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันเสารที่ 24 มกราคม 2558  

2. การแสดงโขนของนักศึกษาในงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการการทองเที่ยว              
เชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเชียน” ณ อาคารไปรษณียกลาง บางรัก กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 

3. นางสาวอาภรณ เอี่ยมสอาด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ไดรับรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ 15 ประจําป 2557 เมื่อวันเสารที่ 8 พฤศจิกายน 
2557 ณ หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. นายสิปปกร เต็มแกว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันโครงการธนชาติ     
ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณไทย การแขงขันการอานฟงเสียง ประจําป 2557 ระดับอุดมศึกษา ประเภทชาย ถวย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ 2558 และรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อที่ 
18 มิถุนายน 2558  

5. นายยุทธนา ปญญา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ไดรับรางวัลแฟนพันธุ
แท สี่แผนดิน ป 2014 และรางวัลชนะเลิศ ทมยันตีอวอรด บทประพันธ “สามคลอง” นามปากกา ณพอาภา                
เงินรางวัล 200,000 บาท 

6. นายสุนทร พรหมเพศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ถวยประทานพระเจาวรวงศ
เธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การแขงขันบทรอยกรองประเภทเด่ียว ระดับอุดมศึกษาและ
ประชาชน ดําเนินงานโดยสมาคมนิยมไทย มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงวัฒนธรรม โดยความรวมมือของ
สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 และรางวัลชนะการประชันกลอนสด รายการ
คุณพระชวย ชวงคุณพระประชัน วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2558 

7. นายสุนทร พรหมเพศ และนางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรอยกรองรางวัล                 
โลพระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 14 จัดโดยอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ รวมกับสํานักกวีนอยเมืองนคร ณ หอประชุมใหญ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ               
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสารและอาทิตยที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 

กิจกรรมเหลาน้ี นอกจากเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมแลว ยังทําใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
สรางเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานองคกร หรือชุมชน รวมทั้งสรางช่ือเสียงใหแก              
คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย (หมายเลขเอกสาร ศษ 4.1.6-1, ศษ 4.1.6-2, ศษ 4.1.6-3      
ศษ 4.1.6-4 ศษ, 4.1.6-5, ศษ 4.1.6-6, และศษ 4.1.6-7) 
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7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

 คณะศึกษาศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีหนาที่ 
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีโครงการจัดต้ัง
ศูนยศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน แตยังไมสามารถสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติได  
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 4.1.1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ 4.1.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําปการศกึษา 2557  

ศษ 4.1.2-1 แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ศษ 4.1.2-2 แผนการดําเนนิงานศลิปะและวัฒนธรรม คณะศกึษาศาสตร ปการศกึษา 2557 

ศษ 4.1.2-3 งบประมาณสนับสนุนการดําเนนิงานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ศษ 4.1.3-1 รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา 2557 
ศษ 4.1.3-2 รายวิชาที่มีการบูรณาการดานการจัดการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.4-1 ผลการประเมินแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.5-1 ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.5-2 รายละเอียดการนําผลการประเมินฯไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานหรือโครงการในปถัดไป 
ศษ 4.1.6-1 การเผยแพรกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแกสาธารณชน 
ศษ 4.1.6-2 รางวัลการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ 

15 ประจําป 2557 
ศษ 4.1.6-3 รางวัลการแขงขันโครงการธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณไทย การแขงขันการอานฟงเสียง 

ประจําป 2557 
ศษ 4.1.6-4 รางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
ศษ 4.1.6-5 ภาพการแขงขันแฟนพันธุแท สี่แผนดิน ป 2014 
ศษ 4.1.6-6 รางวัลการแขงขันบทรอยกรองประเภทเด่ียว ระดับอุดมศึกษาและประชาชน 
ศษ 4.1.6-7 รางวัลการประกวดรอยกรองรางวัลโลพระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 14 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

4.1 6  ขอ 6 ขอ 5.00 ดีมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 4 5.00 ดีมาก 



  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 113 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน 
1. คณะศึกษาศาสตรมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนจุดเดนของคณะฯ มีสาขาวิชา ที่

สามารถจัดกิจกรรมไดอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถที่สะทอนผลงาน กิจกรรม
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ดังน้ัน จึงควรสงเสริมใหทุกสาขาวิชา รวมทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหตอเน่ืองตลอดปการศึกษา 

2. คณาจารยและนักศึกษาควรรวมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบ                 
ที่หลากหลาย และควรสงเสริมกิจกรรมที่โดดเดนของคณะศึกษาศาสตรใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางตอไปทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

การบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษายังมี
ไมมาก ดังน้ัน ควรดําเนินการเพื่อสงเสริมใหมีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหมีการบูรณาการในรายวิชา/กิจกรรมมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ    

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5– 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกล
ยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

  

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่แสดงผล                  
การดําเนินงานอยางชัดเจน 

  

5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบคุคล ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรงและแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ    
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

  

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว:   -     ขอ   เกณฑประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:  5    ขอ   เกณฑประเมิน   :  4 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :   6    ขอ   ผลการดําเนินงาน           ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป:    7    ขอ   เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยคณะกรรมการฯจะประชุมหรือกําหนดแนวทาง ทบทวนทิศทาง/เปาหมายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
กําหนดกลยุทธ มาตรการและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2555-2558 และกําหนดกิจกรรม/ โครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ทั้งใน
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา โดยมีวิเคราะหความสัมพันธระหวางแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555- 2559 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563  และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปคณะศึกษาศาสตรทั้ง 5 พันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการทาง
วิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ  โดยในปงบประมาณ 2558  มีตัวบงช้ี
ของการปฏิบัติราชการทั้งหมด 123 ตัวบงช้ี มีการวิเคราะห SWOT วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการราย
ป โดยนําผลเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน พ.ศ. 2557 เพื่อใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนตอไป 
  คณะศึกษาศาสตร มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป   อยางนอยปละ 
2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยตัวบงช้ีที่ตรงกับตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. จะมีการติดตามผล รอบ 6, 9 
และ 12 เดือน อีกทั้ง มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอสํานักงบประมาณ เปน
รายไตรมาส เพื่อใหผูบริหารทราบถึงสถานะการเบิกจายงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร ซึ่งจะทําใหการดําเนินการ
เปนไปตามแผนและบรรลุตามเปาหมายตามแผนและเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.1-1, ศษ 
5.1.1-2, ศษ 5.1.1-3, ศษ 5.1.1-4, ศษ 5.1.1-5, ศษ 5.1.1-6, ศษ 5.1.1-7,  ศษ 5.1.1-8,  ศษ 5.1.1-9,  ศษ 5.1.1-10,  
ศษ 5.1.1-11 และศษ 5.1.1-12)  
 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน 
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน โดยมหาวิทยาลัยไดรวบรวมและจัดทํา
รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแยกเปนรายคณะวิชา ตามผลผลิตดานตางๆ 
ไดแก การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
สาธิตฯ งานบริการวิชาการแกชุมชน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย คณะศึกษาศาสตรไดนํารายงาน
ผลดังกลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาขอเสนอแนะในการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  
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 คณะศึกษาศาสตร มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเปนรายหลักสูตร เพื่อแสดงการใชตนทุนตอหนวยของ
หลักสูตร แยกเปน การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยวิเคราะหเทียบ
ในแตละหลักสูตร แสดงเปนกราฟวิเคราะหและนําผลเสนอตอผูบริหารคณะศึกษาศาสตรเพื่อเปนขอมูลในการ
บริหารจัดการตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.2-1, ศษ 5.1.2-2, ศษ 5.1.2-3, และ ศษ 5.1.2-4)  

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยใชในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการ
ดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความ
เสียหาย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตรและกลยุทธ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร ซึ่งทําหนาที่           
ในการกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร มีการประชุมรวมกันเพื่อวิเคราะหและระบุ
ประเด็นความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความผิดพลาด  
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา โดยครอบคลุมในดานงบการเงินและงบประมาณ               
ดานกลยุทธ ดานนโยบาย ซึ่งเปนปจจัยภายในและจากเหตุการณภายนอก คณะกรรมการไดสรุปผลการวิเคราะห
ความเสี่ยงทุกดาน ประเมินโอกาส ผลกระทบและจัดลําดับความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตอไป ซึ่งใน
การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากความถ่ีของความเสี่ยงที่เคยเกิดข้ึน หรือความนาจะเปนที่จะเกิด
เหตุการณในอนาคตน้ัน มีการคาดการณจากขอมูลเดิม รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ในปจจุบัน โดยจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงสุดไปยัง
ตํ่าสุด ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 
2. ความเสี่ยงดานนโยบาย 
3. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  
เมื่อไดลําดับความเสี่ยงแลวไดนําขอมูลไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจะชวยลดโอกาสที่จะทําใหคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความเสียหาย รวมทั้งไดกําหนดผูรับผิดชอบเพือ่จัดทําแผนพัฒนา/ผลการ
พัฒนาและรายงานตอที่ประชุมทุกสิ้นปงบประมาณ แตยังไมสามารถดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปน
ผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.3-1, ศษ 5.1.3-
2, ศษ 5.1.3-3, ศษ 5.1.3-4, ศษ 5.1.3-5, ศษ 5.1.3-6 และศษ 5.1.3-7) 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ  

คณะวิชาใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกภาควิชาและหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา และ
ปฏิบัติงานตางๆภายใตระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือเกณฑที่ทางราชการกําหนด ดวยความโปรงใส เปนธรรม
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และตรวจสอบได โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการเงินเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน/
ไตรมาส มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็น โดยหากมีขอคิดเห็นตางๆเสนอมาจะรวบรวม
นําเสนอผูบริหารทราบและแกไขปญหาขอขัดของ  มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะประเด็นการ
รักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ เชน มีคณะกรรมการวิชาการ หรือ
คณะกรรมการวิจัยเพื่อกลั่นกรองในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการที่จะเผยแพรตอผูมีสวนไดสวนเสีย จริยธรรมในการ
ทํางานวิจัยหรืองานวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐาน มีการติดตามผลการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง                 
การตรวจสอบภายในของคณะฯ  และรายงานการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน (เอกสาร
หมายเลข ศษ 5.1.4-1, ศษ 5.1.4-2, ศษ 5.1.4-3, ศษ 5.1.4-4, ศษ 5.1.4-5, ศษ 5.1.4-6, ศษ 5.1.4-7 และ               
ศษ 5.1.4-8)  
      
ตารางท่ี 7.1-1 ผลการดําเนินงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน 
1. หลักประสิทธิผล -  การดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดครบถวน              

ทุกรายการ เชน รายงานการติดตามการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป               
ในสวนของคณะศึกษาศาสตรสามารถดําเนินการเบิกจาย/ รายงานผลไดครบถวนทุก
รายการตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัย/รัฐบาลกําหนดทุกรายการ 

 - การดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ดําเนินงานดานตางๆ ไดครบ       
ทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. หลักประสิทธิภาพ - การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงานประจําป เชน ในดาน
งบประมาณ มีการใชจายงบประมาณตามหลักการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี 
โดยใชงบประมาณไมเกินวงเงินที่คณะฯ จัดเก็บไดและตามประมาณการรายจาย
ประจําป 

3. หลักการตอบสนอง -  ไดรับความรวมมือดําเนินงานดานตางๆ จากทุกหนวยงานยอยภายในคณะฯ 
เชน การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานระดับคณะกับภาควิชา/การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการระดับภาควิชา/การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับภาควิชา/ ระดับหลักสูตร 

4. หลักภาระรับผิดชอบ - ผูบริหารระดับตางๆ มีภาระรับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน  โดยมีคําสั่ง
มอบหมายภาระรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติ ชัดเจน ในคําสั่งมอบอํานาจการ
ปฏิบัติงานของรองคณบดีฝายตางๆ/ประธานสาขาวิชา/คําสั่งมอบหมายหนาที่
การปฏิบัติงานของบุคลากร  นอกจากน้ี ผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา 
ดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจหลักทั้ง 5 ดานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ 

