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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 -           

30 พฤษภาคม 2553) มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนําเสนอในรูปของตาราง และแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อหาจุดแข็ง และจุดออนในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  พรอมทั้งนําเสนอ          
แนวทางการเสริมจุดแข็งและการปรับปรุงจุดออน  เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป   การจัดทํารายงานฉบับนี้ไดดําเนินการตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 9 องคประกอบ  41 ตัวชี้วัด ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา  องคประกอบที่  4 การวิจัย  องคประกอบที่  5 การบริการวิชาการแกสังคม  
องคประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  องคประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ   
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร พบวา ไดดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 ดานอยางครบถวน โดยผลการประเมินทั้ง 9 องคประกอบ มีระดับคะแนนเฉล่ีย 2.56 ซึ่งหมายถึง
ระดับดีมาก  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบดังตอไปนี้     

      

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  ระดับดีมาก 3.00 
องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน    ระดับดี 2.46 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ระดับดีมาก 3.00 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย      ระดับดี 2.20 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม    ระดับดีมาก 3.00 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    ระดับดีมาก 3.00 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ    ระดับดี 2.33 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ     ระดับดีมาก 3.00 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   ระดับดีมาก 2.67 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตามรายองคประกอบ 
 จากผลการประเมินดังกลาวขางตน มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ  ตาม           
รายองคประกอบ  ดังนี ้
 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

  จุดแข็ง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนด ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค แผนกลยุทธ  และแผนการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาชาติอยางชัดเจน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ทบทวน และพัฒนาแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานใหทันสมัย
อยางตอเนื่องครบทุกภารกิจโดยการมีสวนรวมของบุคลากรของคณะทุกระดับ และทุกหนวยงานยอยมี    
การกําหนดปณิธาน วัตถุประสงค  
 2. คณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย จึงสามารถนํามา
ถายทอดสูการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะไดอยางสอดคลองกัน 
 3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําตารางการวิเคราะหความสอดคลองของแผนฯ ของคณะฯ        
กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของชาติ   

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ควรมีการเผยแพรตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการใหบุคลากรทุกระดับทราบอยางทั่วถึงและ           
ทําความเขาใจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

จุดออน :  
 บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญ/ความจําเปนของการจัดทําแผนการดําเนินงานในระดับ
ตางๆ เทาที่ควร 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 ชี้แจง ทําความเขาใจ  ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญและ
ประโยชนของการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม
กรอบระยะเวลาพรอมทั้งประเมินผลการดําเนินงานทุกคร้ัง 

 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 
จุดแข็ง  

1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรที่เปนมาตรฐาน  รวมทั้งมีการกําหนดเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิต โดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ อยางครอบคลุมทุกดาน 

2.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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3. คณาจารยมีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู           
และจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีระบบการประเมินผลและการตัดสินผลการศึกษา 
ที่โปรงใส  เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบได นอกจากนี้ยังไดเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูจากภายนอกสถาบัน
มาเปนวิทยากร มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนของผูทรงคุณวุฒิหรือผูรู 
ตลอดจนไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญมาเปนกรรมการพิจารณาโครงสราง เนื้อหาสาระ                   
ความเหมาะสม ความถูกตองทางวิชาการ และความทันสมัยของหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมถึงการให
ความรูและทักษะแกนักศึกษาในรายวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

5. มีการจัดสรรงบประมาณสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและการใหรางวัลแกบุคลากร     
ที่สรางสรรคและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน          
โดยเวียนแจงใหบุคลากรทราบโดยทั่วถึงทุกป 

6. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยอยางเปนระบบ 
7. นักศึกษาและศิษยเกาของคณะศึกษาศาสตรไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานตาง ๆ     

ในระดับชาติสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
8.  บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตรไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป มากกวา

รอยละ 80  โดยทั้งหมดไดรับรายไดเฉล่ียตอเดือนเปนไปตามเกณฑ  และนายจางหรือผูใชบัณฑิตมี       
ความพึงพอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตรในระดับมาก   

9. คณาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรมีคุณสมบัติเปนอาจารย  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวนมาก 

10. กําหนดรูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับเชิญมาใหความรู/เปนวิทยากร    
ใหแตกตางจากแบบประเมินที่ใชกับอาจารยประจํา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหและวางแผนการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง    
1. นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารหลักสูตร  โดยใชระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมขอมูล

ดานตาง ๆ ไดแก โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคาร สถานที่ 
คณาจารย บุคลากร บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธเร่ืองการจัดสรรเงินรางวัลใหบุคลากรทราบอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนให
บุคลากรสรางสรรคผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย และขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน  หรือเพิ่ม
เงินรางวัลเพื่อเสริมแรงจูงใจใหมากข้ึน 
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3. จัดกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกคณาจารยและบุคลากรทุกสายงาน  เชน           
จัดบรรยายพิเศษในการสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการประจําปของคณะฯ  ในเร่ืองที่ เกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  หรือสงเสริม ยกยองเชิดชูผูปฏิบัติตนดานจริยธรรมดีเดนประจําป เปนตน 

4.  สงเสริม สนับสนุน ทั้งในดานขอมูล/งบประมาณและเวลา เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสรับประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานตาง ๆ ในระดับชาติอยางตอเนื่อง 

จุดออน   
1. บางภาควิชามีขอจํากัดในเร่ืองจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงทําใหไมสามารถเปดหลักสูตรใหมได 
2. รูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับเชิญมาใหความรู /เปนวิทยากร  ยังไม

สะทอนผลการดําเนินการมากเทาที่ควร 
3. สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําแตกตางไปจากเกณฑ

มาตรฐาน (1: 25) มากถึง 33.00 %   
4. อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกยังมีจํานวนนอย เนื่องจากสวนหนึ่งยังอยูระหวาง

การลาศึกษาตอ 
5. จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
แนวทางปรับปรุงจุดออน  
1.  วิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ

วิชา (แผนอัตรากําลังระยะ 5 ป พ.ศ. 2552 – 2556) และติดตามประเมินความเพียงพอของอัตรากําลัง   
เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสมํ่าเสมอ และประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองการจัดสรร
อัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

2.  ปรับรูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับเชิญมา ใหสะทอนผลวาผูเรียน
สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับ/ประยุกตใชกับการเรียน  การวิจัย  การใหบริการวิชาการแกสังคม หรือ
การเชื่อมโยงกับการวิจัยของนักศึกษา  เปนตน  เพื่อจะไดวางแผนการจัดการเรียนการสอนตอไป 

3.  ติดตาม กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย/เปาหมายการพัฒนาบุคลากรใหมาก
ยิ่งข้ึน   เชน ติดตามกําหนดชวงระยะเวลาที่อาจารยตองไปเพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกภายหลังจาก
การปฏิบัติงานสอนมาแลวระยะหนึ่ง และ/หรือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงข้ึน เชน ใหเงินทุนสนับสนุนการสอบวัดระดับความรูภาษาตางประเทศหรือความรูอ่ืน ๆ ที่ใช
สําหรับการศึกษาตอ หรือรับบุคลากรใหมที่อยูระหวางการทําดุษฎีนิพนธ หรือการรับเปนตนสังกัดใหแก
นักศึกษาทุนเครือขายการผลิตและพัฒนาอาจารยในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

4. สงเสริมสนับสนุนใหมีผูชวยสอนและผูชวยวิจัย เพื่อลดภาระงานสอน และทําใหอาจารยมีเวลา
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยมากข้ึนเพื่อการขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน  หรือ
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สงเสริมใหอาจารยรุนพี่ทําหนาที่เปนพี่เล้ียง (mentor) ใหกับอาจารยรุนใหมๆ  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
อาจารยรุนนองในการปฏิบัติหนาที่ในดานตางๆ ไดสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดแข็ง  
1. มีการดําเนินงานดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน สามารถดําเนินการไดตามแผน              

โดยกิจกรรมตางๆ สามารถสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามมาตรฐาน  
2. มีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานวิชาการ กีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ การบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม นันทนาการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ โครงการตาง ๆ เปนการพัฒนานักศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สอดคลอง
กับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (มาตรา 6) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง    
1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ใหครอบคลุมทั้งในดานวิชาการ กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

บําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหนักศึกษาจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทุกดานเปนประจําอยางตอเนื่อง

ทุกปการศึกษา 
  จุดออน   

ยังประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาจัดไมครบทุกโครงการ  
แนวทางปรับปรุงจุดออน  
จัดระบบการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดใหครบทุกโครงการ 
 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
จุดแข็ง  
1.  มีหนวยงานและมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ/ใหบริการดานการวิจัยของคณะฯ  (งานวิจัยและบริการ

วิชาการ)  และคณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) และมีการจัดสรรทุนอุดหนุนเปน
การกระตุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและมีประสบการณในการขอทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 

2.  มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัยจํานวนมาก 
3.  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปนระบบ 
4.  มีอาจารยไดรับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบันเฉล่ียรายหัวในวงเงินที่สูงกวา

อัตราสูงสุดที่เกณฑกําหนด 
5.  มีการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ /มหาวิทยาลัย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง   
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยจัดระบบ

และกลไกตาง ๆ อาทิ การสรางระบบพี่เล้ียงนักวิจัย ระบบผูชวยวิจัย/ผูชวยสอน และจัดหนวยงานสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัย เปนตน 

จุดออน   
1. ยังไมมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
2. งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย 
3. บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับ

จํานวนอาจารยประจํา 
แนวทางปรับปรุงจุดออน  
1. สงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหอาจารยสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมเพื่อการจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร ตลอดจนสรางกลไกสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร             
แกนักวิจัย 

2. สนับสนุน/สงเสริมใหอาจารยเผยแพรงานวิจัยทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
3. อาจเพิ่มมาตรการโดยกําหนดเปนนโยบายใหอาจารยสรางสรรคผลงานวิจัยข้ันต่ําอยางนอย      

1 เร่ือง/คน/ป 
4. จัดใหมีระบบการบันทึกรายชื่อผลงานวิจัยของคณาจารยในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ เพื่อใหมีการอางอิงเม่ือมีผูนําผลงานวิจัยไปใช   
 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง 
1. อาจารยประจํามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ เปนจํานวนมาก 
 2. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ รวมทั้งใหบริการวิชาการในรูปแบบของ
การเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานของภาครัฐอีกเปนจํานวนมาก 

3. ผูรับบริการจากโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่คณะจัดข้ึนมีความพงึพอใจในระดับมากที่สุด 
แนวทางเสริมจุดแข็ง   
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม            

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ อยางตอเนื่อง 
2. พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพระดับภูมิภาคอยางตอเนื่อง 
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3. จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม ในลักษณะบูรณาการขามศาสตร  โดยรักษาระดับความ      
พึงพอใจของผูรับบริการใหอยูในระดับมากที่สุดตอไป 

4. จัดทําทําเนียบรายชื่อ/ผลงาน/ความชํานาญของบุคลากรเผยแพรบนเว็บไซตของคณะฯ        
เพื่อประชาสัมพันธ 

 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง    
1. คณะศึกษาศาสตรมีสาขาวิชาที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไดอยางกวางขวาง และมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู ทําใหสามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางหลากหลาย 

2. คณาจารยแตละสาขาวิชาเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม          
ที่แสดงออกถึงอัตลักษณของสาขาวิชาของตนเอง   

แนวทางเสริมจุดแข็ง    
1. ควรมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือการสรางผลงานในระดับชาติ หรือนานาชาติใหมากข้ึน  
2. ควรเพิ่มงบประมาณการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดออน 
1.  ยังไมมีการสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และไมมีผลงานเปนที่

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 2. ยังไมมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  

แนวทางปรับปรุงจุดออน  
1. สงเสริมใหผูเชี่ยวชาญสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ รวมทั้งสงเสริม

การเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาต ิ
2. เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีผลงานเปนที่ยอมรับระดับชาติมาเปนที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการในการจัด

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกรวมกิจกรรมการแสดงผล
งานดานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 

 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง    
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินงานในระดับนโยบายเพื่อเปนกลไกในดานการบริหารงานของ

คณะฯ  และดําเนินการโดยใชหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของคณะ และผูมีสวนไดสวนเสีย                 
การดําเนินการตาง ๆ จะอิงระเบียบ หลักเกณฑ ขอปฏิบัติ ขอตกลง  และมติที่ประชุม 

2. มีการดําเนินการดานการจัดการความรูของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เปนประจํา             
อยางตอเนื่องทุกเดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกคร้ัง ทําใหผูเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียน
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เรียนรูทั้งในกลุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไดมีโอกาสเรียนรูในส่ิงใหมๆ และสามารถนําความรู
ไปปรับใชในกระบวนการทํางานปกติ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเกิดเครือขายการปฏิบัติงาน        
ที่กวางขวางยิ่งข้ึน 

3. มีระบบและกลไกในการสงเสริม/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองคกรอยางสมํ่าเสมอ  
4. มีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
5. มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในการบริหารจัดการ     
6. มีระบบสวัสดิการและการสรางเสริมสุขภาวะและบรรยากาศในการทํางานที่ดีแกบุคลากร              
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง  
จุดออน    
1. บุคลากรยังไมตื่นตัวในเร่ืองแนวคิดการพัฒนาตอยอดประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรูเทาที่ควร 
2. บุคลากรในสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ/ตําแหนงชํานาญการ/

เชี่ยวชาญไมมาก เนื่องจากมีภาระงานประจํามาก ไมมีเวลาในการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ 
3. คณะยังไมมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนอยางเปนทางการ รวมทั้งยังไมมีการดําเนิน

กิจกรรมรวมกัน 
4. ฐานขอมูลของคณะอยูระหวางการปรับปรุงจึงยังไมสมบูรณ 
5. บุคลากรที่ไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ยังใหความสําคัญกับรายละเอียดของตัวชี้ วัดและ

เปาหมายที่กําหนดนอย 
6. คณะฯยังไมมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง 
แนวทางปรับปรุงจุดออน   
1. สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความตื่นตัว เชน จัดสรรเงินคาตอบแทน / คาใชจายใหแกผูที่มีแนวคิด

พัฒนาตอยอดที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเกิดการพัฒนาโดยใหเสนอแนวคิดตอเพื่อนรวมงาน 
2. กําหนดนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ                         

เม่ือปฏิบัติงานมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว เชน เม่ือปฏิบัติงานดานการสอนมาแลว 3-5 ป ตองมีการเพิ่ม
คุณวุฒิหรือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน 

3. ควรจัดใหมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนอยางเปนทางการ  รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรม        
รวมกันอยางชัดเจน 

4.  เรงดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลใหเสร็จสมบูรณ และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
6. เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลและรายละเอียดตัวชี้ วัด/เปาหมายสูบุคลากรเปนระยะ                   

อยางตอเนื่องอยูเสมอ 
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7. ใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจัดทํากําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด 
 

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

ตามระบบและรายงานขอมูล ทําใหการใชขอมูลการเงินถูกตองและแมนยํา ซึ่งสงผลใหคณะผูบริหาร
สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม 

2.  มีการติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณไปยังหนวยงานทุกหนวยงาน และรายงานผลการ 
ใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยแยกตาม 4 ภารกิจหลัก 

3.  มีการใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกรายการ 
4. มีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน โดยมีจุดมุงหมายหลักในการ      

ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนคุมคาอยางเต็มที่ ภายใตงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด          
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
วิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา 
จุดออน    
ไมมีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 
แนวทางปรับปรุงจุดออน    
ควรดําเนินการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณในการดําเนินการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใช

เปนแนวทางในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืน 
 

องคประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง     
1.  มีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  
2. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการสัมมนาความรูแกนักศึกษา      

ในเ ร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุกป เ ร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2550 ถึงปจจุบัน               
โดยกลุมเปาหมายจะเปนผูนํานักศึกษาของกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

3. มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ชัดเจน 
4. มีการเปดสอนหรือสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง    
1. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนขอมูล ประชุม อบรม ศึกษา ดูงาน     

ในหัวขอเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานทั้งภายนอกและภายในอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป 

2. จัดทําโครงการขยายผลโดยขยายกลุมเปาหมายไปยังนักศึกษากลุมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อให
ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการตามความเหมาะสม  

3. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานยอยในคณะดําเนินการตามระบบกลไกลการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง       

จุดออน    
1. ไมมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในสวนของกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการและ

ในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน  
2. ไมมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ

สถาบันอ่ืน อยูในชวงเร่ิมตนของการใช ทําใหมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใชงานบาง 
แนวทางปรับปรุงจุดออน    
1. เชิญอาจารยหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหนักศึกษาไดรับฟงในหัวขอเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ หรืออาจประสานกับฝายวิชาการเพื่อจัดเปนรายวิชาใหนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
2. จัดทําคูมืออยางงายเผยแพร/ประชาสัมพันธแกนักศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
 3. กระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรของคณะ สรางนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งและสรุปเปนเอกสารเผยแพร หรือเผยแพรผานเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร 
 

ขอเสนอแนะท่ีตองการใหพัฒนาเรงดวน 3 อันดับแรก  
1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเพิ่ม               

วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีมาตรการดังนี ้
1.1 ใหความรู แนวทางการทําผลงานทางวิชาการแกบุคลากร 
1.2  สนับสนุนใหบุคลากรไดรับวุฒิการศึกษาที่เพิ่มข้ึน 

2. ควรเพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มจํานวน
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยมีมาตรการดังนี้ 
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2.1  ใหขอมูลเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยใหแกคณาจารยในคณะวิชา 
2.2 จัดใหมีหนวยงานกลางที่ชวยในการติดตอประสานงานกับแหลงตีพิมพ เผยแพร

ผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะศึกษาศาสตร 
2.3  กําหนดเกณฑข้ันต่ําใหคณาจารยของคณะฯ ทําวิจัยอยางนอย 1 เร่ือง/คน/ป และใหเปน

สวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  โดยมีผลตอการเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือมีผลตอ การตอ
สัญญาจาง 

3.  สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

       3.1 ถายทอดตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตรใหกับบุคลากรทุกทาน
ทราบทุกปการศึกษา โดยผานการส่ือสารหลายชองทาง ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการประจําป การ
เผยแพรทางอินเตอรเน็ต แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 

     3.2 กําหนดนโยบายใหภาควิชานําแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนยุทธศาสตรของคณะเปน
แนวทางในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานของภาควิชา 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาของคณะวิชาในอนาคต  
1.  ดานการเรียนการสอน  
     1.1 สนับสนุนใหคณาจารยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของ

ผูเรียน  
     1.2  สงเสริมใหคณาจารยสรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการให

สูงข้ึน โดยการสรางแรงจูงใจดวยการสนับสนุนคาตอบแทน หรือชวยลดภาระงานสอน โดยการจาง
นักศึกษาทําหนาที่เปนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย  

 1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีการพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
และการอบรมเพื่อพัฒนางานของตน 

2.  ดานการวิจัย 
    2.1 สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรรุนใหมภายในคณะใหมากข้ึน โดยมุงเนนการวิจัย           

ในเชิงบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง 
    2.2  สรางและพัฒนาทีมวิจยัเพื่อจัดทําโครงรางการวิจัยสําหรับเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

จากแหลงทุนภายนอก  
    2.3  จัดการความรูดานการวิจัย โดยขอความรวมมือจากอาจารยในคณะหรือภายนอกคณะ/

มหาวิทยาลัย  ที่มีความรูความสามารถ  มีชื่อเสียงและประสบการณในการทําวิจัยในระดับชาติ   มาเปนผู
ถายทอดความรู และประสบการณแกนักวิจัยรุนหลัง ๆ 

    2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
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                 2.5 สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย /บทความดานการวิจัยในวารสารที่ไดรับการ
อางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ  สงเสริมระบบพี่เล้ียงนักวิจัย (mentor) ในการใหคําแนะนําดานตางๆ 
ในการทําวิจัยหรือเผยแพรผลงานวิจัย   หรือจัดใหมีทีมสนับสนุน/อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัย
ของคณาจารย เชน ชวยดําเนินการในข้ันตอนตางๆ  อาทิ ติดตอประสานงานเร่ืองแหลงทุน   ติดตอเร่ือง
การเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารตางๆ    การจัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย  ฯลฯ  เปนตน 

     2.6 จัดสรรงบประมาณเปนเงินรางวัลสําหรับผูที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed 
journal  เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกผูสรางสรรคผลงานวิจัย 

     2.7 รวมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ใหบริการในการจัดอบรมใหความรูในเร่ืองการวิจัย          
และรวมมือกับครูประจําการในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรวมกัน 

2.8 กําหนดเกณฑข้ันต่ําใหคณาจารยของคณะฯ ทําวิจัยอยางนอย 1 เร่ือง/คน/ป และใหเปน
สวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  และการตอสัญญาจาง 

3.  ดานการบริการวิชาการ 
     3.1  ควรสํารวจตามความตองการจําเปนในการพัฒนาผูรับบริการในพื้นที่ใหบริการของคณะ

หรือในเขตภูมิภาคตะวันตก 
4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     4.1 สํารวจความตองการของชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
     4.2 จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน                   