5. หลักความโปรงใส - สําหรับการบริหารจัดการงานในดานตางๆ มีการดําเนินงานดวยความชัดเจน 
โปรงใส อาทิ 1. ดานการเงินและพัสดุ การดําเนิน งานตางๆ เปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศที่มหาวิทยาลัย/คณะฯ กําหนด และเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง เชน การจัดซื้อจัดจางเปนไปตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน 
 จัดซื้อจัดจาง  กรรมการตรวจรับพัสดุ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจนับเงิน

คงเหลือ เปนตน 2. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ อาทิ การรับสมัครคัดเลือกบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ จะมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารยไวอยางชัดเจน โดยจะมีผูแทนคณะกรรมการประจําคณะฯจํานวน 
1 คน ตามรายช่ือที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมฯ รวมเปนกรรมการคัดเลือกดวย  
เพื่อใหการคัดเลือกบุคลากรเขามาในองคกรมีความโปรงใส เปนธรรม นอกจากน้ี
การสอบหาขอเท็จจริงทางวินัยหรือการบริหารจัดการงานดานตางๆ ดําเนินการ 
โดยมีการพิจารณาตามลําดับข้ันอยางเปดเผย เปนตน 

6. หลักการมีสวนรวม - การดําเนินงานยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อรวมแสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่คณะฯ
กําหนดโดยดําเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับตางๆ ตัวอยางเชน  คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะศึกษาศาสตร  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงาน คณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เปนตน 

7. หลักการกระจายอํานาจ - มีการกระจายอํานาจการบริหารงานและปฏิบัติงานตามลําดับช้ัน เพื่อใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินงาน/ใหบริการแกผูรับบริการ ทั้งในสวนของ
คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ผูรับบริการโดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน โดยมี  คําสั่งมอบอํานาจใหรองคณบดีฝายตางๆ คําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานใหขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว และ คําสั่ง
มอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนระดับตางๆ 

8. หลักนิติธรรม - บริหารงานตางๆ โดยใชหลักนิติธรรมปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตอง 
เปนไปตามระเบียบ ประกาศ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัย /คณะ ใหความเปน
ธรรมแกทุกฝายโดยดําเนินงานตามระบบและกลไกที่มีอยูเพื่อสรางความเช่ือมั่นใน
เรื่องความเปนธรรมแกบุคลากรทุกฝาย นอกจากน้ีบุคลากรยังสามารถใชระบบและ
กลไกของคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขในระดับมหาวิทยาลัยเปนชองทางของการ
ใชหลักนิติธรรม ไดอีกชองทางหน่ึง อาทิ กรณีบุคลากรรายใดรูสึกไมไดรับความ
เปนธรรมในเรื่องใดอาจเสนอเรื่องรองเรียนโดยตรงไปยังคณะกรรมการอุทธรณ
รองทุกข หรืออาจเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในเบื้องตนได 

9. หลักความเสมอภาค - บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ อาทิ ในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร/การประชุมเชิงปฏิบัติการประจําป ซึ่ง
จัดใหแกคณาจารย บุคลากร จะจัดใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ ไมไดเลือก
วาเปนอาจารยหรือบุคลากรสายสนับสนุน หรือเปนขาราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา หรืออายุงาน    

10. หลักมุงเนนฉันทามติ -  บริหารงานโดยใชหลักฉันทามติ  โดยผานการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ชุดต างๆ ตามสายงาน เชน คณะกรรมการบริหารงานระดับภาควิชา 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งในการดําเนินงานใชมติที่ประชุมในการสรุปผลการดําเนินงาน 
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5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศึกษาศาสตร สงเสริมใหบุคลากรนําความรูที่ไดจากการการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
บุคคลที่มีความรูความสามารถทั้งภายในและนอกสถาบัน มาเปนแนวปฏิบัติที่ดีและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง โดยในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเชิญวิทยากรที่เปนแบบอยาง
ที่ดีมาใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคลากรคณะศึกษาศาสตรหลายโครงการ ซึ่งในการดําเนิน
โครงการฯ กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนและเลาประสบการณในการทําขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับบุคลากรสายวิชาการที่ยังไมมีผลงานวิจัย แตยังขาดแนวปฏิบัติที่ดีดานการผลิตบัณฑิต (เอกสาร
หมายเลข ศษ 5.1.5-1, ศษ 5.1.5-2, ศษ 5.1.5-3) 

 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรมีการกํากับติดตาม/ประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามเปาหมายและ
ตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.6-1 และศษ 5.1.6-2) 

 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะ ตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนระบบและกลไกในการบริหารและจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยมผีูบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําคณะฯ 
เปนผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ  เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชา                
ไปจนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล โดยคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
และดําเนินงานตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จัดทําข้ึน เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน และสรางความตระหนักใหกับบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใหถือเปนสวนหน่ึงของภาระงานปกติ  

ปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความเขาใจในดานการประกัน
คุณภาพ โดยสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมเพื่อรับความรูที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานภายในและภายนอกจัดข้ึน นอกจากน้ี ยังไดเชิญเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปน
วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา : มุมมองเพื่อการเตรียมความพรอมเปนผูนําสูการจัด
อันดับดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ความทาทายในยุคโลกาภิวัฒน” สวนในการใหความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตรเพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA น้ัน
จัดข้ึนในการสัมมนาผูนํานักศึกษา และมีรายละเอียดในเลมคูมือนักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา นอกจากนี้              
มีรายวิชาที่เปดสอนเกี่ยวกับการประกนคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนวิชาเลือกวิชาชีพครูใหกับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
ในคณะศึกษาศาสตรดวย 
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ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตรใชหลักวงจรคุณภาพ PDCA มา
เปนหลักในการดําเนินงาน และกํากับติดตามจากมาตรการสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ทั้งในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะวิชา ซึ่งประกอบดวยการดําเนินการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ไดแก การวางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและจัดทําปฏิทินใหสอดคลองกับการดําเนินงานในระดับ
สถาบัน และมีการติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากปการศึกษา 2556 เพื่อที่จะนําไปพัฒนา
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 จากน้ันมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งในรอบ 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน และนําเสนอผลเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาและเผยแพรตอสาธารณชนตอไป ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรไดมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวของกับดานการประกันคุณภาพใหบุคลากรและบุคคลภายนอกทราบผานทางเว็บไซต
คณะฯอยูเสมอ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.7-1, ศษ 5.1.7-2, ศษ 5.1.7-3, ศษ 5.1.7-4, ศษ 5.1.7-5, ศษ 5.1.7-6, 
ศษ 5.1.7-7, ศษ 5.1.7-8, ศษ 5.1.7-9, ศษ 5.1.7-10, ศษ 5.1.7-11 และศษ 5.1.7-12) 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.1.1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ศษ 5.1.1-2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร 
ศษ 5.1.1-3 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 
ศษ 5.1.1-4 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2558 
ศษ 5.1.1-5 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 
ศษ 5.1.1-6 ตารางวิเคราะหความสัมพันธ ระหวาง แผนมหาวิทยาลยัและแผนคณะศึกษาศาสตร 
ศษ 5.1.1-7 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.1-8 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555-2558 
ศษ 5.1.1-9 แผนปฏิบัติการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2555-2558 
ศษ 5.1.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่  

15/2557 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 
ศษ 5.1.1-11 ผลการดําเนินการแผนยุทธศาสตรการคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555-2558        
ศษ 5.1.1-12 รายงานผลแผนปฏิบัติการแยกเปนรายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน 
ศษ 5.1.2-1   รายงานผลตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ศษ 5.1.2-2   รายงานตนทุนตอหนวยปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สงมหาวิทยาลัย 
ศษ 5.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครัง้ที่ 6/2558                             

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558 
ศษ 5.1.2-4 รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวยจําแนกตามหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.1.3-1   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2558 
ศษ 5.1.3-2 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
ศษ 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร 2558 
ศษ 5.1.3-4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.3-5 แผนดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.1.3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการควบคุมภายใน              

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/ 2557 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 
ศษ 5.1.3-7 รายงานการประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.2557 
ศษ 5.1.4-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 5.1.4-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาตางๆ 
ศษ 5.1.4-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
ศษ 5.1.4-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 5.1.4-5 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 2557 
ศษ 5.1.4-6 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
ศษ 5.1.4-7 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ 5.1.4-8 การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 5.1.4-9 คําสั่งแตงต้ังกรรมการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา. 
ศษ 5.1.4-10 คําสั่งการมอบอํานาจใหรองคณบดีฝายตางๆปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
ศษ 5.1.4-11 คําสั่งแตงต้ังมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ศษ 5.1.4-12 การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 
ศษ 5.1.4-13 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 
ศษ 5.1.5-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “แนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และการ

บริหารจัดการการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก”  
ศษ 5.1.5-2 แนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และการบริหารจัดการการรับทุนสนับสนุน

การวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
ศษ 5.1.5-3 การนําความรูที่ไดจากแลกเปลี่ยนเรียนรูและแนวปฏิบัติที่ดีมาใชในการปฏิบัติงานจริง 
ศษ 5.1.6-1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2557 
ศษ 5.1.6-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
ศษ 5.1.7-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.1.7-2 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 
ศษ 5.1.7-3 ประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพเพื่อใหนําไปใชเปนแนวเดียวกัน 
ศษ 5.1.7-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพภายในและภายนอก              

ปการศึกษา 2557 
ศษ 5.1.7-5 โครงการบรรยายพิเศษใหความรูเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา : มุมมองเพื่อการ

เตรียมความพรอมเปนผูนําสูการจัดอันดับดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  ความทาทายในยุค
โลกาภิวัตน” โดยเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ศษ 5.1.7-6 สงบุคลากรเขารวมโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจตัวช้ีวัดดานประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 5.1.7-7 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา "บทบาทผูนํานักศึกษากับการประกันคุณภาพ

การศึกษา" 
ศษ 5.1.7-8 บทความดานการประกันคุณภาพในคูมือนักศึกษา 
ศษ 5.1.7-9 การเปดสอนรายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 5.1.7-10 การติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.1.7-11 การติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 

และ 9 เดือน 
ศษ 5.1.7-12 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตรเพื่อเผยแพรขอมูลในสวนของการประกันคุณภาพ 



  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 123 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
มีการดําเนินการ 

6ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดใน
ขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:   -     ขอ   เกณฑประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:  5    ขอ   เกณฑประเมิน   :  4 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :   5    ขอ   ผลการดําเนินงาน          บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป:    6    ขอ   เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการประกันคุณภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ                 

พ.ศ. 2542 ที่กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งใน              
ป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน 
ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรจึงไดมีแนวปฏิบัติการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีการแจงบุคลากรที่
เกี่ยวของทราบ ทั้งผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
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สําหรับการเตรียมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรน้ัน คณะศึกษาศาสตรมีการ
สงเสริมใหคณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชา และอาจารยประจําหลักสูตรทุกระดับ มีความรูความใจเกี่ยวกับเกณฑ
และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อใหบุคลากรสามารถดําเนินงานใหสอดคลองกับ
เกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว อีกทั้งสามารถรายงานผลการดําเนินงานและ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินฯไดอยางถูกตอง โดยสนับสนุนใหมีกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

1. โครงการ IQA Clinic โดยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนวิทยากรให
ความรูและขอเสนอแนะตางๆในการดําเนินงานประกันคุณภาพทุกหลักสูตร  

2. สงเสริมสนับสนุนใหมี ตัวแทนอาจารยประจําทุกหลักสูตรเขารวมโครงการอบรมการเขียน                       
(Self Assessment Report : SAR) และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  

3. สงเสริมใหอาจารยสาขาวิชาตางๆเขารับการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ตามที่
หนวยงานตางๆจัดข้ึน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณการเปนผูประเมินฯ และเปนการเพิ่มศักยภาพทางดาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาอีกดวย   

4. สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยในการวางแผนการดําเนินงานตางๆในดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกดังกลาว อาทิ การรวมแสดงความคิดเห็นใน
การจัดทําแบบประเมินสําหรับอาจารยและนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นดานหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาเพื่อใหทั้งมหาวิทยาลัยนําไปใชใหเปนแนวเดียวกัน  

ในปการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 
เพื่อรวมกันพัฒนาระบบและกลไกการประกันของคณะศึกษาศาสตรทุกระดับใหมีประสิทธิภาพและมีหนาที่กําหนด
แนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด นอกจากน้ี ยังเปดโอกาสใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แตงต้ังผูแทนผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงาน ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 2557 มีหนาที่ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามแนวทางใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของประกอบการประเมินฯดวย (เอกสารหมายเลข                     
ศษ 5.2.1-1, และศษ 5.2.1-2, และศษ 5.2.1-3, และศษ 5.2.1-4, ศษ 5.2.1-5, ศษ 5.2.1-6 และศษ 5.2.1-7) 

 
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดใน ขอ 1 และรายงาน

ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรมีแนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557 และแจงทุกภาควิชา/สาขาวิชา
ใหดําเนินการเปนแนวทางเดียวกัน และมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่เปนคณะกรรมการประเมินตามรายละเอียดในหมวดที่ 8 (การ
ประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร) ขอ 3 (การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร) 
ตาม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) กําหนดใหมีการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ขอ 7 โดยเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามที่กําหนด
ไวในขอที่ 1 ทางมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจเบื้องตนสถานภาพหลักสูตรการศึกษาเบื้องตน ภาคการศึกษา 
1/2557 เพื่อจะไดนําไปเปนแนวทางในการเตรียมรับการประเมินระดับหลักสูตรเมื่อถึงชวงปลายภาคการศึกษา 
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ศึกษาศาสตรจึงไดติดตามการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากทุกหลักสูตร และ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา ทั้งน้ี เมื่อสิ้นปการศึกษาก็จะนําเสนอผลการประเมินการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะทราบอีกครั้งหน่ึง (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.2-1, 
ศษ 5.2.2-2, ศษ 5.2.2-3 และศษ 5.2.2-4) 
   

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร มีการสงเสริมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณ
ที่สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองตอความตองการของผูใช
บัณฑิต โดยในปงบประมาณ 2558 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดและเงินรายไดอื่นๆ               
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี  

1. งบประมาณสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมความ
เขมแข็งทางวิชาการ ใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย                  
ไมซ้ําซอน และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตรวมทั้งสอดคลองกบัยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

2. งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการ
ใหกับบุคลากรสายวิชาการ และสงเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  

3. งบประมาณงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อใหการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4. งบประมาณการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียน           
การสอนและเสริมความเขมแข็งทางวิชาการ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (เอกสาร
หมายเลข ศษ 5.2.3-1, ศษ 5.2.3-2, ศษ 5.2.3-3, ศษ 5.2.3-4  และศษ 5.2.3-5) 

 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะศึกษาศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในฝายดําเนินงาน ระดับหลักสูตร 
เพื่อรวมกันวางแผนกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดแจงแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2557 เพื่อใหระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย           
มีการดําเนินงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําปฏิทินกําหนดวันรับการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรใหอยูในชวงระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด และดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้น
ทั้งหมด 26 หลักสูตร พรอมทั้งมีการนําเสนอผลการประเมินของทุกหลักสูตรเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.4-1, ศษ 5.2.4-2, ศษ 5.2.4-3 และศษ 5.2.4-4) 

 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้น
อยางตอเน่ือง 

คณะศึกษาศาสตรไดนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 เขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาผล และไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงผล
การดําเนินงานของทุกหลักสูตรใหดีข้ึนในปตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.5-1 และศษ 5.2.5-2) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.2.1-1 เอกสารเวียนแจงแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศึกษา 2557 
ศษ 5.2.1-2 โครงการ IQA Clinic เพื่อเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 5.2.1-3 การสงบุคลากรเขารวมโครงการอบรมการเขียน SAR และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.1-4 การสงเสริมบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร            

ที่หนวยงานตางๆจัดข้ึน 
ศษ 5.2.1-5 การมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.1-6 การเปดโอกาสใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมโดยการสงรายช่ือมาเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.1-7 
ศษ 5.2.2-1 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร  ปการศึกษา 2557 

ศษ 5.2.2-2 การติดตามการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.2-3 สรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันฯทุกหลักสูตร. 
ศษ 5.2.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 19/2557 วันที่ 19 พ.ย. 2557 
ศษ 5.2.3-1 ตารางแสดงจํานวนและรายช่ือบุคลากรสายวิชาการ 
ศษ 5.2.3-2 งบประมาณสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ศษ 5.2.3-3 งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร 
ศษ 5.2.3-4 งบประมาณงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา 
ศษ 5.2.3-5 งบประมาณการจัดการศึกษา 
ศษ 5.2.4-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.2.4-2 ปฏิทินกําหนดวันรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.2.4-3 รูปถายกิจกรรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.4-4 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรเพื่อ

พิจารณา 
ศษ 5.2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรเพื่อ

พิจารณาใหขอเสนอแนะ 
ศษ 5.2.5-2 หนังสือเวียนแจงทุกหลักสูตรเพื่อนําขอเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

5.1 6 ขอ 5 ขอ 4.00 ดี 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 4.00 ดี 

สรุปคาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 5 4.00 ดี 

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะหแนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา และนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึน
ตามเกณฑมาตรฐาน 

3. บุคลากรทุกสวนงานตระหนักถึงการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและกําหนด
เปนสวนหน่ึงของภาระงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งบุคลากรใหความรวมมือในดําเนินการเปนอยางดี 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรพัฒนาการจัดระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อจัดเก็บขอมูลทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชา 

และคณะวิชา ใหเปนไปตามเกณฑและตัวบงช้ีตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  
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บทท่ี 3 

สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 

 

ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี ้1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.01 
68.64 

2.64 2.64 
26 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 65 
78.5 60.62 

X 5 3.79 
129.5 80 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
51.5 39.77 

X 5 2.49 
129.5 80 

ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 30 
3,398.51 

26.45 4.08 
128.5 

ตัวบงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ (5) 6 ขอ 5.00 
ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ (5) 3 ขอ 3.00 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 1 3.50 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ (5) 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

100,000 
บาท 

23,030,034.71 
179,222.06 5.00 

128.5 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

รอยละ 40 
69.00 

53.28 5.00 
129.5 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 2 5.00 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ (5) 5 ขอ 4.00 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 3 4.00 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

7 ขอ (5) 6 ขอ 5.00 
 
 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 4 
 

 

5.00 
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ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

6 ขอ (5) 5 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ขอ (5) 5 ขอ 4.00 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 5 4.00 

เฉล่ียรวมทุกองคประกอบ 4.08 

 

ตารางท่ี 6-2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
 

องค 

ประกอบ

ท่ี 

จํานวนตัว

บงชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2, 1.3, 
1.4 

1.5 , 1.6 1.1 3.50 พอใช 

2 3 2.2 2.1 2.3 5.00 ดีมาก 

3 1 - 3.1 - 4.00 ดี 

4 1 - 4.1 - 5.00 ดีมาก 

5 2 - 5.1 , 5.2 - 4.00 ดี 

รวม 13 4 7 2 4.08 ดี 

ผลการประเมิน  การดําเนินงานระดับดี 

 

ทิศทางการพัฒนา 
3.1 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
จากผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 พบวาคณะ

ศึกษาศาสตร มีประเด็นที่จะตองดําเนินการเรงดวนดังน้ี 
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ตารางที่ 6-3 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 

แผนการพัฒนา 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 1) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น 
และการเพิ่มวุฒิการศึกษา   

     

2) เพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยของ
คณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก         
ในระดับชาติและนานาชาติใหมากขึน้  

 
    

 3)  กํากับดูแลพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก
ระดับใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
มาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เนนใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรคและสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือระหวางชุมชนหนวยงานระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

 

   

 
3.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 
 

ตารางที่ 6-4 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย 
 

แผนการพัฒนา ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
1) สงเสริมและสนับสนุน

ใหบุคลากรสายวิชาการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ใหสูงขึ้น และการเพิ่มวุฒิ
การศึกษา  โดยมีมาตรการ
ดังน้ี 

 

1.1 เชิญวิทยากรใหความรู
แนวทางการทําผลงานทาง
วิชาการแกบุคลากร 

1.2 ขอความรวมมือให
อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ เปนที่ปรึกษาให
คําแนะนําในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการระดับ
ตางๆ 

1.3 สงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรสายวิชาการลา
ศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกและจัดสรรทุนสนับสนุน
แกผูลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก 

1.1 จัดสรรงบประมาณ
ใหคณาจารยไปเพิ่มพูน
ความรูในตางประเทศระยะ
ส้ัน ทุกปงบประมาณ ปละ 
2-5 คน 

1.2 จัดสรรงบประมาณ
ใหคณาจารยไปเพิ่มพูน
ความรูดานภาษาอังกฤษใน
ตางประเทศ ปละ 5-8 คน 

1.3 มีนโยบายให
ภาควิชา/สาขาวิชา ใหทุน
สนับสนุนเพื่อสมทบใหกับ
คณาจารยที่ไดรับทุนจาก
คณะฯในจํานวนที่เทากัน 

1.3 สรางมาตรการจูงใจและ
ใหเงินสนับสนุนคณาจารยที่ทํา
ผลงานวิชาการตาง ๆ ไดแก 
การตีพิมพบทความวิชาการ 
บทความวิจัยในวารสารตํารา
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การจัดทําหนังสือ
ตํารา และการจัดสรรเงิน
รางวัลใหแกผูที่ดํารงตําแหนง
วิชาการที่สูงขึ้น 

2) เพิ่มจํานวนการ
เผยแพรผลงานวิจัยของ
คณาจารยและนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกใน
ระดับชาติและนานาชาติให
มากขึ้น โดยมีมาตรการดังน้ี 

     

2.1  จัดโครงการจัดการ
ความรูเก่ียวกับการตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัยใหแก
คณาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในคณะวิชา  
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ
ระหวางกัน 

2.1 จัดสรรเงินรางวัล
ใหแกคณาจารยและ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่เผยแพรบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการในระดับตาง  ๆ

 
 

2.1 จัดโครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของคณาจารยและ
นักศึกษาเพื่อเปนเวทีในการ
นําเสนอผลงาน เชน โครงการ
นําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธประจําป โครงการ 
International Conference 
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แผนการพัฒนา ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
 2.2 จัดสรรเงินเพื่อ

สนับสนุนใหอาจารยมีผูชวย
วิจัยเพื่อสรางสรรค
ผลงานวิจัยไดมากขึ้น 

2.2 จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนคณาจารยในการไป
นําเสนอผลงานใน
ตางประเทศทั้งในสวนของ
คาลงทะเบียน คาเดินทาง
และคาใชจายอ่ืนๆครั้งละ         
ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท
ตอคน 

Education เปนตน 
2.2 จัดสรรทุนใหแกคณาจารย

ในการทําเลมรายงานการวิจัย
เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย 

 3)  กํากับดูแลพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ
ใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน
วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
เนนใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคและสงเสริมให
เกิดความรวมมือระหวาง
ชุมชนหนวยงานระดับชาติ
และนานาชาติ 

3.1 สงเสริมใหอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวม
อบรมเพื่อใหความรูความ
เขาใจเก่ียวกับเกณฑการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 

3.2 จัดสรรทุนวิจัยเพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตรๆละ 30,000 บาท 

3.3 เผยแพร
ประชาสัมพันธเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรให
คณาจารยรับทราบอยาง
ทั่วถึง/สมํ่าเสมอ 

3.1 มีคณะกรรมการ
วิชาการทําหนาที่กํากับดูแล
มาตรฐาน/คุณภาพหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑ 