และทองถิ่น  
          4.3 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ในเขตภูมิภาค

ตะวันตก  
     4.4 เชิญผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรมหรือศิลปนแหงชาติ มาเปนที่ปรึกษา/กรรมการในการ

จัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.  ดานการบริหารจัดการ  
      5.1  สงเสริมสนับสนุนใหดําเนินงานจัดการความรู (KM : Knowledge Management)            

ในหนวยงานใหตอเนื่อง  และพัฒนางานโดยตอยอดความรูจากองคความรูที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู 
      5.2  สงเสริมสนับสนุนดานการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร  

 

.................................................. 
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บทท่ี 1 สวนนํา 
 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของคณะศึกษาศาสตร                                                                              

 

1. ความเปนมา  
คณะศึกษาศาสตรไดกอตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เปนคณะวิชาลําดับที่ 6 ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนคณะวิชาลําดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ไดเปดสอน
นักศึกษารุนแรกเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย ม.ล. ปน  มาลากุล  ซึ่งดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นเปนผูรักษาการในตําแหนงคณบดีคนแรกของ       
คณะศึกษาศาสตร  
2. ปณิธาน คําขวัญ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตร  

 ปณิธาน 
      “คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับ

สากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต” 

 คําขวัญ 
     “วิสัยทัศนกวางไกล ใสใจสังคม อุดมความรู เชิดชูคุณธรรม” 
 

 วิสัยทัศน 
      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีระบบการบริหาร

จัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ตลอดจนเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตและแหลงอางอิงทางวิชาการ 
 

 พันธกิจ 
   ขอ 1  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณ 

และความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล 
   ขอ 2  พัฒนาคณะวิชาใหเปนสถาบันชั้นนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและบุคลากร

ทางการศึกษา 
    ขอ 3  พัฒนาคณะวิชาใหเปนสถาบันชั้นนําในการวิจัย สงเสริมการสรางนวัตกรรมทาง

การศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
    ขอ 4  พัฒนาคณะวิชาใหมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการ

เรียนรู โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ขอ 5  อนุรักษและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในระดับทองถิ่น                 

และระดับประเทศ 
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     ขอ 6  พัฒนาคณะวิชาใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต 
 วัตถุประสงค 

คณะศึกษาศาสตร มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
        ขอ 1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลิศในวิชาชีพ

ตามมาตรฐานสากล และเปนผูรอบรู มีทักษะ สามารถประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาตอวิชาชีพ 

             ขอ 2  เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
             ขอ 3  เพื่อเปนผูนําในการคนควาวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
             ขอ 4  เพื่อเปนผูนํา ผูผลิต และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 
            ขอ 5  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการเรียนรู                   
โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
            ขอ 6  เพื่ออนุรักษ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 
             ขอ 7  เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต ในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาต ิ
 ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

1. การเปนคณะวิชาที่มีความเปน
เลิศในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

1.  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลิศในวิชาชีพ
ตามมาตรฐานสากล  

1.1 กําหนดรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนและ
ความตองการของสังคม 

1.2 จัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการจัดการดานการประกอบอาชีพ 

1.3 พัฒนาหลักสูตรโดยการใชทรัพยากรรวมกันและบูรณาการศาสตรทาง
การศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อความเปน
เลิศในการผลิตบัณฑิต 

1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

1.5 จัดการศึกษาตอเนื่องเพื่อเสริมสรางและรักษาความเปนเลิศในวิชาชีพ 
1.6 พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
1.7 จัดต้ังศูนยปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหบัณฑิตไดฝกปฏิบัติวิชาชีพ เชน  

ศูนยการศึกษาปฐมวัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
2. การเปนคณะวิชาที่มีความเปน

ผูนํา ในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

2. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนําในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

2.1 จัดต้ังศูนยบริการวิชาการแกสังคม 
2.2 จัดต้ังเครือขายฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไปยังภูมิภาค

ตาง ๆ 
2.3 จัดบริการโปรแกรมการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 ผลิตชุดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 จัดทําหลักสูตรผลิตวิทยากรสําหรับฝกอบรม 

3. การเปนคณะวิชาที่มีความเปน
ผูนํา ในการคนควาวิจัย 

3. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนําในการคนควาวิจัยทางการศึกษา
และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

3.1 จัดหาแหลงทุนเพื่อการวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.2 พัฒนาบุคลากรใหเช่ียวชาญในดานการวิจัยในรูปแบบของการฝกอบรม 

การดูงาน การวิจัยเปนคณะเพื่อสรางศักยภาพในการวิจัย 
3.3 สรางกลไกทางระบบบริหารเพื่อชวยเสริมสรางแรงจูงใจในการทําวิจัย 
3.4 จัดต้ังศูนยวิจัยทางการศึกษา เพื่อใหบริการดานการวิจัยแกบุคลากร                

ของคณะฯ 
3.5 สงเสริมโครงการความรวมมือในการวิจัยกับสถาบันทั้งในและ

ตางประเทศ 
3.6 สงเสริมใหมีระบบจัดหานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจัย 

4. การเปนคณะวิชาที่มีความเปน
ผูนํา ผูผลิตและสรางสรรค
นวัตกรรมทางการศึกษา 

4. พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา ผูผลิต และสรางสรรคนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

4.1 ผลิตส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบของชุดการเรียนรูสําเร็จรูป 
4.2 จัดต้ังศูนยคนควา ทดลอง และผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา 
4.3 จัดต้ังศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตส่ือการสอนในรูปแบบตางๆ          

แกบุคลากร 
4.5 สนับสนุนทรัพยากรใหบุคลากรพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
4.6 จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา

แกอาจารย 1 คนตอ 1 เคร่ือง ในระยะเวลา 5 ป 
4.7 จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการศึกษาคนควาของนักศึกษาโดยมี

เปาหมาย สัดสวนนักศึกษา 15 คนตอ 1 เคร่ือง ในระยะเวลา 5 ป 
4.8 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการ                      

อยางมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
5.1 จัดทําระบบ e-office ภายในระยะเวลา 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5.2 กระจายอํานาจการบริหารจัดการงานประจําใหแกผูปฏิบัติงานใหมาก

ที่สุด 
5.3 ปรับปรุงระเบียบราชการและระบบการบริการอยางตอเนื่อง 
5.4 จัดใหมีระบบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ                  

อยางตอเนื่อง 
5.5 นําระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop Service)                               

มาใชในการบริการ 
5.6 พัฒนาระบบการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพทั่วถึงทั้งองคกร 
5.7 จัดหาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

6. การอนุรักษและสงเสริมศิลป 
วัฒนธรรม 

 

6. อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินใน 
   ภูมิภาคตะวันตก และของประเทศ 
6.1 นําศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินมาบูรณาการในกระบวนการเรียน                   

การสอน 
6.2 จัดโครงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมโดยใหนักศึกษามีประสบการณ                           

ในการปฏิบัติงานในทองถ่ิน 
6.3 สนับสนุนงานวิจัยที่ใหความสําคัญตอศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
6.4 ใหความรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษและสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
6.5 สืบสานโครงการที่แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของ

ชาติ เชน งานวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ วันไหวครู การรับนักศึกษา 
โครงการสืบสานภาษาไทย 

6.6 ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและภูมิปญญาไทย 
7. การเปนคณะวิชาที่เปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตในระดับทองถ่ิน 
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

7. พัฒนาคณะวิชาใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับทองถ่ิน 
    ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
7.1 ปรับโปรแกรมการเรียนเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาตาง ๆ ได 
7.2 จัดเผยแพรความรูทางรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุอินเตอรเน็ต 
7.3 จัดทําเว็บไซตเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
7.4 สงเสริมใหภาควิชาและสาขาวิชาจัดบริการการศึกษาตอเนื่องแกกลุม

วิชาชีพที่เก่ียวของ อยางนอยสาขาวิชาละ 1 คร้ังตอป 
7.5 จัดหลักสูตรระยะส้ันเพื่อการศึกษาตอเนื่องแกบุคคลที่สนใจ 
7.6 จัดหลักสูตรอบรมตามความตองการของชุมชน 
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3. แผนปฏิบัติราชการประจําป  
คณะศึกษาศาสตรไดใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนแนวทางในการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะในปนี้ (แผนปฏิบัติงานประจําป 2552) เม่ือมหาวิทยาลัยมีการ
ทบทวนแผนและปรับประเด็นยุทธศาสตร คณะฯ จึงไดนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัยฉบับ
ปรับปรุงมาใชทบทวนการจัดแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะอีกคร้ังหนึ่ง ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปที่ใชอยูนี้  มีตัวบงชี้ของการปฏิบัติราชการทั้งหมด 65 ตัวบงชี้ และในปการศึกษา 2552 มีผลการ
ดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ 60 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 

 
ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร 

จํานวน
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลิศในวิชาชีพตาม
มาตรฐานสากล 

4 4 

ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา 
ผูผลิต และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศกึษา 

10 10 

1. มาตรฐานคุณภาพ
การผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาคณะวิชาใหเปนศูนยกลางการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

8 5 

2. งานวิจัยและงาน 
สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา     
ในการคนควาวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ 

10 8 

3. งานบริการวิชาการ ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคณะวิชาใหเปนศูนยกลาง     
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสาขาวิชา   
ที่เกี่ยวของ 

15 15 

4. งานอนุรักษศิลป 
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 6 อนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรม    
และประเพณีอันดีงาม 

7 7 

5. งานบริหารและการ
จัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก      
ธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการเรียนรูโดยนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

11 11 

รวมตัวช้ีวัดของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 65 60 
 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

-18- 

4. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตรมีการแบงสวนราชการออกเปน 8 หนวยงานยอย คือ 1) สํานักงานเลขานุการ  

2) ภาควิชาการบริหารการศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
5) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 6) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ 
8) โรงเรียนสาธิต  ซึ่งมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สําหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเปนผูบริหาร ไดแก 1) สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ 2) สาขาวิชาการประถมศึกษา 3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ สวนภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษาแบงการบริหารภายใน
ออกเปน 2 สายวิชา คือ  1) สายวิชาการศึกษา และ 2) สายวิชาพลศึกษา 
 ในดานการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบ
บริหารงานของคณะ โดยมีรองคณบดีรับผิดชอบงานแตละฝาย ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดี
ฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการวางนโยบายและ
แผนงานในดานการบริหารและพัฒนาวิชาการของคณะ และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
ศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดังมีรายละเอียด
การบริหารงานตามแผนภูมิ  
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แผนภูมิการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
 

 

 คณบดี  

   

คณะกรรมการประจําคณะฯ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 

   
    

รองคณบดีฝาย
บริหาร  

รองคณบดีฝาย
วิชาการ  

รองคณบดีฝายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

รองคณบดี 
ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     

            
 

เลขานุการ 
คณะฯ 

 

 หัวหนา
ภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 หัวหนา
ภาควิชา 
การศึกษา 

นอกโรงเรียน 

 หัวหนา 
ภาควิชา 
จิตวิทยา
และการ
แนะแนว 

 หัวหนา 
ภาควิชา 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

 หัวหนา 
ภาควิชา 
พ้ืนฐาน 

ทางการศึกษา 

 หัวหนา
ภาควิชา 
หลักสูตร

และวิธีสอน 

 ผูอํานวยการ
โรงเรียน
สาธิต 

                 
           ประธานสาขาวิชา 

หลักสูตรและการนิเทศ* 
          

ผูประสานงาน 
สายวิชา 

การศึกษา*      
             ประธานสาขาวิชา 

การประถมศึกษา* 
               
          

ผูประสานงาน 
สายวิชา 

พลศึกษา* 
 ประธานสาขาวิชา 

การสอนภาษาไทย* 
                 
             ประธานสาขาวิชา 

การสอนสังคมศึกษา* 
                 
             ประธานสาขาวิชาการสอน

ภาษาตางประเทศ* 

                 
                 
                 

 

* เปนตําแหนงการบริหารงานภายใน 
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แผนภูมิการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 
 

 
คณะศึกษาศาสตร 

 

 
       

สํานักงาน 
เลขานุการ 

 

 ภาควิชา 
การบริหาร
การศึกษา 

 ภาควิชา 
การศึกษา

นอก
โรงเรียน 

 ภาควิชา 
จิตวิทยา
และการ
แนะแนว 

 ภาควิชา 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

 ภาควิชา 
พื้นฐาน 

ทาง
การศึกษา 

 ภาควิชา 
หลักสูตร

และ     
วิธีสอน 

 โรงเรียน
สาธิต 

                  
งานบริหารและการจัดการ 

      สายวิชา  
การศึกษา* 

 สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การนิเทศ* 

งานคลังและพัสดุ 
      สายวิชา       

พลศึกษา* 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา* 

งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา         สาขาวิชาการสอนภาษาไทย* 

งานพัฒนาประสบการณวิชาชีพ         สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา* 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
        สาขาวิชาการสอน

ภาษาตางประเทศ* 
งานวิจัยและบริการวิชาการ            

               * เปนการแบงสวนราชการภายใน 
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5. การเรียนการสอน 
5.1  หลักสูตร 

 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา ทั้งหมดจํานวน 26 หลักสูตร โดยจําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน        
10 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 หลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้    
   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 

 
  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.)   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
  
 ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  16 หลักสูตร   
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู 
  ระดับปริญญาโท  จํานวน  11 หลักสูตร 

1.   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

และการพัฒนามนุษย 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
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5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                        
ในฐานะภาษาตางประเทศ 

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. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
 (หลักสูตรรวมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ) 

        

  ระดับปริญญาเอก จํานวน 4  หลักสูตร 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ

การพัฒนามนุษย 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

แบงเปน 5 กลุมวิชา ไดแก 
 - กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 - กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
 - กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
 - กลุมวิชาการสอนภาษาไทย  
 - กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา  
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

 
 นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานใหกับคณะวิชา
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 รายวิชา ไดแก 

1.   080 126 Man and His Environment 
2.   080 127 Introduction to Psychology 
3. 080 128 Developmental Psychology 
4. 080 139 Physical Education 
5. 080 140  Sports Education 
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6. 080 141 Principles of Recreation 
7. 080 142 Camp Management 
8. 080 176 Language and Communication 
9. 080 177 English I 
10. 080 178 English II 

      

 5.2  อาจารยและบุคลากร 
      คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนบุคลากร รวม 123 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 

(อาจารย) 72 คน และสายสนับสนุน 51 คน โดยมีอาจารยที่เปนขาราชการ 38.5 คน พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  31  คน และอาจารยชาวตางประเทศ 2.5 คน สวนบุคลากรสายสนับสนุนเปน
ขาราชการ 16 คน ลูกจางประจํา 11 คน พนักงานราชการ/ในสถาบันอุดมศึกษา 10 คน และลูกจาง
ชั่วคราว 14 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1,2 และรายชื่อในภาคผนวก 2 

 

ตารางท่ี 1  จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

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

จํา
นว

นอ
าจ

ารย
ที่ล

าศ
ึกษ

าต
อ 

รวม
จํา

นว
นอ

าจ
ารย

ปร
ะจํ

าทั้
งห

มด
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา -   0.5* 3 - - 2 - - 1 - - - .5* 6.5 
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน - - 1 - - 2 - - - - - - - 3 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว - 0.5 3 - - 2 - 1 1 - - - - 7.5 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา -   2+1* 2 - - 1 - 2 - - - - 1* 8 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา - 3 4 - - 4 - - 1 - - - - 12 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน               
 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ - 1* - - - 3 - - - - - - 1* 4 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา - 4 - - 1 2 - - - - - - - 7 
 สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย - 2* - - 3 2 - 1 - - - - 2* 8 

 สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา - 1+1* - - - 1 - - - - - - 1* 3 

 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ - 6.5 - - 1 2 - - 1 - - - - 10.5 
 อาจารยชาวตางประเทศ  1.5 1           2.5 

รวม - 24 14 0 5 21 0 4 4 0 0 0 5.5 72 

*ลาศึกษาตอ 
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ตารางท่ี 2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท 
 

ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง 
สาย 
ข 

สาย 
ค 

สาย
วิชาการ 

สาย 
บริหาร 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวม 

เจาหนาที่/นักบริหารงานทั่วไป - 5 - 4 - 2 11 

ผูปฏิบัติงานบริหาร - 4 - - - - 4 

นักวิชาการศึกษา 3 - - 1 - 3 7 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 - - - -  1 

เจาหนาที/่นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - - 1 -  1 

เจาหนาที่/นักวิชาการเงินและบัญชี - 2 - 1 -  3 

เจาหนาที่/นักวิชาการพัสดุ - - - 1 - 1 2 

บุคลากร - 1 - - -  1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร - - - 1 -  1 

นักกิจการนักศึกษา - - - 1 -  1 

ชางครุภัณฑ - - - - 2  2 

คนสวน - - - -  - 1 1 

ชางตกแตง - - - - 2  2 

แมบาน - - - - 5  5 

หัวหนาหมวดรถยนต - - - - 1  1 
พนักงานขับรถยนต - - - - 1 3 4 

นักการภารโรง - - - - - 4 4 

รวม 4 12 - 10 11 14 51 
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5.3  นักศึกษา  
        ในปการศึกษา  2552 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งส้ิน  2,276 คน จําแนกเปน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1,397  คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 39 คน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 669 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 171 คน                      
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-6 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา และลักษณะโครงการ 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพศ (คน) 
สาขาวิชา/ภาควิชา 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 ชั้นปที ่5 
(หลักสูตร 5 ป) ตกคาง ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาจิตวิทยา                                        
         ปกติ 44 28 38 38 - 7 32 123 155 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                                     
         ปกติ - 29 72 57 - 15 44 129 173 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                              
         ปกติ 22 35 23 27 - 1 14 94 108 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา                    
         ปกติ 31 43 36 26 - 4 81 59 140 
สาขาวิชาการประถมศึกษา                
         ปกติ 37 33 31 24 26 1 23 129 152 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย              
         ปกติ 32 34 32 20 28 3 15 134 149 
สาขาวิชาภาษาไทย              
         ปกติ 29 29 32 30 32 - 38 114 152 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ            
         ปกติ 43 33 33 25 18 - 36 116 152 
สาขาวิชาสังคมศึกษา                
         ปกติ 32 36 30 28 27 - 41 112 153 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

          
 

         ปกติ 63 - - - - - 8 55 63 
รวม 332 300 327 276 133 29 332 1065 1,397 

รวมจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป 1,397 คน เปนชาย 332 คน เปนหญิง 1,065 คน 
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ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจําแนกตามสาขาวิชา 
 

จํานวนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เพศ (คน) 

สาขาวิชา 
ช้ันปที ่1 
(ปกติ) 

ช้ันปที ่1 
(พิเศษ) 

ตกคาง ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาชีพครู 14 22 3 13 26 39 
รวม 14 22 3 13 26 39 

จํานวนนักศึกษารวมทุกชั้นป 39 คน  เปนชาย 13 คน  เปนหญิง 26 คน  
 
ตารางท่ี 5 จํานวนนักศึกษาปริญญาโทจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา ลักษณะโครงการ และแผนการศึกษา   
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท เพศ (คน) 
ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ตกคาง สาขาวิชา/ภาควิชา 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 
ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน          
     ปกติ 1 - 7 - 17 - 7 18 25 
     พิเศษ 9 - 10 - 13 - 5 27 32 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย          
     ปกติ - - - - 4 - 1 3 4 
     พิเศษ - - - - - - - -  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา          
     ปกติ - - 13 - 3 - 5 11 16 
     พิเศษ 21 - 17 7 44 24 38 75 113 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ          
     ปกติ 1 - 4 - 3 - 2 6 8 
     พิเศษ 9 - 22 - 27 - 9 49 58 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

         

     ปกติ 3 - 6 - - - 3 6 9 
     พิเศษ - 16 12 2 1 4 4 31 35 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย          
     ปกติ 10 - 1 - 6 - 5 12 17 
     พิเศษ 11 - 14 - 12 - 7 30 37 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา          
     ปกติ 6 - 4 - 19 - 10 19 29 
     พิเศษ - 35 1 44 8 65 55 98 153 
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จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท เพศ (คน) 
ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ตกคาง สาขาวิชา/ภาควิชา 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 
ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา                           
     ปกติ 8 - 10 - 5 - 11 12 23 
     พิเศษ 15 - 16 - 25 - 30 26 56 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ          
     ปกติ - - - - - - - -  
     พิเศษ - 4 - 5 - - 1 8 9 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา          
     ปกติ 2 - 1 - 2 - 4 1 5 
     พิเศษ 8 - 7 - 12 1 7 21 28 

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา          
     ปกติ - - - - - - - -  
     พิเศษ 12 - - - - - 8 4 12 

รวม    ปกต ิ 31 - 46 - 59 - 48 88 136 
         พิเศษ 85 55 99 58 142 94 164 369 533 

รวมปกติและพิเศษ 116 55 145 58 201 94 212 457 669 
รวมจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป 669  คน เปนชาย  212  คน เปนหญิง  457  คน 
 
ตารางท่ี 6 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกจําแนกตามสาขาวิชา/ภาควิชา ลักษณะโครงการ และแผนการศึกษา  
  

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพศ (คน) 
ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 ช้ันปท่ี 5 ตกคาง 

สาขาวิชา/ภาควิชา 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข ชาย หญิง 
รวม 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                
           ปกติ 3 - 4 - 1 - - - - - - - 2 6 8 
           พิเศษ 15 - 21 - 7 - 6 - 5 - - - 16 38 54 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย 

               

           ปกติ - - 6 - 7 - 3 - - - - - 8 8 16 
           พิเศษ - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

               

           ปกติ - - - - - - 3 - - - - - 2 1 3 
           พิเศษ 7 - 2 - - - 5 - - - - - 7 7 14 
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จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพศ (คน) 
ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 ช้ันปท่ี 5 ตกคาง 

สาขาวิชา/ภาควิชา 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข 

แผ
น  

ก 

แผ
น  

ข ชาย หญิง 
รวม 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(หลักสูตรและการนิเทศ) 

               

           ปกติ 2 - - - 5 - 3 - - - - - 5 5 10 
           พิเศษ 9 - - - 9 - 9 - - - - - 9 18 27 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(การสอนภาษาอังกฤษ) 

               

           ปกติ - - 1 - - - 3 - - - - - - 4 4 
           พิเศษ 5 - 5 - - - 3 - - - - - 1 12 13 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(การสอนภาษาไทย) 

               

           ปกติ - - - - - - - - - - - - - - - 
           พิเศษ 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(การสอนสังคมศึกษา) 

               

           ปกติ - - - - - - - - - - - - - - - 
           พิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา                
           ปกติ 7 - - - - - - - - - - - 2 5 7 
           พิเศษ 13 - - - - - - - - - - - 2 11 13 
รวม    ปกต ิ 12 - 11 - 13 - 12 - 0 - - - 19 29 48 
         พิเศษ 50 - 28 - 17 - 23 - 5 - - - 35 88 123 

รวมปกติและพิเศษ 62 - 39 - 30 - 35 - 5 - - - 54 117 171 

รวมจํานวนนักศึกษาทุกชั้นป 171  คน เปนชาย  54  คน เปนหญิง 117 คน  
 

5.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
       ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการเปดสอนนักศึกษา รายวิชาตาง ๆ           

ทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิชาชีพครู รายวิชาเอก และรายวิชาเลือกเสรี ซึ่งทําใหมีจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา(FTES) ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
 

ภาคการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ตน ปลาย 
เฉลี่ย 

ปรับคาเทียบเทา
ปริญญาตรี 

1. ปริญญาตรี 1,787.17 2,297.33 2,042.25 2,042.25 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 33.00 24.25 28.63 28.63*1.5=42.94 
3. ปริญญาโท-เอก 110.92 57.42 84.17 84.17*1.5=126.25 

รวม 1,931.09 2,379.00 2,155.05 2,211.45 
 
 

5.5  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
        ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 

(สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2552) ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน  285  คน  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จํานวน 65 คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 175 คน  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 12 คน  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 8-11 
 

ตารางท่ี 8  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ระดับปริญญาบัณฑิต 
 

เพศ (คน) สาขาวิชา/ภาควิชา 
ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาภาษาไทย    
ปกติ 9 32 41 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
ปกติ 5 23 28 

สาขาวิชาสังคมศึกษา    
ปกติ 8 18 26 

สาขาวิชาการประถมศึกษา    
ปกติ 1 17 18 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    
ปกติ 1 18 19 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต    
ปกติ 15 41 56 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา    
ปกติ 8 24 32 
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เพศ (คน) สาขาวิชา/ภาควิชา 
ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาจิตวิทยา    
ปกติ 6 30 36 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา    
ปกติ 18 11 29 

รวม 71 214     285 
รวมจํานวนบัณฑิต 285  คน เปนชาย  71  คน เปนหญิง 214 คน 
 
ตารางท่ี 9  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

เพศ (คน) สาขาวิชา/ภาควิชา 
ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร    
ปกติ 1 3 4 
พิเศษ 11 43 54 

สาขาวิชาชีพครู    
ปกติ - 1 1 
พิเศษ 4 2 6 
รวม 16 49 65 

รวมจํานวนบัณฑิต 65  คน เปนชาย 16  คน เปนหญิง 49 คน 
 

ตารางท่ี 10 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 
 

แผน เพศ (คน) สาขาวิชา/ภาควิชา 
ก ข ชาย หญิง 

รวม 

สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง - - - - - 
ปกติ - - - - - 
พิเศษ      

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย - - - - - 
ปกติ - - - - - 
พิเศษ      

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      
ปกติ - - - - - 
พิเศษ 18 16 17 17 34 
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แผน เพศ (คน) สาขาวิชา/ภาควิชา 
ก ข ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ      
ปกติ - - - - - 
พิเศษ 8 - - 8 8 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ      
ปกติ 1 - - 1 1 
พิเศษ 4 22 1 25 26 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย      
ปกติ 2 - - 2 2 
พิเศษ 3 1 1 3 4 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา      
ปกติ 1 - - 1 1 
พิเศษ 8 - 1 7 8 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน      
ปกติ 5 - 3 2 5 
พิเศษ 6 - 1 5 6 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา      
ปกติ 4 - 1 3 4 
พิเศษ - 35 10 25 35 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา      
ปกติ 12 - 8 4 12 
พิเศษ 14 - 5 9 14 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ      
ปกติ - - - - - 
พิเศษ - 15 1 14 15 
รวม 84 91 49 126 175 

รวมจํานวนบัณฑิต 175 คน เปนชาย 49 คน เปนหญิง 126 คน 
 
 

ตารางท่ี 11  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 

แผน เพศ (คน) สาขาวิชา/ภาควิชา 
ก ข ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย      
ปกติ - - - - - 
พิเศษ - - - - - 
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แผน เพศ (คน) สาขาวิชา/ภาควิชา 
ก ข ชาย หญิง 

รวม 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      
ปกติ - - - - - 
พิเศษ 12  6 6 12 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรและการนิเทศ) - - - -  
ปกติ - - - - - 
พิเศษ     - 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(การสอนภาษาอังกฤษ) 

- - - -  

ปกติ - - - - - 
พิเศษ     - 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 (เทคโนโลยีการศึกษา) 

- - - -  

ปกติ - - - - - 
พิเศษ - - - - - 
รวม 12 - 6 6 12 

รวมจํานวนบัณฑิต 12  คน เปนชาย 6  คน เปนหญิง 6 คน 
 
6.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตรสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่
มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   ซึ่งในปการศึกษา 2552              
คณะศึกษาศาสตร ดําเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ในดานตาง ๆ รวมทั้งส้ิน 98 โครงการ  
จําแนกเปน  กิจกรรมวิชาการ จํานวน 34 โครงการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ จํานวน 7 โครงการ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม จํานวน 10 โครงการกิจกรรมนันทนาการ จํานวน             
9 โครงการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 38 โครงการ  โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน   
9,049 คน ใชงบประมาณทั้งส้ินจํานวน 1,458,280 บาท จําแนกเปนงบประมาณรายไดจํานวน 944,530 
บาท และงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ จํานวน 513,750 บาท  ดังรายละเอียดในภาคผนวก 3 
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7.  งานวิจัยและงานสรางสรรค  
 ในปการศึกษา 2552 คณาจารยของคณะศึกษาศาสตร ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินการวิจัยจาก
โครงการวิจัย จํานวน 50 โครงการ เปนเงิน 6,557,946.34 บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนภายในทั้งหมดจํานวน 18 โครงการ เปนจํานวนเงิน 448,751 บาท และแหลงเงินทุนจากภายนอก
ทั้งหมดจํานวน 32 โครงการ เปนจํานวนเงิน 6,109,195.34 บาท  ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
 

ตารางท่ี 12  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและไดรับงบประมาณสนับสนุน ในปการศึกษา 2552 
 

ลํา
ดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุนภายนอกสถาบัน 
1. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์             

อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 

เครือขายการผลิตสินคา
เกษตรและหวงโซอุปทานของ
จังหวัดนครปฐมเพื่อการ
ทองเที่ยว 

1 ตุลาคม 2551 – 
30 กันยายน 
2552(255,584 
บาท / 12 เดือน x 
4 เดือน) 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 
 

85,194.67 

2. ผศ.ดร.สุกรี แกวมณ*ี 
อาจารยสมศักดิ์ อมรสิริพงศ* 
ผศ. ดร.ชูพักตร สุทธิสา* 
ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย 
อาจารย ดร.ภุชงค เสนานุช* 

รูปแบบและวิธีเหมาะสมใน
การจัดสวัสดิการสังคมโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สําหรับผูสูงอายุ 

ธันวาคม 2551  –
พฤศจิกายน 
2552(4,500,000 
บาท / 12 เดือน x 
6 เดือน/5 คน x1
คน)                

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของ
มนุษย 

450,000 

3. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 
อาจารยเอกนฤน บางทาไม 
อาจารยนํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 

โครงการพัฒนาเครือขาย
สนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม 

19 มีนาคม 52 – 
19 ตุลาคม 2552  
2552(512,000 
บาท / 8 เดือน x 
3 เดือน)         

สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา 

192,000 

4. ผศ. ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 
ผศ. ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา 

โครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบการประเมินเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนและการ
สอนของครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 
ที่ 1 

1 เมษายน 2552 
–  25 พฤษภาคม 
2553 
(2,000,000 
บาท / 12 เดือน x 
10 เดือน/               

สํานักทดสอบทาง
การศึกษา 
กระทรวงศึกษา   
ธิการ 

1,666,666.67 
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ลํา
ดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
5. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  

อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารยสาธิต จันทรวินิจ 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลเตาปูน จังหวัด
ราชบุรี 

15 มิถุนายน 
2552 – 15 
กรกฎาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลเตาปูน 

15,000 

6. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารยนภสร นีละไพจิตร 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลเบิกไพร จังหวัด
ราชบุรี 

17 มิถุนายน 
2552 – 17 
กรกฎาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลเบิก
ไพร 

15,000 

7. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารย ดร.วรกาญจน    
สุขสดเขียว 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกพระเจดีย 
จังหวัดนครปฐม 

18 มิถุนายน 
2552 – 18 
กรกฎาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลโคก
พระเจดีย 

25,000 

8. ผศ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา 

การถอดบทเรียนกระบวนการ
เรียนรูบูรณาการกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนาของวิสาหกิจชุมชน 

19 มิถุนายน 
2552 – 21 
มิถุนายน  
2553 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

243,000 

9. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารย ดร.สําเริง    
ออนสัมพันธุ 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลบานหลวง จังหวัด
นครปฐม 

24 มิถุนายน 
2552 – 24 
กรกฎาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หลวง 

15,000 

10. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารยสาธิต จันทรวินิจ 
 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลเจดียหัก จังหวัด
ราชบุรี 

26 มิถุนายน 
2552 – 26 
กรกฎาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลเจดีย
หัก 

15,000 
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ลํา
ดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
11. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  

อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารยนภสร นีละไพจิตร 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนทีมี่ตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลส่ีหม่ืน จังหวัด
ราชบุรี 

1 กรกฎาคม 
2552 – 1 
สิงหาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลส่ีหม่ืน 

15,000 

12. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารย ดร.สําเริง    
ออนสัมพันธุ 
อาจารย ดร.วรกาญจน    
สุขสดเขียว 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลแกมอน จังหวัด
ราชบุรี 

1 กรกฎาคม 
2552 –              
1 สิงหาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบล      
แกมอน 

15,000 

13. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง 
อาจารยดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ 
อาจารยวิลาพัณย  อุรบุญนวล
ชาต ิ

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบล  ทาชุมพล  
จังหวัดราชบุรี 

14 กรกฎาคม 
2552 – 14 
สิงหาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบล         
ทาชุมพล 

15,000 

14. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม 
รศ.สมพร  รวมสุข 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลดานทับตะโก 
จังหวัดราชบุรี 

15 กรกฎาคม 
2552 – 15 
สิงหาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลดาน
ทับตะโก 

15,000 

15. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
อ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 
 
 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนทราย จังหวัด
ราชบุรี 
 

20 กรกฎาคม 
2552 – 20 
สิงหาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลดอน
ทราย 

15,000 
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ลํา
ดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
16. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  

อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
อ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการให บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
หินมูล จังหวัดนครปฐม  

22 กรกฎาคม 
2552 – 20 
สิงหาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลหินมูล 

20,000 

17. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารย ดร.วรกาญจน    
สุขสดเขียว 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา จังหวัด
ราชบุรี 

22 กรกฎาคม 
2552 – 22 
สิงหาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบล         
ดอนคา 

15,000 

18. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารยวชิระ  จันทราช 
อาจารยรินทร  ชีพอารนัย 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองกวาง จังหวัด
ราชบุรี 

 28 กรกฎาคม 
2552 – 
 28 สิงหาคม 
2552 

องคการบริหาร
สวนตําบล          
หนองกวาง  
 

15,000 

19. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม 
รศ.สมพร  รวมสุข 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลตะนาวศรี จังหวัด
ราชบุรี 

31 กรกฎาคม 
2552 – 31 
สิงหาคม 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลตะนาวศรี  

15,000 

20. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
อ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลปาหวาย จังหวัด
ราชบุรี 

3 สิงหาคม 2552 
– 3 กันยายน 
2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลปาหวาย 

15,000 

21. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารย ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
อาจารยอุบลวรรณ  สงเสริม 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลสามเรือน จังหวัด
ราชบุรี 

3 สิงหาคม 2552 
– 3 กันยายน 
2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลสาม
เรือน 

15,000 

22. อาจารย ดร.อนิรุทธ  สติมัน่ 
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 
ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร* 
ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศร*ี 
ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ* 

การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในเครือขายโลก:
ประเด็นการใชซอฟทแวร
ส่ือสาร 

4 สิงหาคม 2552 – 
4 กุมภาพันธ 2553 
(845,000บาท/ 5 
คน x 2คน) 

สํานัก
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

338,000 
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ลํา
ดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
23. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  

อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารยวชิระ  จันทราช 
อาจารยรินทร  ชีพอารนัย 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี 

10 กรกฎาคม 
2552 –            
10 สิงหาคม 
2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลสวนผ้ึง 

15,000 

24. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารย ดร.วรกาญจน    
สุขสดเขียว 

การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนแร จังหวัด
ราชบุรี 

14 กันยายน 
2552 – 25 
กันยายน 2552 

องคการบริหาร
สวนตําบลดอนแร 

15,000 

25. ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

การสังเคราะหความรูเกี่ยวกับ
องคประกอบของการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนามนุษยท่ี
สมบูรณในชุดโครงการ
สังเคราะหความรูวิชาการ 

1 มกราคม 2553 
– 31 มีนาคม 
2553 

มูลนธิิสดศรี-
สฤษด์ิวงศ 

155,000 

26. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  
อุนอารมยเลิศ 
ผศ.เดชา  ทวีไทย 

การสังเคราะหความรู
เก่ียวกับนิยาม/แนวคิดและ
ปจจัยที่เสริมสราง
กระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาจิตวิญญาณของความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ:การ
ขับเคล่ือนจิตวิญญาณของ
ผูเรียนดวยพลังทางการศึกษา 

1 มกราคม 2553 
– 31 มีนาคม 
2553 

มูลนิธิสดศรี-
สฤษด์ิวงศ 

155,000 

27. ผศ.ดร.นรินทร สังขรักษา การสังเคราะหความรู
ทางดานการพัฒนาจิต
วิญญาณ (ปญญา) จากเร่ือง
เลาความสําเร็จของครูใน
ระบบการศึกษา :  
การพัฒนาหนอออนทาง
การศึกษาสรางจิตปญญาใน   
การเรียนรูสูความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ 

1 มกราคม 2553 
– 31 มีนาคม 
2553 

มูลนิธิสดศรี-
สฤษด์ิวงศ 

156,000 
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ลํา
ดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
28. ผศ. ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 

ผศ. ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา 
โครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบการประเมินเพื่อการ
เรียนรูของนักเรียนและการ
สอนของครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระยะที่ 2 

1 เมษายน 2553 
–  30 กันยายน 
2553 
(1,500,000 
บาท / 6 เดือน x 
2 เดือน/                

สํานักทดสอบทาง
การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิ
การ 

500,000 

29. ผศ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา 

การสํารวจอุปทานการผลิต
ขาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัด
ขางเคียง 

1 มีนาคม 2553 – 
30 เมษายน2553 

บริษัท เอส พี 
วินส เพาเวอร 
จํากัด 

190,000 

30. ผศ.ดร.คีรีบูน  
จงวุฒิเวศย(40%) 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ(30%) 
นางสาววรรณภา 
แสงวัฒนะกุล(30%) 
 

การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
เพื่อสงเสริมการศึกษาเชิง
สรางสรรค 

1 เมษายน2553              
– 30  กันยายน 
2553 
(2,000,000 บาท/         
6 เดือน x 2 
เดือน/  x 70 %) 

โครงการศิลปากร
พัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรภายใต
แผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 

466,667 

31. รศ.คณิต  เขียววิชัย 
รศ.ปริญญา ตันติสุข* 
อ.ธนาทร เจียรกุล* 

ศิลปนรุนเยาวเพื่อการอนุรักษ
งานศิลปและสืบสาน
วัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค 

1 เมษายน 2553 
– 30 กันยายน 
2553 
(6,000,000 บาท 
/ 6 เดือน x 2 
เดือน/                
3 คน x 1 คน) 

โครงการศิลปากร
พัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสรางสรรค 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรภายใต
แผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 

666,667 

32. ผศ.ดร.ฐาปนีย   
ธรรมเมธา 
อาจารยวรวุฒิ     ม่ันสุขผล 
อาจารยเอกนฤน    บางทาไม 
อาจารยน้ํามนต เรืองฤทธ์ิ 
นายวรสรวง ดวงจินดา* 
นางสาวดวงพร วิฬเนศ* 

แนวทางการพัฒนาอีเลิรนนิง
สําหรับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย 

9 ตุลาคม 2551 – 
10 พฤษภาคม 
2553 
(1,050,000/15 
เดือนx12 เดือน/  
6 คน x 4 คน) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอดุมศึกษา 

560,000 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน (บาท) 6,109,195.34 
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ลําดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหลงทุนภายในสถาบัน 
1. อาจารย ดร.อนิรุทธิ์    

สติม่ัน 
การพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
โดยการประยุกตเว็บบล็อก 
(Weblog) สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี 
 คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

29 ธันวาคม 
2551 – 28 
ธันวาคม 2552 
(35,000/12 เดือน 
x 6 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

17,500 

2. ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม 
รศ.สมพร  รวมสุข 
ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ 
อาจารยอธิกมาส มากจุย 

การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

1 มิถุนายน 2552 
–  31 พฤษภาคม  
2553   

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

3. รศ.สมพร  รวมสุข 
ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม 
ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ 
อาจารยอธิกมาส มากจุย 

การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย         
 คณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 มิถุนายน 2552 
–  31 พฤษภาคม  
2553   

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

4. ผศ.ดร.อิศเรศ   
พิพัฒนมงคลพร 
ผศ.ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง 
อาจารยวิลาพัณย 
อุรบุญนวลชาติ 

การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การประถมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 มิถุนายน 2552 
–  31 พฤษภาคม  
2553   

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

5. ผศ.ดร.อรพิณ   ศิริ
สัมพันธ 
อาจารยอนัน  ปนอินทร 

การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา    คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1 มิถุนายน 2552 
–  31 พฤษภาคม  
2553   

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

6. รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร 
ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
อาจารยอนัน  ปนอินทร 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสังคม
ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 มิถุนายน 2552 
–  31 พฤษภาคม  
2553   

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 
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ลําดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. อาจารยวชิระ  จันทราช 
 

การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1 มิถุนายน 2552 
–  31 พฤษภาคม  
2553   

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

8. ผศ.ดร.กรภัสสร   
อินทรบํารุง 
อาจารยดวงหทัย  
โฮมไชยะวงศ 
อาจารยธิดาพร  คมสัน 

การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย    
คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 มิถุนายน 2552 
–  31 พฤษภาคม  
2553   

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

9. ผศ. ดร.เสง่ียม โตรัตน 
ผศ. ดร.บํารุง  โตรัตน 

 

การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ  
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 สิงหาคม 2552-
31 ธันวาคม 
2552 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

30,000 

10. อาจารยเอกนฤน บางทา
ไม 

การพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนแบบใชปญหาเปน
ฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี   คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 พฤศจิกายน  
2552 – 31 
ตุลาคม  2553 
( 35,000 บาท/ 
12 เดือน x 7 
เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

20,417 

11. ผศ.ดร.นรินทร สังขรักษา   การศึกษาหวงโซอุปทานใน
การทองเที่ยวเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรมของจังหวัด
นครปฐม 

9 พฤศจิกายน  
2552 – 8 
พฤศจิกายน 2553 
( 50,000 บาท/ 12 
เดือน x 7 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

29,167 

12. ผศ.ดร. ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

บทบาทของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการสงเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

9 พฤศจิกายน 
2552 –  8 
พฤศจิกายน 2553 
( 50,000 บาท/ 12 
เดือน x 7 เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

29,167 
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ลําดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

13. ผศ. ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย 
ผศ. ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
นางสาววรรณภา  
แสงวัฒนะกุล 

การศึกษากระบวนการเรียนรู
ของชุมชนและการถายทอด
ความรูของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ในจังหวัดนครปฐม 