3.2 มีผูรับผิดชอบทํา
หนาที่ติดตามประสานงาน/ 
ดําเนินงานดานหลักสูตรทุก
ระดับ/ ทุกหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐาน 

3.3 การทําความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันใน
ประเทศและตางประเทศ 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรโดย
เนนในเรื่องสงเสริมความคิด
สรางสรรคแกผูเรียนทุก
หลักสูตร 

3.2 ปรับปรุงหลักสูตรโดย
บูรณาการหลักสูตรการเรียน
การสอนกับการวิจัย และการ
บริการวิชาการแกชุมชน ทั้งใน
ระดับชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ชุมชนในเขต
ภูมิภาคตะวันตก หนวยงาน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

3.3 แสวงหา/ดําเนินงาน
ความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคผนวก - 
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ภาคผนวก 1 
รายชื่ออาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557 

 

ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
คณะศึกษาศาสตร   

1.  อาจารย ดร.อภินภัศ จิตรกร  
2.  อาจารยอติยศ   สรรคบุรานุรักษ* โอน 2 กุมภาพันธ 2558 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
3.  ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ  
4.  ผศ.ดร. วรกาญจน สุขสดเขียว  
5.  ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ  
6.  อาจารย ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ  
7.  อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ  
8.  อาจารย ดร.นุชนรา รัตนะศิระประภา  
9.  อาจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน  
10.  อาจารย ดร.สงวน   อินทรรักษ* บรรจุ 3 เมษายน 2558 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
11.  ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย  
12.  ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ  
13.  อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข  
14.  รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส  
15.  อาจารย ดร.จิตตรา มาคะผล  
16.  อาจารย ดร.พีรเทพ รุงคุณากร  
17.  อาจารย ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท* บรรจุ 2 กุมภาพันธ 2558 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
18.  ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา  
19.  ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น  
20.  ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ  
21.  ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม  
22.  ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล  
23.  อาจารย ดร.วรวุฒ ิ มั่นสุขผล  
24.  อาจารย ดร.สิทธิชัย ลายเสมา  

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
25.  รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข  
26.  อาจารย ดร.นงนุช โรจนเลิศ  
27.  อาจารย ดร.กมล โพธิเย็น  
28.  อาจารยกันยารัตน สอาดเย็น  
29.  อาจารย ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล  
30.  อาจารยวนัญญา แกวแกวปาน* บรรจุ 1 กรกฎาคม 2558 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

31.  รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย  
32.  ผศ.ดร.โรม วงศประเสริฐ  
33.  อาจารย ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ  
34.  ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ  
35.  ผศ.สาธิต จันทรวินิจ  
36.  ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  
37.  อาจารยนภสร นีละไพจิตร  
38.  รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา  
39.  อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล  
40.  ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู    
41.  อาจารยนรินทรา    จันทศร  
42.  ผศ.ดร.วรรณวีร   บุญคุม  
43.  อาจารยพิทักษ สุพรรโณภาพ  
44.  อาจารยกมลรัตน   หนูสวี  
45.  อาจารยวรรณวิสา บุญมาก  
46.  อาจารยอัยรัสต แกสมาน  
47.  อาจารย ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ  
48.  อาจารย ดร.ยุวร ี ผลพันธิน  
49.  อาจารย ดร.วิชิต   อิ่มอารมย  
50.  อาจารย ดร.รัชฎาพร  เกตานนท แนวแหงธรรม  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

51.  ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ  
52.  รศ.ดร.สุเทพ อวมเจริญ  
53.  อาจารย ดร.อุบลวรรณ สงเสริม  
54.  ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย  
55.  ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน** บรรจุ 5 มกราคม 2558 

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
56.  ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง  
57.  ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง  
58.  อาจารย ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ  
59.  ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร  
60.  อาจารยธิดาพร คมสัน  
61.  อาจารย ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถวุฒิกุล  
62.  อาจารยวิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ  
63.  อาจารย ดร.วิสูตร   โพธ์ิเงิน  
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ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
64.  อาจารย ดร.สิรินทร  ลัดดากลม บุญชูเชิด  
65.  อาจารย ดร.กันตฌพัชญ อยูอําไพ  
66.  อาจารย ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
67.  ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม  
68.  ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา  
69.  รศ.สมพร รวมสุข  
70.  ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ  
71.  อาจารย ดร.บํารุง ชํานาญเรือ  
72.  อาจารย ดร. อธิกมาส มากจุย  
73.  อาจารย ดร.ชลธิชา หอมฟุง  
74.  อาจารยณัฐกิตต์ิ นาทา* บรรจ ุ11 มิถุนายน 2558 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
75.  อาจารย ดร.อนัน ปนอินทร  
76.  ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ  
77.  อาจารย ดร.ชัยรัตน โตศิลา  
78.  อาจารย ดร.มนัสนันท นํ้าสมบูรณ  
79.  อาจารย ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ  
80.  อาจารยศศิพัชร จําปา  

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 
81.  อาจารยฤทธิชัย หยิบเจริญพร  
82.  อาจารยชัยวัฒน แกวพันงาม  
83.  อาจารย ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล  
84.  อาจารยวชิระ จันทราช  
85.  อาจารยรินทร ชีพอารนัย  
86.  อาจารย ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน  
87.  อาจารยศศิณัฏฐ สรรคบุรานุรักษ  
88.  อาจารยทรรศนีย  โมรา ลาศึกษา 
89.  อาจารยมัณฑนา พันธุดี  
90.  อาจารยวนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล  

อาจารยชาวตางประเทศ 
91.  Mr.Phillips B. Calabro  
92.  Miss Arianna  Butts  

*    หมายถึง ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 เปนระยะเวลานอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนับได 
**  หมายถึง ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 เปนระยะเวลา 6-9 เดือน นับ 0.5 
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ท่ีมีสัญญาจาง) 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1.  ผศ.วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร  
2.  รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร  
3.  อ.ดร.ชัชว เถาวชาล ี  
4.  ผศ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร  
5.  อ.ดร.ศรีสวาง เลี้ยววาริณ  
6.  อ.ดร.ประเสริฐ มงคล  
7.  ผศ.ดร.วัชรา เลาเรียนดี  
8.  รศ.สมประสงค นวมบุญลือ  
9.  รศ.อนงคพร สมานชาติ  
10.  ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน  
11.  ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน  
12.  ผศ.ดร.กุลยา เบญจกาญจน  
13.  รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม  
14.  รศ.ประทิน คลายนาค  
15.  ผศ.ดร.ทศพร ประเสริฐสุข  
16.  อ.ดร.กานดา พูพุฒ  
17.  รศ.ดร.สุรพล พยอมแยม  
18.  ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต  
19.  รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ  
20.  รศ.นันทิกา แยมสรวล  
21.  อ.สุวิมล สพฤกษศร ี  
22.  อ.ไพรินทร พึ่งพงษ  
23.  อ.สิริกมล หมดมลทิน  
24.  อ.อรอุษา ปุณยบุรณะ  
25.  อ.อรกานต เพชรคุม  
26.  อ.ธนาภา สงคสมบัติ  
27.  ผศ.สิริอาภา รัชตะหิรัญ  
28.  อ.วันวิสาห ปญญาจิรวุฒ ิ  
29.  อ.รจนา คํานึงผล  
30.  อ.กิ่งกาญจน หลิมวาณิชย  
31.  อาจารยเบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม  
32.  อ.จีรวรรณ ไตรโสรัส  
33.  อ.เรวดี สุนทรวิชัย  
34.  อ.มณฑิรา พันธุอน  
35.  อ.ดร.จุรีรัตน สืบตระกูล  
36.  รศ.สุพัตรา ชุมเกตุ  
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ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
37.  อ.ดร.ย่ิง กีรติบูรณะ  
38.  ผศ.สุรีรัตน บุรณวัณณะ  
39.  ผศ.กัลยา กาญจนาภรณ  
40.  อ.ออยทิพย รัตนมณี  
41.  อ.ณัฐนันท เจียรประดิษฐ  
42.  อ.Sun Lei  
43.  อ.Wei Jei  
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ภาคผนวก 2 
บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2557 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
1. ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล 

เจนอักษร 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํางานวิจัยทางการ
ศึกษาของเทศบาลนคร
นครปฐม 

1-3 ก.ค.57 สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครนครปฐม 

 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย
ในชั้นเรียนสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 

9-10 ก.ย.57 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

 

  พัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สถานศึกษา สูประชาคม
อาเซียน 

3 ก.ย.57 หองประชุมโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

 

 
 
 

 

 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา 

9-10 ก.ย. 57 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

 

2. ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ 

โครงการศึกษาดูงานสราง
เสริมความรูและเพิ่มพูน
ประสบการณดานบริหาร
การศึกษา 

14-16 ต.ค.57 คณะศึกษาศาสตร      
มหามกุฏราชวิทยาลัย กับ 
Academy of Certified 
Professional Practitioners 
ประเทศสิงคโปร 

สิงคโปร 

  อบรมหลักสูตร วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย 

22-26 ก.ย.57 หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ 
ธนรัตน สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แหงชาต ิ

 

  การแขงขันคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา 

1 ก.ค.58 จังหวัดปทุมธานี  

  ดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส 
สวิตเซอรแลนด และอิตาลี 

6-15 เม.ย.58 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

ฝรั่งเศส 
สวิตเซอรแลนด 
และอิตาลี 

  ดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต 17-21 ต.ค.57 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

เกาหลีใต 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

 ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ (ตอ) 

ดูงาน ณ ประเทศ
สกอตแลนด เวลส และ
อังกฤษ 

28 ก.ย.-        
8 ต.ค. 57 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

สกอตแลนด 
เวลส และ
อังกฤษ 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร เรื่อง      
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะวิชา 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
โรงแรมมณเฑียรพัทยา 
อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

 

3. 
 
 

ผศ.ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 

รวมนําทีมคณะนักเรียน
การแขงขันคณิตศาสตร
นานาชาติ ระดับ
ประถมศึกษา Wizard at 
Mathematics Internal 
Contest 2014 (WIZMIC 
2014) 

15-22 ต.ค. 57 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เมืองลัคเนา 
สาธารณรัฐ
อินเดีย 
 
 
 

  รวมนําทีมคณะนักเรียน 
การแขงขันคณิตศาสตร
โอลิมปกเอเชีย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
Southeast Mathematics 
Olympiad 2014 (SMO 
2014) 

24 ก.ค. –  
3 ส.ค. 57 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เมืองหางโจว 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  การแขงขันคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา 

1 ก.ค. 58 จังหวัดปทุมธานี  

  ดูงาน ณ ประเทศ
สกอตแลนด เวลส และ
อังกฤษ 

28 ก.ย. – 
8 ต.ค. 57 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

สกอตแลนด 
เวลส และ
อังกฤษ 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร เรื่อง       
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะวิชา 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
โรงแรมมณเฑียรพัทยา 
อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

 

4. ผศ.ดร.มัทนา  
วังถนอมศักดิ ์

ดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส 
สวิตเซอรแลนด และอิตาลี 

6-15 เม.ย. 58 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

ฝรั่งเศส 
สวิตเซอรแลนด 
และอิตาลี 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

 ผศ.ดร.มัทนา  
วังถนอมศักดิ์ (ตอ) 

ดูงาน ณ ประเทศ เกาหลีใต 17-21 ต.ค. 
57 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

เกาหลีใต 

  ดูงาน ณ ประเทศ
สกอตแลนด เวลส และ
อังกฤษ 

28 ก.ย. -               
8 ต.ค. 57 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

สกอตแลนด 
เวลส และ
อังกฤษ 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร เรื่อง การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะวิชา 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
โรงแรมมณเฑียรพัทยา 
อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

 

  โครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2557 
(รุนที่ 2) 

29-30 มิ.ย. 
58 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา หองประชุม 
ชั้น 8 อาคาร 50 ป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

5. อ.ดร.สําเริง  
ออนสัมพันธุ 
 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อการจัดการที่มีคุณภาพ
ในโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบลและโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” 

13-14 มิ.ย. 57 โรงแรมชลพฤกษรีสอรท 
จังหวัดนครนายก  

 