25 ธันวาคม  
2552 – 24  
ธันวาคม 2553  
(50,000 บาท/12 
เดือน x 6 เดือน / 
3 คน x 2 คน)  

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

16,667 

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

 

บทบาทของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาไทย เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

25 ธันวาคม 
2552 – 24  
ธันวาคม 2553 
( 50,000 บาท/ 
12 เดือน x 6 
เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

25,000 

15. อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ   
อุนอารมยเลิศ  
ผศ.ดร.ไชยยศ   
ไพวิทยศิริธรรม 
อาจารยจุรีวรรณ จันพลา* 

การพัฒนาระบบการ
บริหารงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

25 ธันวาคม  
2552 – 24 
ธันวาคม 2553 
(50,000 /12 
เดือน x 6 เดือน 
บาท / 
 3 คน x 2 คน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

16,667 

16. อาจารย ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 

 

การบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน
นิติบุคคล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 

 25  ธันวาคม 
2552 – 24  
ธันวาคม 2553 
( 50,000 บาท/ 
12 เดือน x 6 
เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

25,000 

17. รศ.คณิต  เขียววิชัย การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความฉลาดทาง
อารมณและความสนใจใน
การทํากิจกรรมนันทนาการ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร 

1 กุมภาพันธ 
2553 –31 
มกราคม 2554 
( 35,000 บาท/ 
12 เดือน x 5 
เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

14,583 
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ลําดับ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

18. อาจารยธิดาพร  คมสัน การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
จัดประสบการณระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ระดับปฐมวัย 

1 กุมภาพันธ 
2553 –31 
มกราคม 2554 
( 35,000 บาท/ 
12 เดือน x 5 
เดือน) 

คณะ
ศึกษาศาสตร 
(เงินรายได) 

14,583 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน (บาท) 448,751 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกและภายในสถาบัน (บาท) 6,557,946.34 
 

* อาจารย/บุคลากร ภายนอกคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

งานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร 
 ในปการศึกษา 2552 คณาจารยของคณะศึกษาศาสตร ไดตีพิมพเผยแพรงานวิจัยทั้งในรูปแบบ
การเขียนบทความวิจัย การนําเสนอในที่ประชุมวิชาการตาง ๆ จํานวน 10 ผลงาน จําแนกเปนระดับชาติ 
จํานวน 9 เร่ือง และระดับนานาชาติ จํานวน 1 เร่ือง ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 
 
ตารางท่ี 13 งานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร  
 

ช่ือเจาของผลงาน ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือวารสารที่ตีพิมพ ปที่ตีพิมพเผยแพร ระดับ 
อาจารย ดร. 
อนิรุทธ สติม่ัน  
และคณะ   

ผลการจัดการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหา
เปนฐาน เร่ือง กฎหมายและ
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีตอการเรียนรูแบบนํา
ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 

ชาติ 

  การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยและวิทยา 
นิพนธสาขา การศึกษา
และสาขาที่เก่ียวของ ป
การศึกษา  2551 อาคาร
ศึกษา 3  ช้ัน 5  
 

วันเสารที่ 20 
มิถุนายน 2552 
ณ หองประชุมหลวง
พอวัด 
ไรขิงอุปถัมภ 

ชาติ 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

-43- 

ช่ือเจาของผลงาน ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือวารสารที่ตีพิมพ ปที่ตีพิมพเผยแพร ระดับ 
ผศ.ดร.นรินทร      
สังขรักษา 

Good Effects from Application of 
Sufficiency Economic Philosophy 
in   the  Learning Process and 
Knowledge Management for 
Sustainable Development of 
Community Enterprise: Case 
Study of Ratchaburi Province 

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ 
สาขาการศึกษาและสาขา
ที่เก่ียวของ ปการศึกษา  
2551 อาคารศึกษา 3     
ช้ัน 5 

วันเสารที่ 20 
มิถุนายน 2552 
ณ หองประชุมหลวง
พอวัด 
ไรขิงอุปถัมภ 

ชาติ 

ผศ.ดร.ไชยยศ         
ไพวิทยศิริธรรม 

การประเมินความตองการจําเปนใน
การผลิตบัณฑิตหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยและวิทยา 
นิพนธ สาขาการศึกษาและ
สาขาท่ีเกี่ยวของ   
ปการศึกษา  2551           
อาคารศึกษา 3  ชั้น 5  

วันเสารที่ 20 
มิถุนายน 2552 
ณ หองประชุมหลวง
พอวัด 
ไรขิงอุปถัมภ 

ชาติ 

ผศ.ดร.มาเรียม       
นิลพันธุ 

การศึกษาการเรียนรูและแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรูในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

วารสารศิลปากรศึกษา            
ศาสตรวิจัย    

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2552 (หนา  5 – 15) 

ชาติ 

  การประชุมทางวิชาการ
สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร และ
ศึกษาศาสตร ครบรอบ 
40 ป คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันที่ 18 ธันวาคม 
2552 
ณ คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชาติ 

ผศ.ดร.นรินทร      
สังขรักษา 

การศึกษามโนภาพแหงตนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

วารสารศิลปากรศึกษา            
ศาสตรวิจัย    

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2552 (หนา  16 – 21) 

ชาติ 

อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ   
อุนอารมยเลิศ 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
 
 

วารสารศิลปากรศึกษา            
ศาสตรวิจัย    

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2552 (หนา  22 – 33) 

ชาติ 
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ช่ือเจาของผลงาน ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือวารสารที่ตีพิมพ ปที่ตีพิมพเผยแพร ระดับ 
ผศ.ดร.นรินทร 
สังขรักษา และคณะ 

ผลดีของการประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการ
เรียนรูและการจัดการความรูเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชน:
กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 

นําเสนอในรูปแบบ
โปสเตอร ในงานการ
นําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ 2552  

วันที่ 28-30 ตุลาคม 
2552  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

ชาติ 

ผศ. ดร. นวลฉวี 
ประเสริฐสุข 
 
 

พฤติกรรมเส่ียงและการปองกันใน
นักเรียนวัยรุนไทยและญ่ีปุน 

การประชุมทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ คร้ังที่ 13  

วันที่ 10-11 กันยายน 
2552 สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา   

ชาติ 

อาจารยมณี            
ศรีวิบูลย   

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การประชุมทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ คร้ังที่ 13  

วันที่ 10-11 กันยายน 
2552 สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา   

ชาติ 

อาจารย ดร. 
นงนุช โรจนเลิศ 

Factors and Process Facilitating 
the Development of Students’ 
Professional Competency : A 
Case Study from Silpakorn 
University, Thailand 

วารสาร The 
International Journal of 
Learning.  

Volume 16,Number 
5 (2009) 

นานา
ชาติ 

รวมจํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ระดับชาติ จํานวน 9 ผลงาน ระดับนานาชาติ จํานวน 1 ผลงาน 
 

งานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) 
 ในปการศึกษา 2552 คณาจารยของคณะศึกษาศาสตร มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) 
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ จํานวน 1 เร่ือง ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 
 

ตารางท่ี 14 งานวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อเจาของผลงานและ

ผูรวม 
ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการ

อางอิง (โปรดระบุ ชื่อบทความ
วิจัย  ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ  ปท่ี 

ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปของวารสาร / 
เลขหนา )  

ชื่อบทความวจิัยท่ีนําไปอางอิง 
(โปรดระบุ ชื่อผูวิจัย ชื่อบทความ
วิจัย  ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ  ปท่ี 

ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปของวารสาร / 
เลขหนา ) 

วัน-เดือน-ป ท่ี
ไดรับการอางอิง 

(cited) 

ระดับ 

1 Nillapun 
Maream, 
Jongwutiwes 
Kiriboon 

Gender differences in food 
choice:the contribution of 
health beliefs and dieting, 
2004 Apr; 27(2): 107-116. 

Recruitment to a Randomized 
Wev-Based Nutritional 
Intervention Trial 
:Characteristics of 
Participants Compared to 

Published 
online 2009 
August 26. 

นานา 
ชาติ 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

-45- 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเจาของผลงานและ
ผูรวม 

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิง (โปรดระบุ ชื่อบทความ
วิจัย  ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ  ปท่ี 

ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปของวารสาร / 
เลขหนา )  

ชื่อบทความวจิัยท่ีนําไปอางอิง 
(โปรดระบุ ชื่อผูวิจัย ชื่อบทความ
วิจัย  ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ  ปท่ี 

ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปของวารสาร / 
เลขหนา ) 

วัน-เดือน-ป ท่ี
ไดรับการอางอิง 

(cited) 

ระดับ 

Non-Participants  
Journal of Medical Internet 
Research 2009 Jul-
Sep;11(3)e38. 

 รวมจํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง ระดับนานาชาติ จํานวน 1 ผลงาน 
 
8. การบริการวิชาการแกสังคม  
 คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน โดยจัดการอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งส้ิน 33 โครงการ มีผูเขา
รับบริการทั้งหมดจํานวน 3,950 คน โดยใชงบประมาณทั้งส้ิน 3,372,700 บาท ซึ่งประกอบดวยโครงการที่
ใชงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,334,700 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 158,000 บาท และ
งบประมาณอ่ืน ๆจํานวน 1,880,000 บาท นอกจากนี้ คณะฯ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจในการ
เขารับบริการวิชาการจากคณะศึกษาศาสตรโดยมีคาเฉล่ียรวมรอยละ 85.44 ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 
 

ตารางท่ี 15 โครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน  

 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวนผูที่    
เขารวม (คน) 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
ชวงเวลา     

ที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.

แผ
นด

ิน 

งป
ม.

เงิน
รา

ยไ
ด 

งป
ม.

อื่น
 ๆ

 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เข
าร

วม
จร

ิง ผลการ
ประเมิน
ความ

พึงพอใจ
(รอยละ) 

1. แนวทางของครูในการให
การปรึกษาแกพอแมของ
ลูกที่มีความตองการ
พิเศษ 

วันที่ 13-
14 มิ.ย.

52 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ  ช้ัน 
5 อาคารศึกษา 3 

15
0,0

00
 

 

 200 234 85.4 

2. ประชุมนําเสนอผลงาน 
วิจัย และวิทยานิพนธ 
สาขาการศึกษาและสาขา
ที่เก่ียวของ ปการศึกษา 
2551” 

20  มิ.ย. 
52 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 
อาคารศึกษา 3 

 

80
,00

0  200 337 77.6 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวนผูที่    
เขารวม (คน) 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
ชวงเวลา     

ที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.

แผ
นด

ิน 

งป
ม.

เงิน
รา

ยไ
ด 

งป
ม.

อื่น
 ๆ

 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เข
าร

วม
จร

ิง ผลการ
ประเมิน
ความ

พึงพอใจ
(รอยละ) 

3. ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง 
การเสนองานวิจัยดีเดน  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

13  ก.ค. 
52 

หอง ศษ 2102 และ 
ศษ 2121  อาคาร
ศึกษา 2 

 

30
,00

0  120 180 77.8 

4. การประเมินโครงการเพื่อ
เล่ือนวิทยฐานะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา 

24 – 26 
ก.ค. 52 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2   40

,00
0 60 20 88.2 

5. เหลียวหลังแลหนา 
พระราชบัญญัติ
การศึกษาไทย 

25-26 
ก.ค. 52 

หองประชุม   หลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 

20
0,0

00
 

 

 300 352 86.2 

6. เครือขายครอบครัว   
ลอมร้ัวดวยรัก 

1-2 ส.ค.
52 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 
อาคารศึกษา 3 

13
0,0

00
 

 

 300 262 86.2 

7. การพัฒนาวิชาชีพ
อาจารยสอน
ภาษาตางประเทศ 

8-9 ส.ค.
52 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 
อาคารศึกษา 3 

12
0,0

00
 

 

 200 254 83.2 

8. วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการของ
ผูเรียนเพื่อมุงสูความเปน
เลิศของเด็กระดับกอนวัย
เรียน 

22 – 23 
ส.ค. 52 

 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

10
0,8

00
 60 56 91.4 

9. การวัดและประเมินผล
เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

24 – 25 
ส.ค.52 

หองประชุม   หลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ   
ช้ัน 5  อาคารศึกษา 3 

  44
,00

0 110 110 95 

10. การจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อเล่ือนเปน
วิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ 

18-20, 
25-27 

ก.ย. 52 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2   23

2,0
00

 60 58 95 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวนผูที่    
เขารวม (คน) 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
ชวงเวลา     

ที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.

แผ
นด

ิน 

งป
ม.

เงิน
รา

ยไ
ด 

งป
ม.

อื่น
 ๆ

 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เข
าร

วม
จร

ิง ผลการ
ประเมิน
ความ

พึงพอใจ
(รอยละ) 

11. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา (รุนที่ 1 ชุด
ฝกอบรมที่ 7 การวิจัยทาง
การศึกษา) 

3 – 25  
ต.ค. 52 

(60 
ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

16
1,7

00
 100 77 81 

12.  ฝกอบรมชุดวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา (รุนที่ 2 ชุด
ฝกอบรมที่ 2 การพัฒนา
หลักสูตร) 

5 – 16 
ต.ค. 52 

(60 
ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

81
,90

0 60 39 81 

13. การประเมินโครงการเพื่อ
เล่ือนวิทยฐานะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา 

22-24 
ต.ค. 52 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2   70

,00
0 40 28 89.4 

14. การพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษ TEFL 
brush-up 

29 – 30 
ต.ค.52 

หอง 1407  ช้ัน 4   
อาคารศึกษา 1  

33
,00

0 

 30 30 94 

15. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา (รุนที่ 3 ชุด
ฝกอบรมที่ 9  ความเปน
ครู) 

31 ต.ค.- 
22 พ.ย.

52 
(60 

ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

130
,20

0 60 62 82.4 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวนผูที่    
เขารวม (คน) 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
ชวงเวลา     

ที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.

แผ
นด

ิน 

งป
ม.

เงิน
รา

ยไ
ด 

งป
ม.

อื่น
 ๆ

 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เข
าร

วม
จร

ิง ผลการ
ประเมิน
ความ

พึงพอใจ
(รอยละ) 

16. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา (รุนที่ 4 ชุด
ฝกอบรมที่ 1 ภาษาและ
เทคโนโลยีสําหรับครู) 

28 พ.ย.-    
27 ธ.ค.

52 
(60 

ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

90
,30

0 50 43 83.6 

17. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง:รวมเรียนรู        
สานขาย  ขยายผล  โดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School-based 
Learning) หนึ่งในลาน
กิจกรรมเทิดไทในหลวงฯ 

17 – 18 
ธ.ค.52 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ  ช้ัน 
5  อาคารศึกษา 3 

12
6,5

00
 

 

 290 250 86.6 

18. SU.Ed.Fitness Center ม.ค. – 
ธ.ค.52 

หองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรการกีฬา  

 

17
0,0

00
 30 30 73.6 

19. ธรรมะบําบัด โดยเสถียร
ธรรมสถาน 

8 ม.ค. 53 หองนพเกา ช้ัน 6 
อาคารศึกษา 3  

5,0
00

 

 200 110 84.4 

20. โครงการอบรมความรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมสอบ TOEFL 

9 ม.ค.- 
13 ก.พ.

53 

ศษ.1407              
อาคารศึกษา 1 ช้ัน 4 

 

 48
,00

0 30 12 95.0 

21. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา (รุนที่ 5 ชุด
ฝกอบรมที่ 5 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 

9 – 31 
ม.ค. 53 

(60 
ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

98,
700

 50 47 92.0 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวนผูที่    
เขารวม (คน) 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
ชวงเวลา     

ที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.

แผ
นด

ิน 

งป
ม.

เงิน
รา

ยไ
ด 

งป
ม.

อื่น
 ๆ

 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เข
าร

วม
จร

ิง ผลการ
ประเมิน
ความ

พึงพอใจ
(รอยละ) 

22. ผูสูงอายุกับการพัฒนา
สังคม 

27-28 
ม.ค.53 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 143

,00
0 

 

 100 136 79.6 

23. การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ 

30 - 31 
ม.ค. 53 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2   74,

000
 80 74 85.0 

24. โทษทัณฑจากยาเสพติด:
มูลนิธิธรรมรักษ วัดพระ
บาทน้ําพุ 

5 ก.พ. 53 หองประชุมนพเกา 
(ศษ 3605) ช้ัน 6  
อาคารศึกษา 3 

 

10
,00

0 

 200 134 86.6 

25. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพัฒนา
สมรรถนะของผูเรียน :
กระบวนการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน ( Brain 
Based Learning : 
BBL)” 

6 – 7 
ก.พ. 53 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ  ช้ัน 
5 อาคารศึกษา 3 

184
,00

0 

 

 300 274 83.4 

26. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา (รุนที่ 6               
ชุดฝกอบรมที่ 4 จิตวิทยา
สําหรับครู) 

6 – 28 
ก.พ. 53 

(60 
ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

92
,40

0 50 44 81.0 

27. กาวทันนวัตกรรมทางการ
บริหาร 

6 มี.ค.53 หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 
อาคารศึกษา 3 

150
,20

0 

 

 360 356 83.4 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวนผูที่    
เขารวม (คน) 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
ชวงเวลา     

ที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.

แผ
นด

ิน 

งป
ม.

เงิน
รา

ยไ
ด 

งป
ม.

อื่น
 ๆ

 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เข
าร

วม
จร

ิง ผลการ
ประเมิน
ความ

พึงพอใจ
(รอยละ) 

28. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครู
ของคุรุสภา (รุนที่ 7 ชุด
ฝกอบรมที่ 6 การบริหาร
จัดการในช้ันเรียน) 

6 – 28  
มี.ค. 53 

(60 
ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

94
,50

0 50 45 89.0 

29. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครู
ของคุรุสภา (รุนที่ 8 ชุด
ฝกอบรมที่ 8 นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา) 

15 – 19 
และ    22 
– 26 มี.ค.

53 
(60 

ช่ัวโมง) 
 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

102
,90

0 50 49 85.2 

30. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครู
ของคุรุสภา (รุนที่ 9 ชุด
ฝกอบรม ที่ 3 การจัดการ
เรียนรู) 

3 - 25  
เม.ย.,        

1-2 พ.ค.
53 
(60 

ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

81
,60

0 50 41 81.0 

31. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนเปนวิทย
ฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
รุนที่ 2 

3 – 8 
เม.ย.53 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 
   

104
,00

0 60 26 89.4 

32. การใชซอฟแวรระบบเปด 
(Open Source)    เพื่อ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนในสถานศึกษา 

22 – 23 
เม.ย.53 

หองปฏิบัติการ
ฝกอบรมคอมพิวเตอร  
ศูนยคอมพิวเตอร    
ช้ัน 3  อาคาร
หมอมหลวงปน  มาลากุล 

131
,00

0 

 

 150 150 87.0 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวนผูที่    
เขารวม (คน) 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
ชวงเวลา     

ที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.

แผ
นด

ิน 

งป
ม.

เงิน
รา

ยไ
ด 

งป
ม.

อื่น
 ๆ

 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เข
าร

วม
จร

ิง ผลการ
ประเมิน
ความ

พึงพอใจ
(รอยละ) 

33. ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครู
ของคุรุสภา (รุนที่ 10 ชุด
ฝกอบรมที่ 7การวิจัยทาง
การศึกษา) 

13 - 30 
พ.ค.53 

(60 
ช่ัวโมง) 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2 

  

63
,00

0 50 30 80.0 

 
รวมงบประมาณที่ใช 

1,3
34

,70
0 

15
8,0

00
 

1,8
80

,00
0 4,050 3,950 85.44 

 
 

หมายเหตุ งบประมาณอ่ืน ๆ (เก็บคาลงทะเบียน)    
 
 นอกจากนี้คณาจารยของคณะฯ ยังไดใหบริการการศึกษา และรับเชิญเปนที่ปรึกษาใหกับ
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยคณะฯไดรับงบประมาณสําหรับการใหคําปรึกษาวิชาการจาก
หนวยงานภายนอก รวมเปนเงินจํานวน 1,333,600.00 บาท  ดังรายละเอียดในตารางที่  16 
 

ตารางท่ี 16 การไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาวิชาการจากหนวยงานภายนอก (บริการวิชาการ) 
 

การเปนท่ีปรึกษา ช่ือบุคลากร 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลง
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ (บาท) 

1. ที่ ป รึก ษ าโ ค รง กา ร พัฒ น าอ ง ค
ความรูดานการวิจัยแกบุคลากร  
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.นรินทร
สังขรักษา 

1 ก.ค. – 30 ก.ย.52 สํานักงาน ป.ป.ช. 291,600 

2. ที่ป รึกษาโครงการถอดบทเ รียน
กระ บว นกา รเ รียน รูบู รณา กา ร
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนาของวิสาหกิจชุมชน  เพื่อ
สังคมอยู เ ย็น เปน สุข ใน จังห วัด
ราชบุรี 

ผศ.ดร.นรินทร
สังขรักษา 

มิ.ย. 52 – พ.ค.53 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช) 

243,000 
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การเปนท่ีปรึกษา ช่ือบุคลากร 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แหลง
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ (บาท) 

3. ที่ปรึกษาสรางและพัฒนาขอสอบ
มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  ก ลุ มสา ระการ เ รียน รู
ภาษาไทย 

ผศ.ดร.มีชัย 
เอี่ยมจินดา 

27 ส.ค.52 –       
27 เม.ย.53 

 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

799,000 

 รวมงบประมาณสําหรับการใหคําปรึกษาวิชาการจากหนวยงานภายนอก 1,333,600 
 
การไดรับเชิญเปนวิทยากร/กรรมการท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ
ภายใน/ภายนอก 

 

 ในปการศึกษา 2552 คณาจารยของคณะศึกษาศาสตรไดรับเชิญเปนวิทยากร ในโครงการบริการ
วิชาการที่คณะศึกษาศาสตรจัดข้ึน และไดรับเชิญเปนกรรมการที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธภายใน/ภายนอก ดังรายละเอียดในตารางที่  17 และภาคผนวก 4 
 

ตารางท่ี 17  สรุปการไดรับเชิญเปนวิทยากรภายในคณะศึกษาศาสตรและการไดรับเชิญเปนกรรมการที่ 
                    ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายใน/ภายนอก 
 

จํานวน ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารยประจํา วิทยากรและกรรมการฯ 

รอยละ 

1. ภาควิชาการบริหารการศึกษา 6.5 6 92.31 
2. ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 3 3 100.00 
3. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 7.5 7.5 100.00 
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 8 8 100.00 
5. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 12 11 91.67 
6. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4 4 100.00 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 7 7 100.00 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 8 7 87.55 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 3 2 66.67 
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 13 9 69.23 

รวม 72 64.5 89.58 
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9.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

  ในปการศึกษา 2552  คณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการและกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งส้ิน 45 โครงการ  โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 1,397 คน ใชงบประมาณรวมทั้งส้ิน
จํานวน  310,354  บาท ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ 3  
 

 นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชา
ตางๆ จํานวน 15 รายวิชา ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 
 

ตารางท่ี 18  รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุงทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ลําดับที ่ ชื่อรายวิชา รายชื่อผูสอน 
1 080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
2 463 108 จิตวิทยาผูใหญและสูงอาย ุ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ 
3 463 202 การศึกษาพิเศษเบื้องตน รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ 
4 463 423 จิตวิทยาการเรียนการสอน รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ 
5 465 232 วรรณกรรมนิทานพื้นบานไทย อาจารยบัญญัต ิ เรืองศรี 
6 465 233 คติชนวิทยา อาจารยบัญญัต ิ เรืองศรี 
7 465 327 วรรณกรรมเอกของไทย ผศ. มณฑนา วัฒนถนอม 
8 465 416  การศึกษาเอกลักษณไทย อาจารยบัญญัต ิ เรืองศรี 
9 467 241 หลักมนุษยวิทยา ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
10 467 261 จริยธรรมสําหรับครู ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
11 467 343 หนาที่พลเมือง ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
12 470 102 การละเลนของเด็กไทย อาจารยธิดาพร  คมสัน 
13 470 204  การพัฒนาลักษณะความเปนไทยในเด็กปฐมวัย อาจารยธิดาพร  คมสัน 
14 471 202 วรรณกรรมสําหรับเด็ก อาจารยดวงหทัย โฮมไชยะวงศ 

อาจารยวิลาพัณย อุรบุญนวลชาต ิ
15 471 402 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา อาจารยดวงหทัย โฮมไชยะวงศ 
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10.  การบริหารจัดการ 
10.1 งบประมาณ 
       ในปงบประมาณ 2552 คณะศึกษาศาสตรมีรายรับทั้งหมด จํานวน  73,923,100.00 บาท 

โดยจําแนกเปนงบประมาณแผนดินจํานวน  52,786,800 บาท  งบประมาณเงินรายไดจํานวน  21,136,300 
บาท   ดังรายละเอียดในตารางที่  19  และมีรายจายจําแนกตากงบประมาณดังรายละเอียดในตารางที่  20 
- 22 
 

ตารางท่ี 19  งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 2552 
 

ประเภทของแหลงงบประมาณ 
ป 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณ 
จากเงินรายได 

รวม 

2552 52,786,800.00 21,136,300.00 73,923,100.00 
2551 65,617,900.00 20,194,000.00 85,811,900.00 
2550 66,613,300.00 14,650,900.00 81,264,200.00 

 
 
 
 

ตารางท่ี 20  สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ           
                    พ.ศ. 2552 จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

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

รอยละการ
เบิกจายจากยอด

รายรับ 
งบบุคลากร 40,310,300 36,253,862.06 4,056,437.94 89.94 
-  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 39,357,300 35,508,156.06 3,849,143.94 90.22 
-  หมวดคาจางช่ัวคราว 953,000 745,706.00 207,294.00 78.25 
งบดําเนินการ 4,043,000 4,042,961.78 38.22 99.99 
-  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,943,000 3,942,964.36 35.64 99.99 
-  หมวดคาสาธารณูปโภค 100,000 99,997.42 2.58 99.99 
งบลงทุน 5,787,500 5,787,490.00 10.00 99.99 
-  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 5,787,500 5,787,490.00 10.00 99.99 
งบเงินอุดหนุน 2,646,000 2,645,960 40.00 99.99 
งบรายจายอ่ืนๆ - - - - 

รวม 52,786,800 48,730,273.84 4,056,526.16 99.98 
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ตารางท่ี 21 สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
                  จําแนกตามหมวดรายจาย 

 

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

รอยละการ
เบิกจายจากยอด

รายรับ 
งบบุคลากร 2,545,196.00 2,545,196.00 0.00 100.00 
-  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 338,960.00 338,960.00 0.00 100 
-  หมวดคาจางช่ัวคราว 2,206,236.00 2,206,236.00 0.00 100 
งบดําเนินการ 12,834,984.00 12,833,666.33 1,317.67 99.99 
-  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 11,567,755.00 11,566,437.33 1,317.67 99.99 
-  หมวดคาสาธารณูปโภค 1,267,229.00 1,267,229.00 0.00 100 
งบลงทุน 600,000.00 600,000.00 0.00 100 

-  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 600,000.00 600,000.00 0.00 100 
งบเงินอุดหนุน 2,725,412.00 2,725,412.00 0.00 100 
งบรายจายอ่ืนๆ 2,430,708.00 2,430,708.00 0.00 100 

รวม 21,136,300.00 21,134,982.33 1,317.67 99.99 
 

 
ตารางท่ี 22  รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายได ประจําปการศึกษา 2552 จําแนกตามงาน 
 

รายจาย 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

เงิน
เด

ือน
 

งบ
ดํา

เน
ิน 

กา
ร 

คร
ุภัณ

ฑ 

เงิน
อุด

หน
ุน 

รา
ยจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
รายจาย
ทั้งหมด 
(บาท) 

รอยละ
การ

เบิกจาย
จาก
ยอด

รายรับ 
งานบริหารท่ัวไป 6,132,680 2,545,196 2,885,484 - - 702,000 6,132,064.33 99.99 
งานพัฒนาหลักสูตร 420,000 - 150,000 - - 270,000 420,000.00 100.00 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 375,000 - 375,000 - - - 375,000.00 100.00 
งานจัดการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร 4,694,500 - 3,904,500 - - 790,000 4,694,500.00 100.00 
งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 8,054,120 - 5,100,000 600,000 2,055,412 298,708 8,054,120.00 100.00 
งานทุนการศึกษา 270,000 - - - 270,000 - 270,000.00 100.00 
งานกิจกรรมนักศึกษา 285,000 - - - - 285,000 285,000.00 100.00 
งานพัฒนาบุคลากร 340,000 - 320,000 - - 20,000 339,298.00 99.79 
งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 450,000 - 50,000 - 400,000 - 450,000.00 100.00 
งานบริการวิชาการแกชุมชน 50,000 - 50,000 - - - 50,000.00 100.00 
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 65,000 - - - - 65000 65000.00 100.00 

รวม 21,136,300 2,545,196 12,834,984 600,000 2,725,412 2,430,708 21,134,982.33 99. 99 
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9.2 อาคารสถานท่ี 
 คณะศึกษาศาสตร มีอาคารทั้งหมด 4 อาคาร  ไดแก อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 
และอาคารโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร (โรงอาหารA2) ซึ่งมีพื้นที่ใชสอย ดังรายละเอียดในตารางที่  23 
และ 24 
 

ตารางท่ี 23  ขอมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใชสอยของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อาคารสถานที ่ พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.) 
อาคารศึกษา 1 
อาคารศึกษา 2 
อาคารศึกษา 3 
อาคารโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร (โรงอาหารA2) 

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

รวม 10,757.88 
 
ตารางท่ี 24  การแบงพื้นที่ใชงานในอาคารคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อาคารศึกษา 1 
พ้ืนท่ีรวม 2,433.56 ตร.ม. 

อาคารศึกษา 2 
พ้ืนท่ีรวม 1,456.80 ตร.ม. 

อาคารศึกษา 3 
พ้ืนท่ีรวม 4,567.52 ตร.ม. 

อาคารโรงอาหาร 
พื้นท่ีรวม 2,300 ตร.ม. ใชงานพื้นที่ จํานวน

หอง 
พื้นที่  

(ตร.ม.) 
จํานวน

หอง 
จํานวน

หอง 
พื้นที่  

(ตร.ม.) 
พื้นที่  

(ตร.ม.) 
จํานวน

หอง 
พื้นที่  

(ตร.ม.) 
หองผูบริหาร 6 104.46 3 13.00 5 230 - - 
หองพักอาจารย 35 279.32 16 133.66 4 134.4 - - 
หองอาหาร  -   -   - - - - 1 1,150 
หองประชุม 7 1,041.78 6 667.22 7 617 - - 
รานคาสโมสร  -   -  - - - - - - 
หองเรียนบรรยาย 16 1,008.00 13 642.92 20 2370 - - 
หองอื่น ๆ  - - - - 8 552.12 - - 
ศูนยการเรียนรู - - - - 1 371 - - 
หองคอมพิวเตอร - - - - 2 293 - - 
พื้นที่โลงบนอาคาร - - - - - - 1 1,150 

รวม 64 2,433.56 38 1456.80 44 4567.52 1 2,300 
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9.3 การพัฒนาบุคลากร  
 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป นรูปธรรม โดยการวิเคราะห             
ขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการกําหนดสัดสวนอัตรากําลังและคุณวุฒิใหเหมาะสมกับภารกิจ 
การสรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจ การพัฒนาทรัพยากรขององคกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
การประสานงานเร่ืองการขอรับทุนใหกับคณาจารย เพื่อศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ และการจัดสรร
งบประมาณใหบุคลากรทุกระดับสําหรับการเพิ่มพูนความรูและประสบการณเปนประจํา ทุกปงบประมาณ 
รายละเอียดดังตารางที่ 25 
 

ตารางท่ี 25  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

กลยุทธ/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธที่ 1 การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล 
1.  บริหารงานบุคคลภายใต

ระเบียบและหลักเกณฑใหเกิด
ความเปนธรรมและโปรงใส 
เสริมสรางคุณภาพและ
ประสิทธภิาพแกบุคลากร 

 

1.1  มาตรการปรับโครงสราง 
       กําลังคนฯ 
1.2  จัดทําแผนการบริหาร 
       ทรัพยากรบุคคลระยะ 5-10 ป  
       จากการวิเคราะหอัตรากําลัง 
       อัตราผูเกษียณ/ลาออกจาก 
       ราชการ สาขาวิชาชีพขาดแคลน         
        รวมทั้งคา FTES  เปนตน 
1.3  จัดทําระบบคาตอบแทน 
       ที่สัมพันธกับปริมาณและ 
       คุณภาพของงาน 
       (1) การใหคาตอบแทนสูง 
             กวาระบบราชการ 
       (2) การใหคาประสบการณ 
       (3) คาตอบแทนอื่น ๆ 
1.4 จัดทําระบบสวัสดิการที่เหมาะสม 
      (1) สวัสดิการคารักษา 
            พยาบาลสําหรับ   
            พนักงานมหาวิทยาลัย 
            และครอบครัว 

 (2) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
      (3) กองทุนสวัสดิการทาง 

1.1 มีระบบและกลไกในการบริหาร 
      ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไว      
      ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ            
      (1) มีการจัดทําแผนการบริหาร 
           ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใต 
           การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

(2) มีระบบและกลไกในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน         
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง 
การกําหนดเสนทางเดิน ของตําแหนง 
การสนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรม และ/หรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญและ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 (3) มีระบบสวัสดิการและเสริมสราง
สุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

(4) มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
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กลยุทธ/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
           วิชาการ 
 
1.5  จัดใหมีระบบสนับสนุนและ  
       การประเมินเพื่อใหมี 
       ความกาวหนาในตําแหนง  
       หนาที่ เชน ตําแหนงทาง 
       วิชาการ ตําแหนงชํานาญการ            
      เช่ียวชาญ เปนตน     

ศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ
อยางรวดเร็วตามสายงาน 

 (5) มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

       (6) มีการนําผลการประเมินความ 
            พึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง      

 และมีแนวทางในการปรับปรุง  
 พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

2.  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให           
     มีคุณวุฒิเหมาะสม รวมทั้ง  
     พัฒนาดานวิชาการเพื่อ 
     สงเสริมในการปฏิบัติงานตาม 
     พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 

2.1 แสวงหาแหลงทุนและ 
      สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา 
       ตอของอาจารยประจํา 
2.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย 
      ประจําพัฒนาองคความรูใน 
      ศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยาง 
      ตอเนื่อง 

2.1 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

2.2 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย                               
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   
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กลยุทธ/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
3. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย 
   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3.1 สนับสนุนใหอาจารยทํางาน 
      วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
      การเรียนการสอน 
      เชน สนับสนุน งบประมาณ      

 การนับเปนสวนหนึ่งของ            
      ภาระงาน 

3.1 มีระบบและกลไกสนับสนุนให 
อาจารย ประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน   
(1) มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา

อาจารยดานความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

(2) มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะ
กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียน 
การสอน 

(3) มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย        
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

(4) มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน 
และมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและ
เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการสอนอยาง
สมํ่าเสมอ 

(5) มีการสรางเครือขายวิจัยดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายใน
และภายนอกคณะวิชา 
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4. สงเสริมพัฒนาศักยภาพ 
    ผูบริหารทุกระดับ 

4.1 ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ  
      และวิธีการสรรหาผูบริหาร 
4.2 จัดทําโครงการและสนับสนุน 
      การฝกอบรม ประชุม สัมมนา                
      ดูงานทั้งในและตางประเทศ                   
      แกผูบริหารทุกระดับ 

4.1 มีภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ 
      สถาบัน  
      (1) มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปน 
           ระบบโปรงใส ตรวจสอบได 
      (2) ผูบริหารดําเนินการบริหารดวย              

หลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของคณะวิชาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

(3)  มีกระบวนการประเมินศักยภาพ และ            
             ผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร  
             ที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในคณะวิชา 
      (4) มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนา

ศักยภาพของผูบริหารตาม ผลการ
ประเมินและดําเนินการตามแผน
อยางครบถวน 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
1.1 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคลของมหาวิทยาลัย 
1.2 จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร 
      บุคคลของคณะวิชาและ 
      หนวยงานใหสอดคลองกับ 
      แผนของมหาวิทยาลัย 
 

1. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

    (1) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

    (2) มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช
ครอบคลุมทุกคณะวิชาและ
หนวยงานเทียบเทา 

    (3) มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

    (4) มีการประเมินสัมฤทธิผลของ
แผนพัฒนาบุคลากร 

    (5) มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

1. มีแผนการพัฒนาทรัพยากร 
    บุคคลที่เปนรูปธรรมภายใต    
    การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2.1 สนับสนุนใหบุคลากรสาย 
      สนับสนุนไดรับการพัฒนา 
      ความรูและทักษะ 

2.1 รอยละของบุคลากรประจําสาย 
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  
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2.2 สนับสนุนใหอาจารยไดรับ 
      การพัฒนาในการใช 
      เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

2.2 คณาจารยมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนการเรียนรู 

      ของตนเองและผูเรียน  
2.3 สนับสนุนและแสวงหา 
      งบประมาณแกอาจารย 
      เพื่อพัฒนางานวิจัย 

2.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

2.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา  

2.3.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน         
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

2.3.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา และนักวิจัย 
ประจํา   

2.3.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

2.3.6 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุน 
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา  

2.3.7 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย 
ประจํา 

2.4 สนับสนุนงบประมาณในการ 
      เขารวมประชุมวิชาการหรือ 
      นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
      ทั้งในและตางประเทศ 
 

2.4.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ   

2.4.2 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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กลยุทธ/มาตรการ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
2.5 โครงการพัฒนาเพิ่มพูน 

 ศักยภาพแกบุคลากร 
2.5.1 งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ตออาจารยประจํา 

2.5.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ไดรับการศึกษาตอทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 

 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร ไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรของคณะไดไปศึกษา 
ตอในระดับที่สูงข้ึน ไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
ความรูตลอดจนทักษะวิชาชีพ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 25 และภาคผนวก 5 
 

ตารางท่ี 25  การพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา (คน) 
สถานภาพ จํานวน ภายใน 

ประเทศ 
ตางประเทศ 

ท้ังในและ
ตางประเทศ 

รวม 

 
รอยละ 

 

อาจารย 72 27  - 42.5 69.5 96.53 

บุคลากร 51 39 - 12 51 100 

รวม 123 66 - 54.5 120.5 98.26 

 
11.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

  เปาประสงคของประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.  เพื่อใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และเปน                  
ที่ยอมรับของสังคม 
 2. เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานในคณะศึกษาศาสตรปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 
   3.  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที่ชัดเจน 
   4.  เพื่อพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูไปสูเปาหมายและเกิดประโยชนแกประเทศชาติสูงสุด 
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 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามรายละเอียดในตารางที่ 26 

ตารางท่ี 26  กําหนดการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. กําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2552 
มกราคม - มีนาคม 2553 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ               

ฝายดําเนินงาน 
2. กําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
เมษายน 2553 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ               

ฝายดําเนินงาน 
3. พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดปฏิทิน             

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
ประจําปการศึกษา 2552 

12 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการประกันคุณภาพ              
การศึกษา ฯ ระดับคณะ 

4. แจกกําหนดการและมอบเอกสารใหภาควิชา/
สํานักงานเลขานุการ                          

13-14 พฤษภาคม 2553 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ               
ฝายดําเนินงาน 

5. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ เก็บขอมูล
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

17 พฤษภาคม – 4 
มิถุนายน2553 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ               
ฝายดําเนินงาน 

6. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2552 ระดับภาควิชา/สํานักงาน
เลขานุการ 

7 - 11 มิถุนายน 2553 - คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
  การศึกษาระดับภาควิชา /               
  สํานักงานเลขานุการ 
- คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน (แตงต้ังเฉพาะกิจ) 

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ
ประจําปการศึกษา 2552 ใหภาควิชา/
สํานักงานเลขานุการทราบ 

16 มิถุนายน 2553 คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา                  
ภายในที่ไดรับการแตงต้ัง 

8. ภาควิชาปรับแกไขรายงานการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552  

17 - 18 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับภาควิชา /  
สํานักงานเลขานุการ 

9. ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการสงรายงาน           
การประเมินตนเองใหคณะฯ 

21 มิถุนายน 2553 ภาควิชา / สํานักงานเลขานุการ               

10. จัดทํา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2552 ระดับคณะวิชา 

1- 25 มิถุนายน 2553 คณะอนุกรรมการการประกัน         
คุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน 

11. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2552 ใหคณะกรรมการประจํา              
คณะศึกษาศาสตร 

28 มิถุนายน 2553 คณะอนุกรรมการการประกัน         
คุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
12. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

พิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2552 

28 - 30 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการประกันคุณภาพ              
การศึกษา ฯ ระดับคณะวิชา 

13. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) รายงาน             
การประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 

30 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการประกันคุณภาพ              
การศึกษา ฯ ระดับคณะวิชา 

14. ปรับแก (ราง) รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2552 

1 - 8 กรกฎาคม 2553 คณะอนุกรรมการการประกัน         
คุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน 

15. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2552 ใหคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

9 กรกฎาคม 2553 คณะอนุกรรมการการประกัน         
คุณภาพการศึกษา ฝายดําเนินงาน 

16. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
อยางเปนทางการ  

13-14 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ที่ไดรับการแตงต้ัง
จากมหาวิทยาลัย) 

17. แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในใหบุคลาการทราบ 

ตุลาคม 2553 หนวยประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

 
12.  การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก
ขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปวางแผนพัฒนาทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
รายละเอียดในตารางที่ 27 
 

ตารางท่ี 27  การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

องคประกอบ/    
ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง/ขอเสนอแนะ 
จากคณะผูประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินงาน 

1. มีการเขียนแผนยุทธศาสตรใหสะทอนถึง
ปณิธานและวิสัยทัศนของคณะวิชา 

มีการปรับแกแผนยุทธศาสตรใหสะทอนถึงปณิธานและ
วิสัยทัศนของคณะวิชา และปรับใหมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความครอบคลุม
พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

-65- 

องคประกอบ/    
ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง/ขอเสนอแนะ 
จากคณะผูประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

2. มีแผนปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆใน
แผนปฏิบัติงานควรกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถ
ประเมินการบรรลุเปาหมายของโครงการได 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ และมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถประเมินการบรรลุเปาหมาย
ของโครงการได 

 

3. มีการกําหนดวิธีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามโครงงานในแผนปฏิบัติงานอยางใกลชิด
เพื่อที่สามารถดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรได 

มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบในการประเมินแผนเม่ือครบ
วงรอบแผน 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

องคประกอบที่ 2   
การเรียนการสอน 

-  

1.มีการนําผลการสํารวจความตองการจําเปน
และการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 
ดานเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา จะทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

นําผลการสํารวจความตองการจําเปนและการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการทั้ง  5 ดานเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อพิจารณา 
แลวกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง 

2. มีการเผยแพรขอมูลในเรื่องการประกัน
คุณภาพเพื่อใหนักศึกษาสวนใหญและศิษยเกา
ไดรับทราบอยางทั่วถึง 
 

ได มีการจัดทํ าคู มือใหความรู เ ก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา และมีการนําเสนอผล
การประเมินคุณภาพเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต
ใหแกศิษยเกา และบุคคลทั่วไปทราบ 

3. มีการรายงานสถิติการใหบริการ อาทิ หอง
คอมพิวเตอร และศูนยการเรียนรูเพื่อใหผูบริหาร
ไดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

มีการจัดทํารายงานสถิติการใหบริการ เพื่อใหผูบริหารได
ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

องคประกอบที่ 3   
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

4. การจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา ควรแนะนํา
ใหมีการประเมินผลโครงการทุกๆ โครงการและ
ประเมินใหตรงเปาประสงค 

มีการแนะนําเรื่อง การจัดโครงการ/กิจกรรม ใหมีการ
ประเมินผลโครงการทุก ๆ โครงการและประเมินใหตรง
เปาประสงค โดยแจงในที่ประชุมโครงการสัมมนาผูนํา
นักศึกษา และแจงใหผูรับผิดชอบดานกิจการนักศึกษาทราบ 

1. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสราง
ความเขาใจเก่ียวกับการเขียนบทความและการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มี Impact Factor 

- อยูระหวางดําเนินการ องคประกอบที่ 4  
การวิจัยและ/หรือ
งานสรางสรรค 
 2. มีการเช่ือมโยงการตีพิมพผลงานวิจัยกับระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของ
อาจารย 

มีการกําหนดเปนคาภาระงานของอาจารย อีกทั้งยัง
กําหนดใหมีการจัดทําคํารับรองระหวางคณะกับภาควิชา
อีกดวย เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจําป 

องคประกอบที่ 5   
การบริการทาง
วิชาการ 
แกสังคมและชุมชน 

1. มีการเช่ือมโยงการใหบริการวิชาการของ
อาจารยมารองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 

มีการกําหนดใหการบริการวิชาการเปนคาภาระงานของ
อาจารย   เพื่อพิจารณาความดีความชอบ จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน(คูมือการประเมินสมรรถนะ
ของอาจารย) 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

-66- 

องคประกอบ/    
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ผลการประเมินตนเอง/ขอเสนอแนะ 
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ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 6              
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

1. มีการเก็บขอมูลศิลปวัฒนธรรมและสอดแทรก
ความรูบางสวนแลวเผยแพร จะทําใหเกิดการ
ปฏิบัติที่เปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
 

ในรายวิชาของภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
และสังคม กําหนดใหนักศึกษาจัดโครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู โดยเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชานั้น  
จะมีการนําเสนอขอมูลศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการ
จัดนิทรรศการ และมีการสงเสริมสนับสนุนทุนวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. มีการศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติของเกณฑ
มาตรฐานในแตละตัวบงช้ีใหถูกตอง พรอมกับ
เสนอแนะแนวทางการเก็บเอกสารอางอิงที่
ถูกตองดวย 

มีการศึกษาถึงแนวปฏิบัติของเกณฑมาตรฐานในแตละ
ตัวบงช้ีรวมกันในการประชุมคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 

องคประกอบที่ 7   
การบริหารจัดการ 

2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการเปนชุดยอย ๆ เพื่อ
แบงกันรับผิดชอบในแตละตัวบงช้ี ซ่ึงจะทําให
ทุกคนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีการแตงต้ังคณะกรรมการเปนชุด
ยอย ๆ เพื่อรวมกันรับผิดชอบในแตละตัวบงช้ี  

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร เพื่อผลักดันใหเกิดผลสําเร็จตาม
แผน 

คณะฯ มีการดําเนินการใชจายเงินที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร  เชน ในการขอจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
จะตองนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาในเรื่องของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ทุกโครงการ 

องคประกอบที่ 8   
การเงินและ
งบประมาณ 

2. มีการวิเคราะหผลของการใชทรัพยากรรวมกัน
และรายงานผลที่แสดงใหเห็นถึงการประหยัด
งบประมาณ 

คณะฯ มีการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน และวิเคราะหใหเห็นถึงการ
ประหยัดงบประมาณ ในปงบประมาณ 2552 

1. รายงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิชาจะเปนรายงานที่สามารถแสดงผลงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของผลงานไดชัดเจนขึ้นถา
มีการจัดหลักฐานอางอิงวาสอดคลองกับเกณฑ
ของแตละตัวบง ช้ี  ซ่ึงคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ควรทํางาน
คูขนานกับฝายสนับสนุน เพื่อฝกทักษะในการ
วิเคราะหใหบุคลากรสายสนับสนุนมีความเขาใจ
และคัดเลือกหลักฐานเพื่อยืนยันการทํางานในแตละ
ประเด็นไดถูกตอง 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา
ทํางานคูขนานกับฝายสนับสนุน โดยทําความเขาใจ
หลักฐานประกอบการประเมินรวมกัน  และทางฝาย
สนับสนุนไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสราง
ความเขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการ
ประกันคุณภ าพการ ศึกษา ตามหนาที่ และความ
รับผิดชอบของ แตละฝาย 
 

องคประกอบที่ 9   
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักฐานเพื่อใหคณะกรรมการประเมินยืนยัน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ ควรเปน
หลักฐานที่เปนสวนหนึ่งของเอกสารราชการ มิใช
เอกสารที่สั่งพิมพออกจากเครื่องพิมพ โดยขาด

ในการเก็บหลักฐานประกอบการประเมิน คณะฯ ได
ดําเนินการแจงใหผูที่เก่ียวของไดทราบถึงแนวปฏิบัติใน
การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เปนสวนหนึ่งของเอกสาร
ราชการ  (มีรองรอยที่มาของเอกสาร) 
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องคประกอบ/    
ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง/ขอเสนอแนะ 
จากคณะผูประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

รองรอยที่มาของหลักฐานนั้น ๆ เชน หลักฐาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ควรเปน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและเอกสารประกอบการ
ประชุม มิใชมีเฉพาะคําสั่งแตงต้ังและเอกสาร
ประกอบการประชุม สวนเอกสารที่ยืนยันผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ที่ มี เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น ที่ เ น น ก า ร
ดําเนินงานทุกหลักสูตร ควรมีการสรุปวา
หลักฐานใดเปนของหลักสูตรใด เพื่อสะดวกตอ
การทํางานของคณะกรรมการ และควรระบุ
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร จั ด ห า ห ลั ก ฐ า น ใ ห
คณะกรรมการตามรายองคประกอบเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหคณะกรรมการไดเขาถึงหลักฐาน
ซ่ึงจะสงผลใหคะแนนการประเมินสอดคลองกับ
ผลการดําเนินงานไดมากขึ้น 

  
 

3. คณะวิชาควรรีบนําผลการประเมินมาสูการ
ประชุมคณาจารยและใหการจัดการความรูสราง
ความเขาใจและความตระหนักถึงผลการประเมินท่ี
มี ผ ล ต อ ก า ร จั ด อั น ดั บ ข อ ง ค ณ ะ วิ ช า แ ล ะ
งบประมาณแผนดินในอนาคต ดังน้ันจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีคณาจารยของคณะวิชาตองให
ความสําคัญและเขามามีสวนรวม เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานของคณะอยูในอันดับตน ๆ ของ               
ท้ังมหาวิทยาลัย เพราะการประกันคุณภา พ
การศึกษามีความสอดคลองกับศาสตร ท่ีคณะ
จัดการเรียนการสอนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ
คณะวิชาอ่ืน ๆ และควรใชโอกาสน้ีพิจารณาวา
คณะวิชาตองดําเนินการเรงดวนในประเด็นใดบาง 
แล ะกํ า หน ด แผ น ย ก ร ะดั บ เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร
ดําเนินงานใหตัวบงชี้น้ันมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
โดยก ารจัด ทําแผ นท่ีมีเ ปาหมาย ท้ัง มิติด า น
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เ ว ล า  ตั ว ชี้ วั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ผู รับผิดชอบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลใหคณะกรรมการประจําคณะ
และมหาวิทยาลัยทราบในเดือนท่ี 6, 9 และ 12 
ของปการศึกษา 2552 

คณะฯ ไดนําเรื่องผลประเมินที่สงผลตอการจัดอันดับ 
รวมทั้งขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ เสนอ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อพิจารณา 
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จากคณะผูประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

 4.ค ณ ะ วิ ช า มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ
ประชาสัมพันธ ใหบุคลากรโดยเฉพาะสาย
วิชาการของคณะใหทราบถึงกําหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใหกรรมการประเมินได
สัมภ าษณ  ซ่ึง ขอมูลที่ ไ ดจะ มีประโยชนต อ
ผูบริหาร 

สําหรับการประเมินฯ ในครั้งตอๆไป คณะฯจะ
ประสานงานและประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคนของ
คณะใหทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยทั่วกัน 
 

ข อ เส นอแนะโ ด ย
ภาพรวม 

1. คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรที่หลากหลาย 
ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวาง  

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร และจัดสรรทุนเพื่อวิจัย 
ประเมินหลักสูตร พรอมทั้งดําเนินการขอรับรองหลักสูตร
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในป
การศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรเปดการสอนใน
ระดับปริญญาตรี  จํานวน 10 หลักสูตร  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 
จํานวน 4 หลักสูตร 

2. การศึกษาเกณฑมาตรฐานแตละตัวบงช้ีให   
ถองแท เพื่อการดําเนินการและอางอิงเอกสาร
หลักฐานใหมีความสอดคลอง โดยเฉพาะกรณีที่
เปลี่ยนตัวบงช้ีใหมทั้งหมด  

คณะศึกษาศาสตรไดมีการเชิญรองอธิการบดี (ประกัน
คุณภาพการศึกษา) มาบรรยายใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพแกบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
พ ร อ ม ทั้ ง มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง ตั ว บ ง ช้ี ใ ห แ ก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
คณาจารย และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 

3. การใหความสําคัญกับการจัดทําแผนของ 
ทุกองคประกอบ และใชแผนเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการการติดตามตรวจสอบ 

ในปการศึกษา 2552 คณะได จัดทําแผนของทุก
องคประกอบครบตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน และใชแผน
เปนแนวทางในการบริหารจัดการ 

 

4. การดําเนินการใหไดคุณภาพตามตัวบงช้ี  
คณะฯ ควรมีผลการดําเนินการใหครบ                
ในทุกเกณฑมาตรฐาน  

ในรอบปการประเมินคุณภาพการศึกษา 2552 คณะได
ดําเนินการใหไดคุณภาพครบทุกตัวบงช้ี  โดยมีการ
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552  
ครบทั้ง 9 องคประกอบ 41 ตัวบงช้ี ตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 1 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการการดําเนินการดําเนินการ  
ตัวบงช้ี 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน                 
                    และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ   
                    (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน /  ศษ 1.1.1-1 
2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและ

แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอดคลอง
กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของชาต ิ 

/  ศษ 1.1.2-1 
ศษ 1.1.2-2 
ศษ 1.1.2-3 
ศษ 1.1.2-4 
ศษ.1.1.3-1 
ศษ.1.1.4-1 

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

/  ศษ 1.1.3-1 
ศษ 1.1.4-1 

4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ /     ศษ 1.1.4-1 
   ศษ.1.4.1.2 

5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตาม   
ตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและ      
สภามหาวิทยาลัย 

/  ศษ 1.1.2-4 
ศษ.1.1.4-2 
ศษ1.1.5-2 

6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร และ
แผนพัฒนาของชาต ิตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

/  ศษ 1.1.4-2 
ศษ 1.1.5-1 
ศษ.1.1.6-1 

7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

/  ศษ.1.1.7-1 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดและทบทวนปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ

แผนการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษรสอดคลองกับภารกิจหลัก คือ ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย        
การบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาต ิ 

2.  คณะศึกษาศาสตรไดใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  3/2551 เ ม่ือวันที่  14 พ.ค. 2551 มาจัดทําแผนของคณะฯ            
เม่ือมหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร  โดยคณะฯ มีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ รวมทั้งกําหนดคาเปาหมายกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป         
ของมหาวิทยาลัย  โดยการนําแผนฯ  ไปทบทวนระดับหนวยงาน และไดนําขอสรุปเสนอเพื่อพิจารณาและ
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2551 เม่ือ 10 ก.ย. 2551 ซึ่งแผนฯ ดังกลาว
เผยแพรอยูใน www.plan.su.ac.th ดังนั้น คณะจึงไดนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยฉบับ
ปรับปรุงมาใชทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะอีกคร้ังหนึ่ง สําหรับแผนปฏิบัติงาน
ประจําปนี้ไดเผยแพรใหประชาคมและสาธารณชนทราบใน www.educ.su.ac.th  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ       
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยใชแนวทางตามตัวบงชี้ /ตัวชี้วัดของ สมศ. สกอ. และ 
กพร. เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนฯ ของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 4 ภารกิจ  

4. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  โดยมีการกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดผลการดําเนินงานใหครบทุกภารกิจตามแผนยุทธศาสตร โดยกําหนด           
ตัวบงชี้ไวจํานวนทั้งหมด 65 ตัวบงชี้ มีการดําเนินงานไดตามเปาหมายจํานวน 60 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 
92.31  

5.   คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานนําเสนอคณบดี  
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัย ในเร่ืองตาง ๆ ทั้งดานการเรียน
การสอน การเงินและงบประมาณ  
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6. คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาคณะวิชาและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ  

 

7. คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

 

จุดแข็ง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนด ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค แผนกลยุทธ  และแผนการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพฒันาชาติอยางชัดเจน มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ทบทวน และพัฒนาแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานใหทันสมัย
อยางตอเนื่องครบทุกภารกิจ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรของคณะทุกระดับ และทุกหนวยงานยอยมีการ
กําหนดปณิธาน วัตถุประสงค ทุกหนวยงาน 
 2. คณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย จึงสามารถนํามา
ถายทอดสูการทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะไดอยางสอดคลองกัน 
 3.  คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําตารางการวิเคราะหความสดอคลองของแผนฯ ของคณะฯ กับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของชาติ   
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ควรมีการเผยแพรตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการใหบุคลากรทุกระดับทราบอยางทั่วถึง เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

จุดออน :  
 บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญ/ความจําเปนของการจัดทําแผนการดําเนินงานในระดับ
ตางๆ เทาที่ควร 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผนฯ 
การปฏิบัติงานและการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ  และประเมินผล 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.1.1-1 ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค  ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 1.1.2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศษ 1.1.2-2 
ศษ 1.1.3-1 
ศษ 1.1.4-1 

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย 
วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(พ.ศ.2551-2554) 

ศษ 1.1.2-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เผยแพรใน www.plan.su.ac.th  
ศษ 1.1.2-4 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย 

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

ศษ 1.1.4-2 
ศษ 1.1.5-1 

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

ศษ 1.1.5-2 
 

รายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  และบันทึกรายงานผลการประชุมติดตาม
เรงรัดการใชจายประจําปงบประมาณ  

ศษ 1.1.6-1 
 

ตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาประสงค 
เปาหมายกับยุทธศาสตรคณะ 

ศษ 1.1.7-1 บันทึกการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 
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ตัวบงช้ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน : 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ประเด็นของการ
ประเมินผล 

จํานวนตัวบงช้ี
ของแผน 

ปฏิบัติงาน
ท้ังหมด 

จํานวนตัวบงช้ี 
ของการ

ปฏิบัติงาน 
ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

รอยละของ 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ตามตัวบงช้ี 
ของการปฏิบัติงาน 

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

ดานมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต 33 30 90.91 

ดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 10 8 80.00 

ดานการบริการวิชาการ 15 15 100.00 
ดานงานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 7 7 100.00 

รวมทุกประเด็น 65 60 92.31 

ศษ 1.2.1-1 
ศษ 1.2.1-2 
ศษ 1.2.1-3 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 100 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 92.31 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : รอยละ 100 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 100 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบริการวิชาการ และดานงานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จํานวนทั้งหมด 65 ตัวบงชี้ และคณะสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายจํานวน 60     
ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 92.31  
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จุดแข็ง :  - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  -   

จุดออน :   
1.  การปฏิบัติงานในแตละดานยังไมสามารถดําเนินการไดครบทุกตัวบงชี้   เนื่องจากมีขอจํากัด

บางประการ  อาทิ กรอบอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณและไมไดทดแทน  ภาระงานสอนที่
เพิ่มมากข้ึนตามจํานวนนักศึกษา  สงผลใหคณาจารยมีโอกาสสรางผลงานวิจัยหรือสรางผลงานเพื่อการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึนไดไมมากเทาที่ควร อีกทั้งมีงบประมาณที่จํากัดเม่ือเทียบกับแผนงาน/
โครงการที่คณะฯ ไดวางแผนไว  

2.  งานหลายอยางมีการปฏิบัติงานจริง  แตผูปฏิบัติไมไดจัดทําแผนงาน/โครงการไวเปนเอกสาร
หลักฐาน  ทําใหไมสามารถนํามาอางอิงตามเกณฑได  
แนวทางปรับปรุงจุดออน :   

1. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายกับภารกิจใหมากข้ึน 
 2. จัดหาแหลงงบประมาณจากภายนอกเพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน  
 3. ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกฝายจัดทําแผนงาน/โครงการ  และดําเนินการตามข้ันตอนให
ครบถวน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.2.1-1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย 

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

ศษ 1.2.1-2 
ศษ 1.2.1-3 

รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ           
ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2551-2554) 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 11  
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1       
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 100 รอยละ 92.31 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1   3.00 (=6/2) 

 
จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 3.00 แสดงวา                     

การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 2 2   การเรียนการสอนการเรียนการสอน  
 

ตัวบงช้ี 2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ปการศึกษา)  

  

เกณฑการประเมิน   :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 -6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
  

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร /  ศษ 2.1.1-1 
2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน

แผนการผลิตบัณฑิต 
/  ศษ 2.1.2-1

ศษ 2.1.2-2 
3 มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
/  ศษ 2.1.3-1

ศษ 2.1.3-2
ศษ 2.1.3-3 

4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป
การศึกษา  

/  ศษ 2.1.4-1 
 

5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําปการศึกษา ไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

/  ศษ 2.1.5-1 

6 หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก
ประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 /  

7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท
เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

/  ศษ 2.1.7-1 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยเร่ิมตนจากภาควิชาหรือ
สาขาวิชาวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตองการเปดสอน 
จึงจัดทํารางหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร เม่ือหลักสูตรผานที่ประชุม
ภาควิชาแลวจึงเสนอเขาสูการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ แลวจึง
เสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย โดยใชแนวทางการจัดทําหลักสูตรใหมตามคูมือเสนอหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัด     
การเรียนการสอน และสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของชาติ ซึ่งคณะวิชาไดกําหนดแผนการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษา โดยมีหลักฐานอางอิงในแผนปฏิบัติราชการและคูมือการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา         
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) /ระบบโควตาพิเศษ/รับตรง โดยจําแนกเปนจํานวนรับ
ทั้งหมดและแยกรับตามสาขาวิชาเอก  
 3. คณะศึกษาศาสตรมีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร    
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุกเร่ือง ดังนี้  

3.1 มีการกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร คือ มีการจัดการประชุม/สัมมนา
ระดมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนด
ทิศทางและวัตถุประสงคของการจัดทําหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหมีปรัชญาหรือ
วัตถุประสงค ตลอดจนทักษะหรือคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
และพันธกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของ
สังคมสวนรวม  

3.2 มีการบริหารหลักสูตร คือ มีการวางระบบการเรียนการสอน ระยะเวลาการศึกษา                
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา โครงสรางหลักสูตรทุกรายวิชา มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด  มีกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในดานการเรียน แนะนําการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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แนะนําการลงทะเบียนเรียน และมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกชั้นป เปนตน มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่และรุนนองในคณะวิชา 
  3.3 มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ มีการพิจารณาทบทวนปริมาณ คุณสมบัติ 
และภาระงานอาจารยประจําหลักสูตรใหมีจํานวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุกหลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรีมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิตรง/สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และในจํานวนนี้
เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท/เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา              
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ระดับปริญญาโทมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก/
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา       
ที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน ระดับปริญญาเอกอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
จํานวนอยางนอย  3 คน  ทั้งนี้มีการกําหนดภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระอยางชัดเจน 
คือ อาจารยประจําหนึ่งคนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไม
เกิน 5 คน และเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ไมเกิน 15 คน โดยอาจารยตองมีประสบการณดานการ
สอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ทั้งนี้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
จะมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดย
เปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแต
ละหลักสูตรจะตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้น 