  หลักสูตรอบรมพัฒนากอน
แตงตั้งระดับเชี่ยวชาญ 

28-30 มิ.ย.57 
 

โรงแรมเวล  

  กิจกรรมเสริมทักษะใหกับ
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 

3 มิ.ย.57 หองอัจฉริยะ อาคาร เอ 4 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
พระงาม (สามัคคีพิทยา) 

 

  การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งระดับเชี่ยวชาญ 

28 มิ.ย.57 โรงแรมเวล อ.เมือง  
จ.นครปฐม 

 

  ดูงาน ณ ประเทศ เกาหลีใต 17-21 ต.ค.57 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

เกาหลีใต 

  ดูงาน ณ ประเทศ
สกอตแลนด เวลส และ
อังกฤษ 

28 ก.ย.-8 
ต.ค.57 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

สกอตแลนด 
เวลส และ
อังกฤษ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร เรื่อง      
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะวิชา 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
โรงแรมมณเฑียรพัทยา 
อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

 

6. อ.ดร.สายสุดา          
เตียเจริญ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อการจัดการที่มีคุณภาพ
ในโครงการโรงเรียนดี
ประจําตําบลและโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต” 

13-14 มิ.ย. 
57 

โรงแรมชลพฤกษรีสอรท 
จังหวัดนครนายก  

 

  การแขงขันคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา 

1 ก.ค.58 จังหวัดปทุมธานี  

  ดูงาน ณ ประเทศ เกาหลีใต 17-21 ต.ค.57 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

เกาหลีใต 

  ดูงาน ณ ประเทศ
สกอตแลนด เวลส และ
อังกฤษ 

28 ก.ย. - 
8 ต.ค.57 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

สกอตแลนด 
เวลส และ
อังกฤษ 

  อบรมเขมทางวิชาการ
เพิ่มพูนประสบการณการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา 

7-15 พ.ค.58 ภูรัญญารีสอรท      
อําเภอปากชอง         
จังหวัดนครราชสีมา 

 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร 
เรื่องการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ 
คณะวิชา 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
โรงแรมมณเฑียรพัทยา 
อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

 

7. อ.ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา 

โครงการศึกษาดูงานสราง
เสริมความรูและเพิ่มพูน
ประสบการณดานบริหาร
การศึกษา 

14-16 ต.ค.57 คณะศึกษาศาสตร มหาม
กุฏราชวิทยาลัย กับ 
Academy of Certified 
Professional 
Practitioners ประเทศ
สิงคโปร 

สิงคโปร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

 อ.ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา (ตอ) 

อบรมหลักสูตร วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย 

22-26 ก.ย.57 หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ 
ธนรัตน สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แหงชาต ิ

 

  ดูงาน ณ ประเทศ เกาหลีใต 17-21 ต.ค.57 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

เกาหลีใต 

  ดูงาน ณ ประเทศ
สกอตแลนด เวลส และ
อังกฤษ 

28 ก.ย-8 ต.ค.
57 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

สกอตแลนด 
เวลส และ
อังกฤษ 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร เรื่อง      
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะวิชา 

4-5 มิ.ย 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
โรงแรมมณเฑียรพัทยา 
อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

 

8. อ.ดร.ศักดิพันธ  
ตันวิมลรัตน 

อบรมแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับอาจารย
ใหมของคณะศึกษาศาสตร 

24 ก.ค.57 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

9. อ.ดร.สงวน อินทรรักษ ฝกอบรมและประชุม
อนุกรรมการปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรดานสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาต ิ

18-19 มิ.ย.58 ศูนยราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7  

 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร เรื่อง           
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะวิชา 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร/
โรงแรมมณเฑียรพัทยา 
อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ี

 

  ประชุมคณะที่ปรึกษา คณะ
มนตรี เจาหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการ กรรมการ
เครือขายครูสตร ี

11 ก.ค. 58 สหภาพครูแหงชาติ ณ 
โรงเรียนทองพูลอุทิศ  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 

  ประชุมคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติการยุทธศาสตร 
ครั้งที่ 6/2558 

22 ก.ค. 58 หองประชุมกลางชล 
โรงแรม ซี.เอส.ปตตานี  
อ.เมือง จ.ปตตานี 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

  โครงการฝกอบรม เรื่อง 
การสอบสวนผูตองหาและ
พยานตามมาตรฐานหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล 

22-24 ก.ค. 58 หองประชุมกลางชล 
โรงแรม ซี.เอส.ปตตานี  
อ.เมือง จ.ปตตานี 

 

10 ผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 
ผศ.ดร.วรกาญจน 
สุขสดเขียว 
ผศ.ดร.มัทนา 
วังถนอมศักดิ ์
อ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธ 
อ.ดร.นุชนรา 
รัตนศิระประภา 
อ.ดร.สงวน อินทรรักษ 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง          
“แผนยุทธศาสตร        
คณะศึกษาศาสตร 2559-
2562 และแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 2559 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ชลบุรี  
ประเทศไทย 

 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
1. ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 

อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร 

Kominkan-CLC 
International 
Conference on ESD 

9 – 12 
ตุลาคม 2557 

Ministry of Education, 
Culture, Sports, 
Science and 
Technology (MEXT) 

ประเทศญ่ีปุน 

2. อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
อ.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข 

โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัย
ของคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

วันที่ 30 
มีนาคม –  
2 เมษายน 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเทศไทย 

3. อ.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข 
ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 

ประชุมนานาชาติ Annual 
Assembly of East Asia 
Federation for Adult 
Education (EAFAE) 2014 
“ADULT EDUCATION IN 
EAST ASIA – THE NEXT 
MILLENIUM” 

วันที่ 22-23 
มกราคม 
2558 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

4. รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส โครงการปจฉิมนิเทศ
ขาราชการเกษียณอายุ ป 
2558 หลักสูตรที่ 2 การ
เตรียมตัวเม่ือเกษียณอายุ
...”โปรแกรมสูชีวิตใหม...
หลังวัยทํางาน” รุนที่ 2 

วันที่ 26-30 
เมษายน 
2558 

สํานักงาน ก.พ. ประเทศไทย 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

5. อ.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข 
รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 
ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 

โครงการประชุมสัมมนา
อาจารยประจําหลักสูตร 
เรื่อง การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

วันที่ 15 
กรกฎาคม 
2558 

งานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 

6. อ.ดร.นันทวัฒน  
ภัทรกรนันท 
รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 

โครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2557 
(รุนที่ 1) 

วันที่ 2-3 
มิถุนายน 
2558 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 

 7. อ.ดร.จิตตรา มาคะผล  
อ.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข 
ผศ.ดร.คีรีบูน  
จงวุฒิเวศย 

The International 
Journal of Arts & 
Sciences (JJAS) 
International 
Conference for Social 
and Humanities 

วันที่ 30 
มิถุนายน –  
3 กรกฎาคม 
2558 

a.k.a. University 
Foundation 

ประเทศ
เบลเยียม 

8. อ.ดร.นันทวัฒน  
ภัทรกรนันท 

โครงการ Research 
Zone (2015) : Phase 
100 

วันที่ 23-26 
มิถุนายน 
2558 

ศูนยจัดการความรูการ
วิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ

ประเทศไทย 

  โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําป 2558 

วันที่ 12-14 
กรกฎาคม 
2558 

กองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเทศไทย 

9. อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร 
อ.ดร.นันทวัฒน  
ภัทรกรนันท 
อ.ดร.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง           
“แผนยุทธศาสตร  คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2559 

4-5 มิ.ย.58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ชลบุรี ประเทศ
ไทย 

10. ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
อ.พรรณภัทร 
ปล่ังศรีเจริญสุข 

ศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัย
ของคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

30 มี.ค.- 
2 เม.ย.58 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

ประเทศไทย 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
1. อ.กันยารัตน สอาดเย็น โครงการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2557 
รุนที่ 1 

2-3 มิ.ย.58 สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัด ณ อาคารหมอมหลวง
ปน มาลากุล 

ประเทศไทย 

  สัมมนาอาจารยประจํา
หลักสูตร เรื่อง การจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

15 ก.ค.58 กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัด ณ โรงแรมรอยัล 
ริเวอร กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

2. อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ โครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปการศึกษา 2557 
รุนที่ 2 

29-30 มิ.ย.58 สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัด ณ อาคารหมอมหลวง
ปน มาลากุล 

ประเทศไทย 

  สัมมนาอาจารยประจํา
หลักสูตร เรื่อง การจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

15 ก.ค.58 กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัด ณ โรงแรมรอยัล 
ริเวอร   

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

3. อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สุขภาพจิตของครอบครัว 
ครั้งที่ 2  
เรื่อง ประยุกตจิตวิทยา
บุคคลในเวชปฏิบัติ 

13-16 ม.ค.58 ราชวิทยาลัยแพทย 
เวชศาสตรครอบครัวไทย 
จัด ณ โรงแรมกานตมณี
พาเลส เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

  สัมมนาอาจารยประจํา
หลักสูตร เรื่อง            
การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

15 ก.ค.58 กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัด ณ โรงแรมรอยัล 
ริเวอร  

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

4. อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล 
อ.กันยารัตน สอาดเย็น 
ผศ.ดร.นวลฉวี 
ประเสริฐสุข 
อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ 
อ.ดร.กมล โพธิเย็น 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง    “แผน
ยุทธศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2559 

4-5 มิ.ย.58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ชลบุรี  
ประเทศไทย 
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(ระบุช่ือ
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5. รศ.ดร.นวลฉวี 
ประเสริฐสุข 

ศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัย
ของคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

30 มี.ค. - 
2เม.ย.58 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

สงขลา  
ประเทศไทย 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
1.  อ.ศศิพัชร จําปา เขารวมเวทีรวมคิดรวม

ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร
รูเขาทันส่ือเพื่อความเปน
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

16-17 ต.ค. 57 อิมแพค ฟอรั่ม 
(ฮอลล 9)  
เมืองทองธานี 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

2. อ.ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล เขารวมการอบรม ภาษามือ 10-14 ธ.ค. 57 โรงแรม RAMADA 
D’MA 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

3. อ.มัณฑนา  พันธุดี ประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 35  

29-31 ม.ค. 58 โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

4. ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา 
รศ.สมพร รวมสุข 
ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม 
ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ 
อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุง 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
รศ.ดร.สุเทพ อวมเจริญ 
อ.ดร.อุบลวรรณ สงเสริม 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  
สิทธ์ิสูงเนิน 
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง 
ผศ.ดร.กรภัสสร 
อินทรบํารุง 
ผศ.ดร.อิศเรศ 
พิพัฒนมงคลพร 
อ.ดร.ดวงหทัย 
โฮมไชยะวงค 
อ.ธิดาพร คมสัน 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง                
“แผนยุทธศาสตร     
คณะศึกษาศาสตร 2559-
2562 และแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 2559 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ชลบุรี  
ประเทศไทย 

 5. อ.วิลาพัณย 
อุรบุญนวลชาต ิ
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 
อ.ดร.สิรินทร  
ลัดดากลม บุญเชิดช ู
อ.ดร.อนัน ปนอินทร 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง  
“แผนยุทธศาสตร  
คณะศึกษาศาสตร 2559-
2562 และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2559 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ชลบุรี  
ประเทศไทย 
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อ.ดร.สรัญญา 
จันทรชูสกุล 
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
อ.ดร.ชัยรัตน โตศิลา 
อ.ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ 
อ.ศศิพัชร  จําปา 
อ.ชัยวัฒน แกวพันงาม 
อ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน 
อ.ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูน 
อ.วชิระ จันทราช 
อ.มัณฑนา พันธุด ี
อ.ศศิณัฎฐ สรรคบุรานุรักษ 
อ.ฤทธิชัย หยิบเจริญพร 
อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร 
อ.อติยศ สรรคบุรานุรักษ 
Mr.Philip B. Calabro 

6. ผศ.ดร.อิศเรศ  
พิพัฒนมงคลพร 
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง 
อ.ดร.สิรินทร ลัดดากลม 
บุญเชิดช ู

ศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัย
ของคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

30 มี.ค. - 
2 เม.ย. 58 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

สงขลา  
ประเทศไทย 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
1. ผศ.ดร.วรรณวีร บุญคุม บทบาทของชุมชนในการ

เสริมสรางอัตลักษณของ
แหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัด
นครปฐม 

5-30 เม.ย. 57 Imperial College, 
London   
 

ประเทศ 
สหราชอาณาจักร 

  การพัฒนาทักษะการ
เรียนรูอยางสรางสรรค
แบบองครวมของผูสูงอายุ
ในชนบทไทย : ดานอาชีพ 

9-12 ก.ค. 58 Brighton, East Sussex, 
United  Kingdom 

ประเทศ 
สหราชอาณาจักร 

2. ผศ.ดร.นพพร จันทรนําช ู การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

15 ก.ค. 58 หองภาณุรังสี   
โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

  เขารวมนําเสนอผลงานใน
การประชุมทางวิชาการ 
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 : 
เครือขายวิจัย สรางความรู
สูอาเซียน 

21-23 ก.ค. 57 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก   

ประเทศไทย 

3. อ.ดร.ยุวรี  ผลพันธิน การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

15 ก.ค.58 หองภาณุรังสี   
โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
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4. อ.ดร.รัชฎาพร  
เกตานนท แนวแหงธรรม 

การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

15 ก.ค.58 หองภาณุรังสี   
โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

5. อ.วรรณวิสา  บุญมาก การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

15 ก.ค.58 หองภาณุรังสี   
โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

  การนวดทางการกีฬา 22-26 ธ.ค. 57 อาคารจุฬาพัฒน 8 ชั้น 2 
หอง 2204 
จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

6. อ.นรินทรา จันทศร การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

15 ก.ค. 58 หองภาณุรังสี   
โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

7. อ.พิทักษ สุพรรโณภาพ การใชโปรแกรม Mplus 
เพื่อการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร 

16-18 มิ.ย. 57 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 

8. อ.ดร.ธิติ   
ญานปรีชาเศรษฐ 

เรื่อง The 6 th  
International  
Conference on Sport  
and Exercise  Science 
(ICSES 2015) 

24-26 มิ.ย. 58 จ.ชลบุรี ประเทศไทย 

9. อ.อัยรัสต  แกสมาน อบรมผูฝกสอนฟุตบอล 
ระดับ AFC B License   

3-21 พ.ย. 57 ณ  มหาวิทยาลัยนอรท 
กรุงเทพ  รังสิต   

ประเทศไทย 

10. อ.กมลรัตน  หนูสวี อบรมความรูดาน
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
และการชะลอวัย 
(Nutrition for Health  
and Anti-Aging)    

11,12 และ     
18-19 ต.ค. 57 

ณ สมาคมโภชนาการแหง
ประเทศไทยฯ   

ประเทศไทย 

11. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย 
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมยเลิศ 
อ.ดร.รัชฎาพร เกตานนท 
ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ 
ผศ.ดร.ไชยยศ   
ไพวิทยศิริธรรม 
อ.พิทักษ  สุพรรโณภาพ 

ศึกษาดูงานและเก็บขอมูล
จังหวัดนาน 

6-9 มิ.ย. 58 จ.นาน ประเทศไทย 

12. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์   
อุนอารมณเลิศ 
ผศ.สาธิต จันทรวินิจ 
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
อ.ดร.ธิติ  
ญาณปรีชาเศรษฐ 

ศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัย
ของคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ 

30 มี.ค.- 
2 เม.ย. 58 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

สงขลา  
ประเทศไทย 
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13. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล 
อ.ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ 
อ.นรินทรา จันทรศร 
อ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก 
อ.ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ   
อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย 
อ.อัยรัสต แกสมาน 

การศึกษาดูงานและ
สัมมนาคณาจารย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
กีฬา  ประจําป 2558 

9-11 พ.ค. 58 ณ สถาบันการพลศึกษา 
จังหวัดชุมพร และแพไกรสร 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชุ ม พ ร แ ล ะ สุ
ร า ษ ฎ ร ธ า นี
ประเทศไทย 

14. ผศ.สาธิต จันทรวินิจ 
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
ผศ.ดร.นพพร จันทรนําช ู
อ.ดร.วรรณวีร บุญคุม 
อ.พิทักษ สุพรรโณภาพ 
อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 
อ.ดร.ธิติ ญาณปรีชาเศรษฐ 
อ.กมลรัตน หนูสวี 
อ.วรรณวิสา บุญมาก 
อ.ดร.รัชฎาพร 
เกตานนท แนวแหงธรรม 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง          
“แผนยุทธศาสตร  
คณะศึกษาศาสตร 2559-
2562 และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2559 

4-5 มิ.ย. 58 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ชลบุรี ประเทศ
ไทย 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน ประชุมวิชาการทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพื่อการเรียน
การสอน Information 
and Communication 
Technology   

13-15 ส.ค. 57 
 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย 

2. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
ผศ.ดร.นํ้ามนต  
เรืองฤทธ์ิ 

ประชุมวิชาการผูเชี่ยวชาญ 
แนวปฏิบัติเสริมสมรรถนะ
ผูสอนออนไลน 

2-4 ต.ค. 57 ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส 
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

3. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
 

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
ขอบแดนใหมแหงการ
เรียนรู : การศึกษาระบบ 
4.0 (New Frontier of 
Learning : Education 4.0) 

12  พ.ย. 57 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

4. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน, 
ผศ.ดร.นํ้ามนต  
เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผูเชี่ยวชาญดานอีเลิรนนิง 
Smart  Approach to 
Higher Education 
Innovation 

14 พ.ย. 57 
 

ณ โรงแรม วินเซอร สวีทส 
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

5. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน, 
ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
 

สัมมนา “แฟมสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส      เพื่อ
ระบบการจัดการเรียนอี
เลิรนนิงอุดมศึกษา 

20 พ.ย. 57 ณ โรงแรม วินเซอร สวีทส 
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

6. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
 

ACU QA Workshop 
การประกันคุณภาพการ
เรียนการสอนอีเลิรนนิง 

28 พ.ย. 57 
 
 

ณ โรงแรมโนโวเทล  
เพลินจิต 

ประเทศไทย 

7. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Open Education 
MERLOT-TCU Thailand 
ประเมินแหลงทรัพยากร
การเรียนรูดิจิตอล 

1-3 มี.ค. 58 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร 
ซิตี้ จอมเทียน  
จังหวัดชลบุรี 

ประเทศไทย 

8. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน, 
ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
 

ประชุมวิชาการ เรื่อง 
“การพัฒนามหาวิทยาลัย
ไซเบอรไทย เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลนในระบบเปด” 
(Thai MOOC) 

12 พ.ค. 58 ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส 
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

9. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 8th International 
Conference on 
Educational Reform 
for the Social Justice   
(ICER 2015) 

 27-29 พ.ค.58 ณ โรงแรมโลตัส  
ปางสวนแกว  
จังหวัดเชียงใหม 

ประเทศไทย 

10. ผศ.ดร.อนิรทุธ สติม่ัน, 
ผศ.ดร.นํ้ามนต  
เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
 

ประชุมวิชาการดาน       
อีเลิรนนิง ป 2558 
“The Sixth TCU 
International E-learning 
Conference 2015” 

20-21 ก.ค. 58 ศูนยนิทรรศการและ
ประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

11. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน, 
ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
อ.ดร.วรวุฒิ ม่ันสุขผล 

ประชุมวิชาการนานาชาติ 20-21 
กรกฎาคม 
2558 

ศูนยนิทรรศการและ
ประชุมไบเทค 
กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

12. 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน, 
ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
อ.ดร.วรวุฒิ ม่ันสุขผล 
อ.ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แผนยุทธศาสตรคณะ
ศึกษาศาสตร  
2559-2562 

4-5 มิถุนายน 
2558 

โรงแรมดิอิมพีเรียล 
พัทยา อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

ประเทศไทย 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันที ่ หนวยงาน/สถานที่จัด 

ในประเทศ/
ตางประเทศ  

(ระบุช่ือ
ประเทศ) 

13. ผศ.ดร.ฐาปนีย  
ธรรมเมธา, 
ผศ.ดร.นํ้ามนต  
เรืองฤทธ์ิ 

การประชุมวิชาการ
นานาชาติ 
ดานไอซีทีเพื่อการศึกษา 
“International Study 
on ICT in education” 

29 เมษายน- 
8 พฤษภาคม 
2558 

ณ  Chiba University  
 

ประเทศญ่ีปุน 

14. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 
ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  Models Teaching  
e-learning/blended  
Learning in higher  
Education 

16-21 
กันยายน 
2557 

ณ กรุงโซล  
 

ประเทศเกาหลี
ใต 
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ภาคผนวก 3 
กิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 ที่สงเสริมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

1.คุณธรรม จริยธรรม  
1. โครงการแสดงความยินดีตอ

ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 
2556 

28 กรกฎาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองประชุม          
หลวงพอวัดไรขิง 

490 380 170 100 6,7,8 50,000 เงินรายได
แผนงานจัด
การศึกษา
อุดมศึกษางาน
กิจกรรมนักศึกษา 
และรายได
โครงการพิเศษ 

2. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม “รับขวัญ
บัณฑิตจิตวิทยาศึกษาศาสตร ” 

28 กรกฎาคม 
2557 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 
 

หองประชุม 
 ศษ.2306 

50 64   6,7,8 - - 

3. โครงการเฉลิมพระชน
พรรษา”12 สิงหา ศึกษารวมใจ 
เทิดไทราชินี ”. 

8 สิงหาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ชั้น 1  
อาคารศึกษา 3 

200 176   7 - - 

4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ไหวครูวิทยาศาสตรการกีฬา
และบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม 

28 สิงหาคม 
2557 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

หองศูนยสุขภาพ  150 137   6,7,8 10,000 เงินกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

5. โครงการวันไหวครู 2557 4 กันยายน 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 

385 278 15 13 6,7,8 22,000 เงินรายได      
งานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร 

6. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” ไหวครู
จิตวิทยา 2557 ” 

4 กันยายน 
2557 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

150 81   6,7,8 - - 

7. โครงการบายศรีสูขวัญ 2 ตุลาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคารศึกษา 3 350 350   6,7,8,9 5,000 งานรายได  
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

8. โครงการบูรณาการประสบการณ
สังคมศึกษา คร้ังท่ี 12 

1-2 
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
 

อ.ขามทะเลสอ 
อ.สีคิ้ว   
อ.ปากชอง  
จ.นครราชสีมา 

159 156   1,2,4,8 229,200 งบประมาณ
รายได งานจัดการ
นักศึกษา และ 
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
นักศึกษา 

9. โครงการไหวครูดนตรีและ
นาฏศิลปไทย 

8-9 
พฤศจิกายน 
2557 
 

ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน 
 

ศาลาธัมโมทัย 50 42   6,7,8 30,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

10. โครงการวันเวลาภาษาไทย 28
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชาการสอน
วิชาภาษาไทย 

ลานกลวยไม  
คณะศึกษาศาสตร 

300 259   6,7,8 84,000  เงินพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา,           
เงินสมทบกิจกรรม
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 

11. โครงการเฉลิมพระเกียรติ     
เทิดไทองคราชัน 

3 ธันวาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร ชั้น 1  
อาคารศึกษา 3  

540 286   7 5,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 

12. โครงการ Lifelong รักษถิ่น  6-11 มกราคม 
2558 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 

โรงเรียนเทศบาล 
วังทาโพธ์ิ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

115 188   1,2,3,4,5,8 - - 

13. โครงการปนนํ้าใจพ่ีสูนอง 10 มกราคม 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 

พระราชวังสนาม
จันทร อ.เมือง  
จ.นครปฐม 

250 157   2,3,5,8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 

14. โครงการปจฉิมนิเทศ 15 มกราคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองประชุม    
หลวงพอวัดไรขิง 

350 259   1,3,6,8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจกรรมนักศึกษา 