3.4 มีการบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน คือ มีการเตรียมความพรอม                
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เชน ระบบสารสนเทศ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
วัสดุอุปกรณตาง ๆ อาคารสถานทีก่อนการจัดการเรียนการสอน                
  3.5 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร คือ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของคณะวิชาเพื่อสนับสนุนใหภาควิชา/สาขาวิชาทําวิจัย
ประเมินผลในแตละหลักสูตร 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการประจําปการศึกษาของทุกหลักสูตรในเร่ือง
ตางๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับวัตถุประสงค  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆที่ตรง
ตามวัตถุประสงคที่วางไว  หลักสูตรที่เปนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ อาจารยที่รับผิดชอบของแต
ละหลักสูตร เปนตน 

5. คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร กลาวคือ นําผลการประเมินการเรียน
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การสอนไปปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ประมวลการสอน การวัดผลการเรียนการสอน รวมทั้งปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรใหมีความทันสมัย สนองตอความตองการของสังคม  
 6. หลักสูตรที่เปดสอนของคณะศึกษาศาสตรบางหลักสูตรยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน 
ทุกเร่ือง ในกรณีที่เปนหลักสูตรกอนเกณฑ พ.ศ.2548 และยังไมไดเสนอปรับปรุง จึงยังมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรไมครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7. คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะแผน (ก) และ
ปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

จุดแข็ง : 

1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรที่เปนระบบมีมาตรฐาน 
2.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทุกเร่ือง 
3. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการประจําปการศึกษาทุกหลักสูตรและนําผลการวิเคราะหขอมูล

การดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร 

4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปด
สอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

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

จุดออน :  
1.บางภาควิชามีขอจํากัดในเ ร่ืองจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษา จึงทําใหไมสามารถเปดหลักสูตรใหมได 
2. ยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง ในดานเปนหลักสูตรกอนเกณฑ พ.ศ.2548 และยัง

ไมไดเสนอปรับปรุง และยังมีการประกันคุณภาพหลักสูตรไมครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 1.  วิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการทั้งในระดับภาควิชาและระดับ      
คณะวิชา (แผนอัตรากําลังระยะ 5 ป พ.ศ. 2552 – 2556) 
 2.  ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองการจัดสรรอัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการให
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

3. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.1.1-1 คูมือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศษ 2.1.2-1 ขอมูลประมาณการนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นป และนักศึกษา

ตกคาง  
ศษ 2.1.2-2 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 

คูมือการรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
ศษ 2.1.3-1 ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  
ศษ 2.1.3-2 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร  
ศษ 2.1.3-3 ตารางการวิเคราะหหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ศษ 2.1.4-1 
ศษ 2.1.5-1 

ตารางวิเคราะหหลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา  

ศษ 2.1.7-1 ตารางสรุปการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาและจํานวนนักศึกษา               
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบงช้ี 2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  :   

 

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

 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.2.1-1 

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.2.2-1 
ศษ 2.2.2-2 
ศษ 2.2.2-3 

3 มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.2.3-1 
ศษ 2.2.3-2 

4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียน 

/  ศษ 2.2.4-1 
 

5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.2.5-1
ศษ 2.2.5-2 

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการ
สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.2.6-1 
ศษ 2.2.6-2
ศษ 2.2.6-3 

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.2.7-1 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ                       

เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยเผยแพรไวใน
คูมืออาจารย  

2. คณะศึกษาศาสตรมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนผูเรียน                    
เปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยคณะมีรายวิชาที่มีการฝกประสบการณวิชาชีพครู การฝกงาน การศึกษา        
นอกสถานที่ การทําวิจัย และการมอบหมายใหคนควาเพิ่มเติม ซึ่งเปนการสงเสริมประสบการณจริงใหกับ
นักศึกษาทุกหลักสูตร  

3.   คณะศึกษาศาสตรมีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู  
ทุกหลักสูตร โดยมีการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ ไดแก โทรทัศน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองฉาย LCD เคร่ืองเลน        
วีดิทัศน เคร่ืองขยายเสียง ประจําหองเรียนและหองประชุม นอกจากนี้ยังมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
การเรียนการสอน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหบริการคนควา Internet 
ดวยตนเอง  

4. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ นและหลากหลายที่สนองตอบ                   
ตอความตองการของผูเรียน โดยหลักสูตรของคณะฯ ทุกสาขาวิชา จะประกอบดวยรายวิชาหลากหลายที่มี
กระบวนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใหนักศึกษาปฏิบัติเพื่อใหมีประสบการณจริง โดยเฉพาะ
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จะประกอบดวย  3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี  ซึ่งในแตละหมวดวิชามีการจัดแบงเปนกลุมวิชาทั้งที่บังคับเลือก และเลือกเสรี      
ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  
 5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ  
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร คือ ทุกรายวิชาประเมินผลทั้ง 3 ดานไดแก ดานความรูความเขาใจ 
ทักษะ และเจตคติ ตามสัดสวนที่สอดคลองกับธรรมชาติของวิชานั้น ๆ ซึ่งผูสอนจะระบุไวในประมวลรายวิชา 
ทั้งนี้ ผูสอนและผู เ รียนสามารถติดตามผลการเ รียนผานระบบอาจารยที่ป รึกษาในระบบ  MIS 
(www.reg.su.ac.th) ได  

6. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ                      
ส่ิงสนับสนุนการเ รียน รูทุกหลักสูตร  โดยใช ระบบการประเ มินประสิทธิภาพการเ รียนการสอน
(www.reg.su.ac.th) รวมกับมหาวิทยาลัย  

7. คณะศึกษาศาสตรมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง      
ทุกหลักสูตร โดยมีการสํารวจประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําผลที่ไดจากการรายงาน
ตนเองของอาจารยมาพัฒนาการสอนเพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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จุดแข็ง : 
1.  คณาจารยมีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
2.  มีระบบการประเมินผลและการตัดสินผลการศึกษาโปรงใสและเปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบได 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
  จัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนูปกรณใหเพยีงพอตอความตองการ เพื่อสงเสริมการใชส่ือและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการสอน ดําเนินการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปบางโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน เชน โปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะหสําหรับงานวิจัย เปนตน 
 

จุดออน :  - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.2.1-1 คูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 2.2.2-1 
ศษ 2.2.3-1 
ศษ 2.2.4-1 
ศษ 2.2.5-1 

          
      ประมวลการสอนรายวิชา 
      รายวิชาของคณะศึกษาศาสตร ที่มีการจัดทํา e-learning 

 
ศษ 2.2.2-2 ผลงานนักศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ศษ 2.2.2-3 ประมวลการสอนรายวิชาสัมมนา/วิจัย  
ศษ 2.2.3-2 ภาพถายและตารางเปด-ปดหองบริการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวย

ตนเอง (Self  Access  Learning  Center) 
ศษ 2.2.5-2 ระบบติดตามผลการเรียนในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (www.reg.su.ac.th) 
ศษ 2.2.6-1 ระบบประเมินของมหาวิทยาลัย (www.reg.su.ac.th)  
ศษ 2.2.6-2 ตัวอยางผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน รายวิชาที่เปดสอน 
ศษ 2.2.6-3 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
ศษ 2.2.7-1 ผลการสํารวจประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ตัวบงช้ี 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร 
                    และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมา
ชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.3.1-1
ศษ 2.3.1-2 

2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.3.2-1
ศษ 2.3.2-2 

3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนด 
ในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก 

/  ศษ 2.3.3-1 
ศษ 2.3.3-2 

4 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอก
สถาบันทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.3.4-1 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร 

/  ศษ 2.3.5-1
ศษ 2.3.5-2 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผู รู ในชุมชนมาชวยในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยเ ม่ือมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร                       
จะเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณในสาขาวิชานั้น ๆมาเปนกรรมการวิพากษหลักสูตร  

2. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช    
ในการปฏิบัติได จริง โดยผู ทรงคุณวุฒิหรือผู รู ในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร โดยในรายวิชาตางๆ            
ของทุกหลักสูตร จะมีการเชิญอาจารยพิเศษ/วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพิเศษ/ใหความรู  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน
หลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก โดยในแตละปการศึกษาจะมีการสงนักศึกษา/
ผูเ รียนไปฝกประสบการณ /ฝกงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตองจัด 
โครงการพัฒนาประสบการณในสถานศึกษาดวย  

4. คณะศึกษาศาสตรมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร โดยใหนักศึกษาประเมินผูทรงคุณวุฒิ 

5. คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

จุดแข็ง : 

1. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ/ผู เชี่ยวชาญมาเปนกรรมการพิจารณาโครงสราง เนื้อหาสาระ            
ความเหมาะสม ความถูกตองทางวิชาการ และความทันสมัยของหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.  มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูประกอบการมาใหความรูและทักษะแก
นักศึกษาในรายวิชาตาง ๆ อยางตอเนือ่ง 

3. มีรูปแบบการประเมินผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับเชิญมาใหความรู/เปนวิทยากรดวยวิธีการ     
ที่แตกตางกับการประเมินผูสอน (อาจารยประจํา) 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญมาเปนกรรมการพิจารณาโครงสราง เนื้อหา

สาระ ความเหมาะสม ความถูกตองทางวิชาการ และความทันสมัย เพื่อใหไดหลักสูตรที่ทําใหผูเรียน         
มีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 

2.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูทรงคุณวุฒิ/อาจารยพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูประกอบการมาใหความรูและ
ทักษะแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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จุดออน : - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.3.1-1 หนังสือเชิญคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  
ศษ 2.3.1-2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  
ศษ 2.3.2-1 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ/วิทยากร  
ศษ 2.3.2-2 รายชื่ออาจารยพิเศษ/วิทยากร  
ศษ 2.3.3-1 โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพของหนวยฝกประสบการณ  
ศษ 2.3.3-2 สรุปผลการประเมินและการดําเนินงานการจัดสัมมนาครูพี่เล้ียงและอาจารยนิเทศก 
ศษ 2.3.4-1
ศษ 2.3.5-1 

ผลการวิเคราะหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิและรายงานการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ตางๆ 

ศษ 2.3.5-2 รายงานการประชุมอาจารยประจําภาควิชา 
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ตัวบงช้ี 2.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
เกณฑการประเมิน  : 

 

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

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

ของเกณฑมาตรฐาน 
(-5.99) -5.99 %  

ของเกณฑมาตรฐาน 
 

จํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเทา 

จํานวนอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงาน

จริง (คน) 

นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง 

รอยละของความ
แตกตาง 

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

2,211.45 66.5 33.25 : 1 25
 25-33.25  

x100=33.00% 
ศษ 2.4.1-1 
ศษ 2.4.1-2 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : อัตราสวน 1 : 58.19 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : อัตราสวน 1 : 33.25 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
เปาหมายปของปน้ี : อัตราสวน 1 : 25 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : อัตราสวน 1 : 25 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 66.5 คน  

มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 2,211.45 คน คิดเปนเทากับ 1 : 33.25 (สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา) ซึ่งแตกตางไปจากเกณฑมาตรฐาน คิดเปน +33.00 %  
จุดแข็ง :  - 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  - 
 

จุดออน :   
 เนื่องจากคณะศึกษาศาสตรเปดสอนรายวิชาพื้นฐานใหกับนักศึกษาทุกคณะวิชา จึงทําใหสัดสวน
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําแตกตางไปจากเกณฑมาตรฐาน (1: 25) มากถึง 
33.00 % 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 ติดตามประเมินความเพียงพอของอัตรากําลังเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยางสมํ่าเสมอ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.4.1-1 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
ศษ 2.4.1-2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
- 89 - 

ตัวบงช้ี 2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา  
                    ตออาจารยประจํา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

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

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ 
     เทากับรอยละ 60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา 
     รอยละ 5 

 
จํานวนอาจารย 

วุฒิการศึกษาของ 
อาจารยประจํา ปฏิบัติงานจริง 

(คน) 
ลาศึกษา
ตอ (คน) 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

รอยละของ 
วุฒิการศึกษา 
ตออาจารย

ท้ังหมด 

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา - - - - 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 27.5 5.5 33 45.83 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 39 - 39 54.17 
รวมอาจารยประจําทั้งหมด 66.5 5.5 72 100 

ศษ 2.5.1-1 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ป.เอก รอยละ 47.30 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ป.ตรี รอยละ 0    
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ป.เอก รอยละ 54.17 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ป.ตรี รอยละ 0    
เปาหมายของปน้ี : ป.เอก รอยละ 50 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ป.ตรี รอยละ 0    
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : ป.เอก รอยละ 55 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
 ป.ตรี รอยละ 0    

 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
- 90 - 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2552 คณะฯ มีจํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท จํานวน 33 คน คิดเปน   

รอยละ 45.83 ปริญญาเอก จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 54.17 ดังนั้น จึงมีสัดสวนของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก คิดเปนสัดสวน 33: 39  
 

จุดแข็ง :  
 คณะศึกษาศาสตร ไมมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : -   
 

จุดออน :   
 อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกยังมีจํานวนนอย เนื่องจากอยูระหวางการลาศึกษาตอ 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 กําหนดเปนนโยบายในการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยกําหนดชวงระยะเวลาที่อาจารย
ตองไปเพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกภายหลังจากการปฏิบัติงานสอนมาแลวระยะหนึ่ง และ/หรือสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน เชน ใหเงินทุนสนับสนุนการสอบวัดระดับ
ความรูภาษาตางประเทศหรือความรูอ่ืน ๆ ที่ใชสําหรับการศึกษาตอ หรือรับบุคลากรใหมที่อยูระหวางการทํา
ดุษฎีนิพนธ  หรือการรับเปนตน สังกัดใหแกนักศึกษาทุน เค รือขายการผลิตและพัฒนาอาจารย                        
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

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

เกณฑการประเมิน  : (เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.  
    และ ศ.รวมกันอยูระหวางรอยละ  
   1-44 หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ  
    ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู 
    ระหวางรอยละ 45-69 แตผูดํารง 
    ตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอย 
    กวา รอยละ 30          

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

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

 

ตําแหนงวิชาการ 

จํานวน
อาจารย
ประจําท่ี

ปฏิบัติงาน
จริง (คน) 

จํานวนอาจารย
ลาศึกษาตอ 

(คน) 

จํานวนอาจารย
ท้ังหมด (คน) 

รอยละของ
อาจารย                   

ท่ีมีตําแหนง
วิชาการ 

ตออาจารยประจํา 

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

อาจารย 32.5 5.5 38 52.78 
ผูชวยศาสตราจารย 26 - 26 36.11 
รองศาสตราจารย 8 - 8 11.11 
ศาสตราจารย - - - - 
รวมทั้งหมด 66.5 5.5 72 100 

 
 

ศษ 2.6.1-1 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ผศ. รอยละ 34.46 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
 รศ. รอยละ 13.52    
 ศ. รอยละ -    
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ผศ. รอยละ 36.11 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
 รศ. รอยละ 11.11    
 ศ. รอยละ -    
เปาหมายของปน้ี : ผศ. รอยละ 35 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
 รศ. รอยละ 15    
 ศ. รอยละ -    
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : ผศ. รอยละ 40 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
 รศ รอยละ 15    
 ศ. รอยละ -    

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย จํานวน        
38 คน คิดเปนรอยละ 52.78  ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 36.11  และรองศาสตราจารย 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ดังนั้น จึงมีสัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย               
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย คิดเปน 52.78  : 36.11  : 11.11 
จุดแข็ง :  
 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย การจัดสรรเงินรางวัลสําหรับอาจารยที่สรางสรรคและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนเงินรางวัลสําหรับอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ                    
ที่สูงข้ึน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 1.  เผยแพร/ประชาสัมพันธเร่ืองการจัดสรรงบประมาณและเงินรางวัลใหอาจารยไดรับทราบอยาง
ตอเนื่องอยูเสมอ 
 2.  เพิ่มวงเงินงบประมาณการจัดสรรงบประมาณและเงินรางวัลสําหรับอาจารยที่สรางสรรคและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 
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จุดออน :   
 1.  จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
โดยสวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากอาจารยมีภาระงานสอนมากทําใหไมมีเวลาในการสรางผลงานวิชาการ 
 2.  มีการเปล่ียนแปลงเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ จึงทําใหอาจารยสวนหนึ่งไมทราบ
รายละเอียดของเกณฑใหม 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 1.  จัดใหมีผูชวยสอนและผูชวยวิจัย เพื่อลดภาระงานสอน เพื่อทําใหอาจารยมีเวลาในการสราง
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยมากข้ึนเพื่อการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
 2.  จัดผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรทีมี่ตําแหนงทางวิชาการมาเปนพี่เล้ียงคอยใหคําปรึกษาแกอาจารย
ในคณะฯ 

3.  เผยแพร ประชาสัมพันธเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการใหแกอาจารยทุกทานโดยตรง และ/
หรือเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการขอและการสรางผลงานทางวิชาการมาบรรยายใหความรู 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.6.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิทางการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณ
อักษร 

/  ศษ 2.7.1-1 
ศษ 2.7.1-2 

2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

/  ศษ 2.7.2-1
ศษ 2.7.2-2 

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ /  ศษ 2.7.3-1
ศษ 2.7.3-2 

4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

/  ศษ 2.7.4-1 
 

5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการ
กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

/  ศษ 2.7.5-1 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรยึดถือปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเวียนใหบุคลากรรับทราบทั่วกันใหปฏิบัติตามขอบังคับ และเผยแพร/
ตีพิมพในคูมืออาจารยของคณะวิชา เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามภาระรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ จึงไดเผยแพร
ประชาสัมพันธเร่ืองจรรยาบรรณที่เกี่ยวของตามสายงานไวดวย  
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2. คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยของคณะ มีการ
เผยแพรประกาศใหทราบทั่วถึงกันโดยการจัดทําเปนเอกสารคูมือ ติดประกาศ การแจงในที่ประชุม เพื่อให
บุคลากรทุกระดับภายในคณะรับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย โดยใช
กลไกของที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของคณะ ซึ่งทําหนาที่ในการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของคณาจารยของคณะ  

4. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกเพื่อใหมีการปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือหากมีขอ
รองเรียนเกี่ยวกับเร่ืองจรรยาบรรณก็มีแนวทางดําเนินการตามหมวด 4 โทษทางจรรยาบรรณ และหมวด 5 
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเสนอขอรองเรียน 
อ่ืน ๆ ที่มีตอคณาจารยในเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพไดโดยไดสรางชองทางการติดตอที่หลากหลาย ไดแก 
กลองรับความคิดเห็น โทรศัพท แบบสอบถาม  

5. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จุดแข็ง : 

คณะศึกษาศาสตรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยอยางเปน
ระบบ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 จัดกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกคณาจารยและบุคลากรทุกสายงาน เชน จัดบรรยาย
พิเศษในการสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการประจําปของคณะฯ ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพหรือสงเสริม ยกยอง เชิดชูผูปฏิบัติตนดานจริยธรรมดีเดนประจําป เปนตน 
 

จุดออน : - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.7.1-1 
ศษ 2.7.2-1 

คูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร   

ศษ 2.7.1-2 
ศษ 2.7.2-2 

บันทึกขอความการเผยแพรคูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร   

ศษ 2.7.3-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คณะศึกษาศาสตร    
ศษ 2.7.3-2 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย                               
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ 2.7.4-1 
 

ชองทางการติดตอส่ือสารและรายงานสรุปขอมูลแสดงการรองเรียนที่มีตอคณาจารย                  
ในเร่ืองจรรยาบรรณจากผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ศษ 2.7.5-1 การแตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง อาจารยทีก่ระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวบงช้ี 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน                           
                    (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
การดําเนินการ 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

/  ศษ 2.8.1-1 

2 มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน 

/  ศษ 2.8.2-1
ศษ 2.8.2-2
ศษ 2.8.2-3
ศษ 2.8.2-4 

3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

/  ศษ 2.8.3-1 

4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียน
และเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

/  ศษ 2.8.4-1 

5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกคณะวิชา 

/  ศษ 2.8.5-1 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยเผยแพรความรูในคูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร  
   2. คณะศึกษาศาสตรมีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 
ในดานการเรียนการสอน โดยกําหนดเปนนโยบายใหอาจารยมีการคิดคนพัฒนาวิธีการสอนใหม ๆ   
และมีการแตงตั ้งคณะก รรมการดําเนินงานวิจ ัย  หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ เช น     
การจัดประกวดใหรางวัลแกอาจารยเพื่อสรางแรงจูงใจ การหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สรางเครือขายการเรียนรูภายในและภายนอก เปนตน และเพื่อ
เปนการสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย คณะสนับสนุนโดยจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในแตละปงบประมาณ นอกจากนี้ยังกําหนดใหอาจารยจัดทําประมวลการสอน (course syllabus)       
ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใชในแตละภาคเรียน และประเมินผลการสอนโดยผูสอนเพื่อให
ทราบถึงพัฒนาการของผูเรียนจากการสอนที่เปล่ียนแปลงหรือแตกตางไปจากเดิม 

3. คณะศึกษาศาสตรมีแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา  โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดเปนประจํา                   
ทุกปงบประมาณ  

4.  คณะศึกษาศาสตรมีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร                 
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ โดยในแตะละปการศึกษาจะมี
การจัดโครงการนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธเปนประจําทุกปการศึกษา  

5. คณะศึกษาศาสตรมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2552 ไดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับเทศบาลนครนครปฐม  
จุดแข็ง : 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 เพิ่มชองทางการใหความรูเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนกับอาจารย 
ใหมีความหลากหลายมากข้ึน 
จุดออน :  

 มีจํานวนอาจารยที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไมมาก 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน :  

ประชาสัมพันธ กระตุนใหอาจารยใหความสนใจในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.8.1-1 คูมืออาจารยคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 2.8.2-1 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ศษ 2.8.2-2 ประกาศการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ  
ศษ 2.8.2-3 ประกาศการใหทุนการจัดพิมพและเผยแพรรายงานการวิจัย  
ศษ 2.8.2-4 
ศษ 2.8.3-1 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

ศษ 2.8.4-1 โครงการนําเสนองานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ ประจําปการศึกษา 2552 
ศษ 2.8.5-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับหนวยงานตาง ๆ  
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ตัวบงช้ี 2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

บัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 
ขอมูล 

2549 2550 2551 

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในป 
    ที่สําเร็จ (คน) 

170 78 285 

2. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) 168 78 284 
3. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถามและ 
     กําลังศึกษาตอ (คน) 

28 10 35 

4. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสอบถามที่มีงานทํา  
    ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา (คน) 

114 41 211 

รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (%) 

81.43 60.29 84.74 

 
 
 

 

ศษ 2.9.1-1 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 60.29 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 84.74 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 80 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 85 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551                  
ซึ่งมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 285 คน (ตอบแบบสอบถามจํานวน 284 คน) มีผูไดงานทําภายใน
หนึ่งป จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 84.74 
จุดแข็ง :  
 มีการสํารวจขอมูลการไดงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2551 คร้ังที่ 2 ในชวง 
วันที่ 2 มกราคม 2553 ทําใหไดขอมูลที่สะทอนภาวะการหางานทําที่แทจริงของบัณฑิต (คร้ังแรกในวันซอม
รับพระราชทานปริญญาบัตร)  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 ควรติดตามเก็บขอมูลบัณฑิตที่ยงัไมไดงานทําเม่ือใกลครบกําหนด 1 ปเพิ่มเติมอีกคร้ัง   
 

จุดออน :  - 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  - 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.9.1-1 รายงานสรุปภาวะการหางานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551 (กองแผนงาน) 
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ตัวบงช้ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 
เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ 
ก.พ. 