15. โครงการวันครูและพิธีมอบ        
ครุสิทธ์ิ 

15 มกราคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ลานกลวยไม 400 208   6,7 46,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และเงินรายได
โครงการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาจีน 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

16. โครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร-
ศึกษาศาสตร(ไมเรียวเกมส)      
คร้ังท่ี 15 

31 มกราคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร อาคารเพชรรัตน 
และศูนย
ศิลปวัฒนธรรมฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1,050 1,000   4,6,8 342,200 เงินรายได           
งานกิจการ
นักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร,เงิน
รายไดบํารุง
กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเงิน
สมทบจาก
มหาวิทยาลัย
ตางๆ 

17. โครงการจีนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมความเปนครู 

14-15 
กุมภาพันธ 
2558 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 
 

บานรักทะเล 
จังหวัดประจวบ  
คิรีขันธ 

129 103   1,2,6,8 194,800 เงินรายไดงานจัด
การศึกษา และ 
เงินสนับสนุนจาก
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 

18. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

28 กุมภาพันธ 
– 1 มีนาคม 
2558 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 
 

เรือนรมไมริมธาร 
จังหวัดนครนายก 

40    1,3,6,8 37,000 โครงการพิเศษ
การจัดการเรียน
การสอน , เงิน
สนับสนุนจาก
ภายนอก 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

19. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม “ 
EDU Save the earth ” 

28 กุมภาพันธ 
– 1 มีนาคม 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศูนยศึกษาและสัตว
ปาเขานํ้าพุ  
อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี 

50 53   1,5,8 10,000 เงินรายได งาน
กิจกรรมนักศึกษา 
 

20. โครงการอบรมจริยธรรมสําหรับ
ครู 

27-29 
มีนาคม 2558 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
 

วัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหาร 

51    1,7 10,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

21. โครงการความรูสูนอง คร้ังท่ี 11 23-25
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

40,000 แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 

22. โครงการศึกษาพัฒนา 23-25 
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

35,000 เงินรายได
แผนงานจัด
การศึกษา
อุดมศึกษา 
 

23. โครงการลานดนตรี สุนทรีย
เพลงไทย 

เดือนละ 1 คร้ัง/               
ภาคการศึกษา 
เวลา 12.00 -
12.45 น. 

ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน 
 

ลานดานขางอาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

320 300   1,6,7 6,500  เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

2. ความรู  
1. โครงการวันครอบครัวศึกษา

และกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
8-9 สิงหาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร ศูนย
ศิลปะวัฒนธรรมฯ 
และชั้น 1 อาคาร
ศึกษา 3 คณะ
ศึกษาศาสตร 

400 282   8 30,000 เงินรายไดพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
และกองทุนพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา     
ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

13 สิงหาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ  
ชั้น 5 อาคารศึกษา 
3 คณะศึกษาศาสตร  

500 318   1,3,4,6,8 20,000 เงินรายไดแผนงาน
จัดการศึกษา
อุดมศึกษางาน
กิจการนักศึกษา  

3. โครงการสงเสริมการคิดดวย
จิตวิทยา 

25-27
สิงหาคม2557 

คณะศึกษาศาสตร อาคารศึกษาศาสตร 
2 ชั้น 1 

150 328   1,2,3,8   

4. โครงการรวมพลคนเอกไทย
ประจําป 2557 

22 ตุลาคม 
2557 

นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย 

อาคารศึกษาศาสตร 
2 ชั้น 1 

50 37   7,8 20,000 จัดหารายไดเอง 

5. โครงการเสริมสมรรถนะ
การศึกษาคนควารายบุคคล การ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัย
และการเขียนรายงานการวิจัย 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

31 ตุลาคม 
2557 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

หอง ศษ.2102 
อาคารศึกษา 2 
คณะศึกษาศาสตร 

54    1,2  เงินกองทุน
สนับสนุนระดับ
ปริญญาตรี ของ
ภาคเทคโนโลยี
การศึกษา 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

6. โครงการบูรณาการประสบการณ
สังคมศึกษา คร้ังท่ี 12 

1-2 
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
 

อ.ขามทะเลสอ  
อ.สีคิ้ว   
อ.ปากชอง  
จ.นครราชสีมา 

159 156   1,2,4,8 229,200 งบประมาณ
รายได งานจัดการ
นักศึกษา และ 
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
นักศึกษา 

7. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา   
ฝกประสบการณวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา 

21 
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

หอง ศษ.3308 
อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร 

73 30   1,3,6 7,000 เงินรายได งาน
จัดการศึกษา

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร 

8. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เร่ือง ”ลดชองวางระหวางวัย  
วัยรุนไทยเขาใจผูสูงอาย”ุ 

28 
พฤศจิกายน 
2557 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 

ศษ 2306 อาคาร
ศึกษาศาสตร 2 

140    1,2,8 15,000 งานจัดการศึกษา
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร 

9. โครงการวันเวลาภาษาไทย 28
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชาการสอน
วิชาภาษาไทย 

ลานกลวยไม  
คณะศึกษาศาสตร 

300 259   6,7,8 84,000  เงินพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 
, เงินสมทบ
กิจกรรมนักศึกษา
ชั้นปท่ี 4 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

10. โครงการนวดเพ่ือสุขภาพ 12 ธันวาคม 
2557 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

หอง Fitness 
Center 

60 58   1,5 10,000 เงินรายได
โครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

11. โครงการ LIFELONG รักษถิ่น  6-11 มกราคม 
2558 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 

โรงเรียนเทศบาล 
วังทาโพธ์ิ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

115 188   1,2,3,4,5,8 - - 

12. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝกงานจิตวิทยา 

7 มกราคม 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 

หอง ศษ. 2306     
ชั้น 3 อาคารศึกษา 2 
คณะศึกษาศาสตร 

43     7,000 งบประมาณเงิน
รายได งานจัดการ
ศึกษาสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร 

13. โครงการปจฉิมนิเทศ 15 มกราคม 
2558 
 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิง 

350 259   1,3,6,8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจกรรมนักศึกษา 

14. โครงการเร่ืองเลาแดนมังกร 
ยอนตํานานวันตรุษจีนของ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ 

29 มกราคม 
2558 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนฯ 

ชั้น 1  
อาคารศึกษา 3 

150     30000 เงินโครงการพิเศษฯ 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

15. โครงการจีนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู สงเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมความเปนครู 

14-15 
กุมภาพันธ 
2558 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 
 

บานรักทะเล 
จังหวัดประจวบ         
คิรีขันธ 

129 103   1,2,6,8 194,800 เงินรายไดงานจัด
การศึกษา และ 
เงินสนับสนุนจาก
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 

16. โครงการประสบการณวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา “ จากพ่ีสู
นอง ” 

21-22 ,27
กุมภาพันธ 
2558 

ภาควิชาพ้ืนฐาน    
ทางการศึกษา 

หอง ศษ.3605  110    1,6,8 29,000 เงินงบประมาณ
รายไดงานจัด
การศึกษา 

17. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม “ 
EDU Save the earth ” 

28 กุมภาพันธ 
– 1 มีนาคม 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

ศูนยศึกษาและสัตว
ปาเขานํ้าพุ  
อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี 

50 53   1,5,8 10,000 เงินรายได             
งานกิจกรรม
นักศึกษา 
 

18. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

28 กุมภาพันธ 
– 1 มีนาคม 
2558 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 
 

เรือนรมไมริมธาร 
จังหวัดนครนายก 

40    1,3,6,8 37,000 โครงการพิเศษ
การจัดการเรียน
การสอน และ 
เงินสนับสนุนจาก
ภายนอก 

19. โครงการสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและ
อาจารยนิเทศก 

6 มีนาคม 
2558 

ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ          
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร 

219 60   1,2,3 23,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

20. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
ฝกปฏิบัตกิารสอน 

6 มีนาคม 
2558 

ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน 

หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร 

268 114   1,2,6,8 9,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 

21. โครงการอบรมจริยธรรมสําหรับ
ครู 

27-29 
มีนาคม 2558 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
 

วัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหาร 

51    1,7 10,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

22. โครงการความรูสูนอง คร้ังท่ี 11 23-25
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

40,000 แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 

23. โครงการศึกษาพัฒนา 23-25 
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

35,000 เงินรายได
แผนงานจัด
การศึกษา
อุดมศึกษา 

24. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา “บทบาท
ผูนํานักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา” 

2 มิถุนายน 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองกิจกรรม
อาจารยชั้น 2 

50    1,2,3,8 5,000 แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

25. โครงการลานดนตรี สุนทรีย
เพลงไทย 

เดือรละ 1 
คร้ัง/ภาค
การศึกษา 
เวลา 12.00-
12.45 น. 

ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน 
 

ขางอาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

320 300   1,6,7 6,500  เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

3. ทักษะทางปญญา  
1. โครงการสงเสริมการคิดดวย

จิตวิทยา 
25-27
สิงหาคม2557 

คณะศึกษาศาสตร อาคาร
ศึกษาศาสตร 2  
ชั้น 1 

150 328   1,2,3,8   

2. โครงการวันไหวครู 2557 4 กันยายน 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

385 278 15 13 6,7,8 22,000 เงินรายได งาน
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร 

3. โครงการบายศรีสูขวัญ 2 ตุลาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคารศึกษา 3 350 350   6,7,8,9 5,000 งานรายได งาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4. โครงการรวมพลคนเอกไทย
ประจําป 2557 

22 ตุลาคม 
2557 

นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย 

อาคารศึกษา 3  
ชั้น 1 

50 37   7,8 20,000 จัดหารายไดเอง 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

5. โครงการเสริมสมรรถนะ
การศึกษาคนควารายบุคคล การ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิจัย
และการเขียนรายงานการวิจัย 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

31 ตุลาคม 
2557 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

หอง ศษ.2102 
อาคารศึกษา 2 
คณะศึกษาศาสตร 

54    1,2  เงินกองทุน
สนับสนุนระดับ
ปริญญาตรี ของ
ภาคเทคโนโลยี
การศึกษา 

6. โครงการบูรณาการ
ประสบการณสังคมศึกษา  
คร้ังท่ี 12 

1-2 
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
 

อ.ขามทะเล  
อ.สีคิ้ว   
อ.ปากชอง  
จ.นครราชสีมา 

159 156   1,2,4,8 229,200 งบประมาณ
รายได งานจัดการ
นักศึกษา และ 
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
นักศึกษา 

7. โครงการไหวครูดนตรีไทย 8-9 
พฤศจิกายน 
2557 

ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 
 

ศาลาธัมโมทัย 50 42   6,7,8 30,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

8. โครงการวันเวลาภาษาไทย 28
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชาการสอน
วิชาภาษาไทย 

ลานกลวยไม  
คณะศึกษาศาสตร 

300 259   6,7,8 84,000  เงินพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา, 
เงินสมทบ
กิจกรรมนักศึกษา
ชั้นปท่ี 4 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

9. โครงการนวดเพ่ือสุขภาพ 12 ธันวาคม 
2557 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

หอง fitness 
center 

60 58   1,5 10,000 เงินรายได
โครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

10. โครงการ Lifelong รักษถิ่น  6-11 มกราคม 
2558 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 

โรงเรียนเทศบาลวัง
ทาโพธ์ิ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

115 188   1,2,3,4,5,8 - - 

11. โครงการปนนํ้าใจพ่ีสูนอง 10 มกราคม 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 

พระราชวังสนาม
จันทร อ.เมือง  
จ.นครปฐม 

250 157   2,3,5,8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 

12. โครงการกีฬาประเพณีครุ
ศาสตร-ศึกษาศาสตร 
(ไมเรียวเกมส) คร้ังท่ี 15 

31 มกราคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร อาคารเพชรรัตน 
และศูนย
ศิลปะวัฒนธรรมฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1,050 1,000   4,6,8 342,200 เงินรายได งาน
กิจการนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร
,เงินรายไดบํารุง
กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเงิน
สมทบจาก
มหาวิทยาลยัตาง  ๆ
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

13. โครงการจีนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมความเปนครู 

14-15 
กุมภาพันธ 
2558 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 
 

บานรักทะเล 
จังหวัดประจวบ     
คิรีขันธ 

129 103   1,2,6,8 194,800 เงินรายไดงานจัด
การศึกษา และ 
เงินสนับสนุนจาก
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 

14. โครงการประสบการณวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา “ จากพ่ีสู
นอง ” 

21-22, 27
กุมภาพันธ 
2558 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

หอง ศษ.3605  110    1,6,8 29,000 เงินงบประมาณ
รายไดงานจัด
การศึกษา 

15. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม “ 
EDU Save the earth ” 

28 กุมภาพันธ 
– 1 มีนาคม 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

ศูนยศึกษาและสัตว
ปาเขานํ้าพุ  
อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี 

50 53   1,5,8 10,000 เงินรายได              
งานกิจกรรม
นักศึกษา 
 

16. โครงการความรูสูนอง คร้ังท่ี 11 23-25
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

40,000 แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 

17. โครงการศึกษาพัฒนา 23-25 
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

35,000 เงินรายได
แผนงานจัด
การศึกษา
อุดมศึกษา 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

18. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา “บทบาท
ผูนํานักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา” 

2 มิถุนายน 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองกิจกรรม
อาจารยชั้น 2 

50    1,2,3,8 5,000 แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
1. โครงการแสดงความยินดีตอ

ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 
2556 

28 กรกฎาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิง 

490 380 170 100 6,7,8 50,000 เงินรายไดแผนงาน
จัดการศึกษา
อุดมศึกษางาน
กิจกรรมนักศึกษา 
และรายได
โครงการพิเศษ 

2. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม “รับขวัญ
บัณฑิตจิตวิทยาศึกษาศาสตร ” 
 

28 กรกฎาคม 
2557 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 
 

หองประชุม ศษ.
2306 

50 64   6,7,8 - - 

3. โครงการวันครอบครัวศึกษา
และกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

8-9 สิงหาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร ศูนย
ศิลปะวัฒนธรรมฯ 
และชั้น 1  
อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร 

400 282   8 30,000 เงินรายไดพัฒนา
กิจกรรมนักศกึษา 
คณะศึกษาศาสตร 
และกองทุนพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
”12 สิงหา ศึกษารวมใจ เทิดไท
ราชินี ”. 

8 สิงหาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ชั้น 1  
อาคารศึกษา 3 

200 176   7 - - 

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้น
ปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

13 สิงหาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ  
ชั้น 5  
อาคารศึกษา 3  
คณะศึกษาศาสตร  

500 318   1,3,4,6,8 20,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา  

6. โครงการสงเสริมการคิดดวย
จิตวิทยา 

25-27
สิงหาคม2557 

คณะศึกษาศาสตร อาคารศึกษา 2  
ชั้น 1 

150 328   1,2,3,8   

7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ไหวครูวิทยาศาสตรการกีฬา
และบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม 

28 สิหาคม 
2557 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

หองศูนยสุขภาพ  150 137   6,7,8 10,000 เงินกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร 

8. โครงการวันไหวครู 2557 4 กันยายน 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

385 278 15 13 6,7,8 22,000 เงินรายได       
งานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร 

9. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” ไหวครู
จิตวิทยา 2557 ” 

4 กันยายน 
2557 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 
 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

150 81   6,7,8 - - 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2557  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 167 
 

ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

10. โครงการบายศรีสูขวัญ 2 ตุลาคม 
2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคารศึกษา 3 350 350   6,7,8,9 5,000 งานรายได     
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

11. โครงการครอบครัวสุขสันต 
สังคมศึกษา 

13 ตุลาคม 
2557 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 

ชั้น 1 
อาคาร 
ศึกษาศาสตร 3 

156    2,6,8 30,000 เงินจัดหารายได
เอง 

12. โครงการรวมพลคนเอกไทย
ประจําป 2557 

22 ตุลาคม 
2557 

นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย 

ชั้น 1 
อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

50 37   7,8 20,000 จัดหารายไดเอง 

13. โครงการบูรณาการ
ประสบการณสังคมศึกษา  
คร้ังท่ี 12 

1-2 
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
 

อ.ขามทะเลสอ  
อ.สีคิ้ว, อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

159 156   1,2,4,8 229,200 งบประมาณ
รายได งานจัดการ
นักศึกษา        
และงบประมาณ
สนับสนุนจาก
นักศึกษา 

14. โครงการไหวครูดนตรีและ
นาฏศิลปไทย 

8-9 
พฤศจิกายน 
2557 

ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน 
 

ศาลาธัมโมทัย 50 42   6,7,8 30,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

15. โครงการนวดเพ่ือสุขภาพ 12 ธันวาคม 
2557 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

หอง fitness 
center 

60 58   1,5 10,000 เงินรายได
โครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

16. โครงการ LIFELONG รักษถิ่น  6-11 มกราคม 
2558 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 

โรงเรียนเทศบาลวัง
ทาโพธ์ิ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

115 188   1,2,3,4,5,8 - - 

17. โครงการปนนํ้าใจพ่ีสูนอง 10 มกราคม 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 

พระราชวังสนาม
จันทร อ.เมือง จ.
นครปฐม 

250 157   2,3,5,8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 

18. โครงการปจฉิมนิเทศ 15 มกราคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิง 

350 259   1,3,6,8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจกรรมนักศึกษา 

19. โครงการวันครูและพิธีมอบ 
ครุสิทธ์ิ 

15 มกราคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

สนามหญาหนา
อาคาร 1 

400 208   6,7 46,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และเงินรายได
โครงการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาจีน 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

20. โครงการเร่ืองเลาแดนมังกร 
ยอนตํานวนวันตรุษจีนของ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ 

29 มกราคม 
2558 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนฯ 

ชั้น 1  
อาคารศึกษา 3 

150     30,000 เงินโครงการพิเศษฯ 

21. โครงการกีฬาประเพณีครุ
ศาสตร-ศึกษาศาสตร 
(ไมเรียวเกมส) คร้ังท่ี 15 

31 มกราคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร อาคารเพชรรัตน 
และศูนย
ศิลปะวัฒนธรรมฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1,050 1,000   4,6,8 342,200 เงินรายได          
งานกิจการนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร
,เงินรายไดบํารุง
กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเงิน
สมทบจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ 

22. โครงการจีนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมความเปนครู 

14-15 
กุมภาพันธ 
2558 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 
 

บานรักทะเล 
จังหวัดประจวบ 
คิรีขันธ 

129 103   1,2,6,8 194,800 เงินรายไดงานจัด
การศึกษา และ 
เงินสนับสนุนจาก
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 

23. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ
เกาสอม 

15 กุมภาพันธ 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 
 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

73 73   1,2,8 5000 กองทุนพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

24. โครงการประสบการณวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา  
“จากพ่ีสูนอง ” 

21-22 ,27
กุมภาพันธ 
2558 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

หอง ศษ.3605  110    1,6,8 29,000 เงินงบประมาณ
รายไดงานจัด
การศึกษา 

25. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม “ 
EDU Save the earth ” 

28 กุมภาพันธ 
– 1 มีนาคม 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

ศูนยศึกษาและสัตว
ปาเขานํ้าพุ  
อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี 

50 53   1,5,8 10,000 เงินรายได งาน
กิจกรรมนักศึกษา 
 

26. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

28 กุมภาพันธ 
– 1 มีนาคม 
2558 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 
 

เรือนรมไมริมธาร 
จังหวัดนครนายก 

40    1,3,6,8 37,000 โครงการพิเศษ
การจัดการเรียน
การสอน , เงิน
สนับสนุนจาก
ภายนอก 

27. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝกปฏิบัตการสอน 

6 มีนาคม 
2558 

ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน 

หองประชุม 
หลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ชั้น 5  
อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร 

268 114   1,2,6,8 9,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 

28. โครงการความรูสูนอง คร้ังท่ี 11 23-25
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัด 
กระโจมทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

40,000 แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

29. โครงการศึกษาพัฒนา 23-25 
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

35,000 เงินรายได
แผนงานจัด
การศึกษา
อุดมศึกษา 

30. โครงการลานดนตรีสุนทรียเพลง
ไทย 

เดือนละ 1 คร้ัง/
ภาคการศึกษา 
เวลา 12.00-
12.45 น. 

ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน 
 

ขางอาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

320 300   1,6,7 6,500  เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  
1. โครงการสงเสริมการคิดดวย

จิตวิทยา 
25-27
สิงหาคม2557 

คณะศึกษาศาสตร อาคาร
ศึกษาศาสตร 2  
ชั้น 1 

150 328   1,2,3,8   

2. โครงการเสริมสมรรถนะ
การศึกษาคนควารายบคุคล 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
การวิจัยและการเขียนรายงาน
การวิจัย สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี  

31 ตุลาคม 
2557 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

หอง ศษ.2102 
อาคารศึกษา 2 
คณะศึกษาศาสตร 

54    1,2  เงินกองทุน
สนับสนุนระดับ
ปริญญาตรี ของ
ภาคเทคโนโลยี
การศึกษา 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

3. โครงการบูรณาการ
ประสบการณสังคมศึกษา  
คร้ังท่ี 12 

1-2 
พฤศจิกายน 
2557 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
 

อ.ขามทะเลสอ,  
อ.สีคิ้ว, อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 

159 156   1,2,4,8 229,200 งบประมาณรายได 
งานจัดการนักศึกษา 
และงบประมาณ
สนับสนุนจาก
นักศึกษา 

4. โครงการ LIFELONG รักษถิ่น  6-11 มกราคม 
2558 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 

โรงเรียนเทศบาลวัง
ทาโพธ์ิ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

115 188   1,2,3,4,5,8 - - 

5. โครงการปนนํ้าใจพ่ีสูนอง 10 มกราคม 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 

พระราชวังสนาม
จันทร อ.เมือง  
จ.นครปฐม 

250 157   2,3,5,8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 

6. โครงการกีฬาประเพณี 
ครุศาสตร-ศึกษาศาสตร 
(ไมเรียวเกมส) คร้ังท่ี 15 

31 มกราคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร อาคารเพชรรัตน 
และศูนย
ศิลปะวัฒนธรรมฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1,050 1,000   4,6,8 342,200 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร,  
เงินรายไดบํารุง
กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
และเงินสมทบจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ 
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ลําดับ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป

การศึกษา 2557 

วัน เดือน ป 
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดาน

ใด(ระบุ
ดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญา

ตรี 
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
จํานวน
(บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

ตาม
เปา 

หมาย 

เขา
รวม
จริง 

7. โครงการความรูสูนอง คร้ังท่ี 11 23-25
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

40,000 แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 

8. โครงการศึกษาพัฒนา 23-25 
พฤษภาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนวัดกระโจม
ทอง 

40 30   1,2,3,4,5, 
6,8 

35,000 เงินรายได
แผนงานจัด
การศึกษา
อุดมศึกษา 

 
หมายเหตุ * ประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. มีความรอบรูในวิชาการและวิชาชีพ    2. มีความคิดสรางสรรคและคิดอยางเปน  
3.  มีความรับผิดชอบตอหนาที ่    4. มีระเบียบวินัย  
5.  มีจิตสาธารณะ      6.  มีศักด์ิศรีแหงตน 
7. ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะและคุณคาความเปนไทย 8.  มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสามารถทางานรวมกับผูอืน่ได 
9.  มีความกลาหาญทางจริยธรรม 
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ภาคผนวก 4 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2557 

 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

5. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
6. หัวหนาภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน กรรมการ 
11. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
12. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกูล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

           

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับคณะวิชา  ไดแก 
 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. อาจารย ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา กรรมการ 
6. อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริสุข กรรมการ 
7. อาจารยกันยารัตน   สอาดเย็น กรรมการ 
8. อาจารย ดร.สิทธิชัย ลายเสมา กรรมการ 
9. อาจารยพิทักษ สุพรรโณภาพ กรรมการ 
10. ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ กรรมการ 
11. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
12. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล   กรรมการและเลขานุการ 
13. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกูล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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