รอยละ 100  ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

 
บัณฑิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

ขอมูล 
2549 2550 2551 

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาใน  
    ปที่สําเร็จ (คน) 

170 78 285 

2. บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอิสระ 
    ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา (คน) 

114 41 211 

3. บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบวามีรายไดเฉล่ียตอ 
    เดือนเปนไปตามเกณฑ (คน) 

71 41 210 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (%) 

62.28 100.00 
 

99.53 

 
 
 

ศษ 2.10.1-1 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 100.00 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 99.53 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 90 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 100 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551             

ซึ่งเปนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา จํานวน 211 คน                  
มีรายไดเฉล่ียตอเดือนเปนไปตามเกณฑ จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 99.53  
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จุดแข็ง :   
บัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2551 ที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนเปนไปตามเกณฑ  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
รักษามาตรฐานคุณภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีรายไดเฉล่ียเปนไปตามเกณฑ 

 

จุดออน :  
 ขอมูลการไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปของบัณฑิตที่ไดยังไมสะทอนภาวะการ                
ไดงานทําตามเกณฑที่กําหนดอยางแทจริง เนือ่งจากชวงเวลาการเก็บขอมูลยังมีระยะไมถึง 1 ป  
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 ติดตามสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมเม่ือใกลครบกําหนด 1 ปอีกคร้ัง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.10.1-1 รายงานสรุปภาวะการหางานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2551 (กองแผนงาน) 
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ตัวบงช้ี 2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียอยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
บัณฑิตปการศึกษา ประเด็นความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 2549 2550 2551 
หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1. ความรูความสามารถทางวิชาการตาม 
    ลักษณะงานในสาขา 

4.04 4.31 4.05 

2. ทักษะที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 3.98 4.35 3.97 
3. บุคลิกภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 4.16 4.36 4.19 
4. คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณ  
    วิชาชีพ 

4.37 4.36 4.29 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม ±      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.15±0.49 4.35±0.37 4.14±0.47 

 
 
 
 
 
 

ศษ 2.11.1-1 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : คาเฉล่ีย 4.35±0.37 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : คาเฉล่ีย 4.14±0.47 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี คาเฉล่ีย 4.50 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : คาเฉล่ีย 4.50 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/
ผูประกอบการตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตจากนายจาง โดยออกแบบสอบถามครอบคลุม                 
4 ดาน ไดแก 1) ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 2) และ 3)ความรูความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน (ดานทักษะและดานบุคลิกภาพ) 4) คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยจากการสอบถามความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต พบวา คาเฉล่ีย
ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.14±0.47)  
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จุดแข็ง : 
ผูใชบัณฑิตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2551 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
เพิ่มมาตรฐานคุณภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะ              

ในการปฏิบัติงานเม่ือจบการศึกษา และตอบสนองความตองการของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ใหมากยิ่งข้ึน 
 

จุดออน :  - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.11.1-1 รายงานการสํารวจขอมูลภาวะการทํางาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต                 

ปการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตัวบงช้ี 2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ 
                        การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ  
                    ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  :  

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

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

 
จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป 
ที่ผานมาที่ไดรับรางวัล 

จํานวนนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษา 

ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ทุกระดับการศึกษา 

รอยละของนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในทุกประเภท 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน 

16 คน (18 รางวัล) 4,072 0.39 
(เกณฑการประเมินที่ 2  เกณฑคะแนน 3 ขอ 2)  
จํานวนนักศึกษาปจจุบัน

และศิษยเการะดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมาที่ไดรับรางวัล
จากผลงานวิจัยหรือ

วิทยานิพนธในป
การศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาปจจุบัน
และศิษยเการะดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป

ที่ผานมาทั้งหมด 

รอยละของนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเการะดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ป  ที่ผานมาที่ไดรับ

รางวัลจากผลงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ 

2 1,881 0.106 

 
 

ศษ 2.12.1-1 
ศษ 2.12.1-2 
ศษ 2.12.1-3 
ศษ 2.12.1-4 
ศษ 2.12.1-5 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับป. ตรี รอยละ 0.28 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 
รอยละ 0.13 

   

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ ป. ตรี รอยละ 0.39 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 
รอยละ 0.106 

   

เปาหมายของปน้ี ระดับ ป.ตรี รอยละ 0.28 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 
รอยละ 0.13 

   

ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ ป.ตรี รอยละ 0.37 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
 ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 
รอยละ0.15 

   

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่กําลังศึกษาและ 
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองทั้งส้ิน 16 คน ในจํานวนนี้มี
ผูที่ไดรับการประกาศเกียรตคิุณยกยองในดานวิชาการ  จํานวน 8 คน  ดานกีฬาและสุขภาพ จํานวน  7 คน  และ
อ่ืน ๆ จํานวน 1 คน โดยเปนรางวัลในระดับชาติ จํานวน 16 รางวัล และรางวัลในระดับนานาชาติ  จํานวน           
2 รางวัล รวมทั้งส้ิน 18 รางวัล จากจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป             
ที่ผานมาทุกระดับการศึกษา จํานวน 4,072 คน  คิดเปนรอยละ 0.39 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ที่กําลังศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ                          
5 ปที่ผานมาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองทั้งส้ินจํานวน 2 คน โดยไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง     
ในดานวิทยานิพนธทั้ง 2 คน เปนรางวัลในระดับชาติทั้ง 2 รางวัล จากจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบัน
และศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด จํานวน 1,881 คน คิดเปน  
รอยละ 0.106 
 

จุดแข็ง : 
มีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาไดรับรางวัลทั้งดาน

วิชาการและดานกีฬาและสุขภาพระดับชาติและนานาชาติเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับจํานวนนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทุกระดับการศึกษา 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและศิษยเกาทุกระดับการศึกษาสรางสรรคผลงานหรือพัฒนา

ทักษะ/ประสบการณ และ/หรือเขารวมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัลในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 

 

จุดออน : -  
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.12.1-1 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมด  
ศษ 2.12.1-2 รายชื่อนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล   
ศษ 2.12.1-3 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จําแนกระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
ศษ 2.12.1-4 รายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล  
ศษ 2.12.1-5 หลักฐานแสดงรางวัลที่ไดรับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
- 109 - 

ตัวบงช้ี 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
                     ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน  :  

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

 
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

ขอมูล ปการศึกษา 
2551 

ปการศึกษา 
2552 

หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี 
    คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด (คน) 46 37 ศษ 2.13.1-1 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่ 
    เปนปรึกษา วิทยานิพนธ (คน) 42 36 ศษ 2.13.1-2 

3  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมี 
    คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ 
    ปรึกษาวิทยานิพนธ 

91.30 97.30 
ศษ 2.13.1-3 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 91.30 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 97.30 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 96 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :      บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 98 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งหมด 16 หลักสูตร                
มีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด 37 คน ซึ่งเปนผูมี
คุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
97.30 
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จุดแข็ง : 
 คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึง่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนจํานวนมาก  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน
เพื่อใหมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธไดมากข้ึน 
 

จุดออน : -   
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : -  

 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.13.1-1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ศษ 2.13.1-2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ศษ 2.13.1-3 สรุปภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 22 
 

องคประกอบ
คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
องคประกอบท่ี 2    
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 7 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.4  1 : 25   1 : 33.25 (33.00 %) 1 
 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ป.เอก รอยละ 50 

        ป.ตรี รอยละ - 
ป.เอก รอยละ 54.17 

         ป.ตรี รอยละ - 
2 

 ตัวบงชี้ที่ 2.6 ศ.+รศ.+ผศ. รอยละ 50 ศ.+รศ.+ผศ. รอยละ 
47.22 

1 

 ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.8 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 84.74 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 90 รอยละ 99.53 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาเฉล่ีย 4.50 คาเฉล่ีย 4.14±0.47 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.12 ระดับป.ตรี รอยละ 

0.28 
ระดับป.ตรี รอยละ 

0.39 
  ระดับบัณฑิต รอยละ 

0.13 
ระดับบัณฑิต รอยละ 

0.106 

3 

 ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละ 96 รอยละ 97.30 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2  2.46(=32/13) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 2.46 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับด ี
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 3 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษากิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
ตัวบงช้ี 3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (ปการศึกษา 2552) 
เกณฑการประเมิน :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 /  ศษ 3.1.1-1 
2 มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
/  ศษ 3.1.2-1 

3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา 

/  ศษ 3.1.3-1 

4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา /  ศษ 3.1.4-1 
5 มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา /  ศษ 3.1.5-1 
6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก

นักศึกษาและศิษยเกา 
/  ศษ 3.1.6-1 

7 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตน
เปนประจําทุกป 

/  ศษ 3.1.7-1 
ศษ 3.1.7-2 

8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

/  ศษ 3.1.8-1 
 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 8 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 8 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 8 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

โดยจัดทําเปนงานวิจัย ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการในปการศึกษา 2550 และจะไดดําเนินการตอเนื่องไปทุกป
การศึกษา โดยผลการวิจัยของโครงการนี้นอกจากจะเปนการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นป
ที่ 1 แลวยังเปนการประเมินคุณภาพการใหบริการตาง ๆ แกนักศึกษาของคณะอีกดวย  

2. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู  
ของนักศึกษา โดยจัดใหมีศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสืบคน
ขอมูล ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมี
หองเรียน โรงอาหาร สถานที่พักผอนหยอนใจ และศูนย Su. Ed. Fitness เพื่อใหบริการดานกายภาพกับ
นักศึกษา  

4. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการให คําปรึกษาแกนักศึกษา โดยจัดใหมีระบบอาจารย             
ที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังจัดใหมี    
หนวยกิจการนักศึกษาไวสําหรับใหบริการและประสานงานเบื้องตนแกนักศึกษาดวย  

5. คณะศึกษาศาสตรมีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา โดยจัด
ใหมีการเผยแพรขาวสารที่ เปนประโยชนทางเว็บไซต  www.educ.su.ac.th บอรดประชาสัมพันธ         
อยางสมํ่าเสมอ  

6. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและ    
ศิษยเกา มีหนวยงาน อาจารย ทําหนาที่ติดตอประสานงานหนวยงานจัดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ/
ฝกงานแกนักศึกษาปจจุบัน สําหรับในสวนของศิษยเกามีการจัดในลักษณะของโครงการบริการวิชาการ     
ซึ่งเปดรับบุคคลทั่วไปรวมทั้งศิษยเกาเขารวมการอบรม  

7. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการครบทั้ง 5 ดาน ไดแก จัดบริการ      
ส่ิงอํานวยความสะดวก จัดบริการดานกายภาพ จัดบริการใหคําปรึกษา จัดบริการขอมูล ขาวสาร            
จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการสํารวจขอมูล ภาวะการทํางานและ        
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

8. คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกา  
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จุดแข็ง : 
 มีการดําเนินงานดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน สามารถดําเนินการไดตามแผน             
โดยกิจกรรมตาง ๆ สามารถสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานของบัณฑิต  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหครอบคลุมทั้งในดานวิชาการ กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ บําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 

จุดออน :  - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 3.1.1-1 รายงานการสํารวจขอมูลเร่ือง การประเมินความตองการจําเปนในการจัดการศึกษา                          
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

ศษ 3.1.2-1 ภาพถายและสภาพจริง (ศูนยการเรียนรูดวยตนเองและศูนย Su. Ed. Fitness และ
ศูนยบริการการเรียนรูของภาควิชาตางๆ)  

ศษ 3.1.3-1 ภาพถายและสภาพจริง (หองเรียน โรงอาหาร สถานทีพ่ักผอนหยอนใจ)  
ศษ 3.1.4-1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการนักศึกษาและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 
ศษ 3.1.5-1 เว็บไซต www.educ.su.ac.th , บอรดประชาสัมพันธ  
ศษ 3.1.6-1 โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ศษ 3.1.7-1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา 2552 
ศษ 3.1.8-1 รายงานผลการดําเนินการการจัดบริการแกนักศึกษา 
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ตัวบงช้ี 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
                    ที่พึงประสงค  

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

/  ศษ 3.2.1-1 
ศษ 3.2.1-2 
ศษ 3.2.1-3 
ศษ 3.2.1-4 

2 มีการสงเสริมใหคณะวิชาและสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 
5 ประเภท ดังนี ้

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

/  ศษ 3.2.2-1 

3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 
ทั้งที่จัดโดยคณะวิชาและสโมสรนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา 

/  ศษ 3.2.3-1 

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

/  ศษ 3.2.4-1 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ

คณะและของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกปการศึกษา/ปงบประมาณ  

2.  มีการสงเสริมใหคณะและสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท จํานวน 98 
โครงการ ดังนี้  

2.1  กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4 และ 5 จํานวน 34 โครงการ 

2.2  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการไมเรียวเกมส จํานวน 7 โครงการ 
2.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม เชน โครงการศึกษาพัฒนา โครงการ

พัฒนาส่ิงแวดลอม โครงการ "ทับแกว สนามจันทร สรางสรรคส่ิงแวดลอม” จํานวน 10 โครงการ     
2.4  กิจกรรมนันทนาการ เชน โครงการแสดงความยินดีตอผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 9 

โครงการ 
2.5  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการวันไหวครู โครงการวันครูและพิธีมอบ      

ครุสิทธิ ์โครงการบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม โครงการวันเวลาภาษาไทย จํานวน 38 โครงการ 
3.  คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ทั้งที่

จัดโดยคณะวิชา และสโมสรนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา โดยจัดใหมีการประเมินโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาเปนลายลักษณอักษร เม่ือเสร็จส้ินการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อประมวลผลการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมตอไป  

4. คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา                     
อยางตอเนื่อง  
 

จุดแข็ง : 
มีการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานวิชาการ กีฬา

และการสงเสริมสุขภาพ การบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม นันทนาการ และการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นไดวาโครงการตาง ๆ เปนการพัฒนานักศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย สอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 6) 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 สนับสนุนงบประมาณเพื่อใหนักศึกษาจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทุกดานเปนประจําอยางตอเนื่องทุก
ปการศึกษา 
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จุดออน :   
ยังขาดการประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาบางโครงการ 

 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
จัดใหมีการวิเคราะหสัดสวนของกิจกรรมกับจํานวนนักศึกษา และจัดใหมีระบบการติดตาม

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาจัดข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 3.2.1-1 เอกสารเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 3.2.1-2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับคณะปการศึกษา 2552 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 3.2.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 11/2552 
ศษ 3.2.1-4 ประกาศคณะศึกษาศาสตร เร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ                  

คณะศึกษาศาสตรและแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ศษ 3.2.2-1 กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  
ศษ 3.2.3-1 สรุปผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  
ศษ 3.2.4-1 สรุปการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
 - 118 - 

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 33 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 3       
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3   3.00 (=6/2) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 3.00 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 44    การวิจัยการวิจัย  
ตัวบงช้ี 4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
 

การ
ดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

/  ศษ4.1.1-1 

2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

/  ศษ4.1.2-1 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ                         
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

/  ศษ4.1.3-1 
ศษ 4.1.3-2 

4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย /  ศษ 4.1.4-1 
5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย                           

และงานสรางสรรคดีเดน 
/  ศษ 4.1.5-1 

ศษ 4.1.5-2 
6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร

ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
/  ศษ 4.1.6-1 

  
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 6 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 6 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 6 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : 6 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ 

มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ  
2. คณะศึกษาศาสตรมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยที่สามารถ

นํามาใชประโยชนไดจริง  
3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ                       

เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เพื่อเปนศูนยใหบริการและสนับสนุนการดําเนิน
งานวิจัยแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ  

4. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย โดยสงเสริมและ
เปดโอกาสใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ  

5. คณะศึกษาศาสตรมีระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสราง
สรรคดีเดน โดยการจัดใหมีรางวัลสําหรับผูที่เผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคในวารสารที่ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดอยาง
เปนรูปธรรม  

6. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีการตกลงทําความรวมมือทํางานวิจัยกับหนวยงานทั้งใน
และตางประเทศ ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น  สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหดิล มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยแทสมาเนีย 
ประเทศออสเตรเลีย 

 
 

จุดแข็ง : 
1. มีคณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการทํา

และเผยแพรผลงานวิจัยเปนการกระตุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและมีประสบการณในการขอทุนวิจัยจาก
ภายในและภายนอก 

2. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัยจํานวนมาก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 1.  สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบพี่เล้ียงนักวิจัย (mentor) เพื่อสรางนักวิจัยคุณภาพรุนใหม ๆ  
 2.  สนับสนุนใหมีผูชวยสอน ผูชวยวิจัย เพื่อใหอาจารยมีเวลาสําหรับการสรางสรรคผลงานวิจัย          
เพิ่มมากข้ึน 
 3.  มีหนวยงานที่รับผิดชอบใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัยโดยตรง (งานวิจัย
และบริการวิชาการและศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา)  
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จุดออน :  - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 4.1.1-1 แผนของคณะมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและ

ของชาต ิ
ศษ 4.1.2-1 รายงานความกาวหนาในการทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบฐานขอมูล  
ศษ 4.1.3-1 ประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัย  
ศษ 4.1.3-2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา/รายงานการประชุม 
ศษ 4.1.4-1 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ศษ 4.1.5-1 ประกาศการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ  
ศษ 4.1.5-2 ประกาศการใหทุนการจัดพิมพและเผยแพรรายงานการวิจัย  
ศษ. 4.1.5-3 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในวาสารวิชาการ 
ศษ 4.1.6-1 สัญญาการตกลงทําความรวมมือทํางานวิจัยกับองคกรภายนอก  
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ตัวบงช้ี 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3  ขอ มีการดําเนินการอยางนอย  4  ขอ 
 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 

/ 

 

ศษ 4.2.1-1 
ศษ 4.2.1-2 
ศษ 4.2.1-3 
ศษ 4.2.1-4 
ศษ 4.2.1-5 

2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน 

/ 
 

ศษ 4.2.2-1 

3 มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

/ 
 ศษ 4.2.3-1 

4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 

/ 
 ศษ 4.2.4-1 

5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทาง
ปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ 
หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

/ 
 

ศษ 4.2.5-1 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

 



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
 - 123 - 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งใน

วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยมีงานวิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ระบบเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรคใน
รูปแบบส่ือตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีเวทีสําหรับแสดง
ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยเปนประจําทุกป นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัย ระบบสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการสนับสนุนใหมีระบบพี่เล้ียง
แกนักวิจัยรุนใหม โดยจัดสรรงบประมาณเปนคาตอบแทนสําหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

2. คณะศึกษาศาสตรมีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะหงานวิจัย  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของ                
ทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและงานวิจัยและ
บริการวิชาการทําหนาที่เปนหนวยประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  

4. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน โดยในปการศึกษา 2552 มีการตกลงทําความรวมมือทํางาน
วิจัยกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น  สถาบันแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย 

5.  คณะศึกษาศาสตรมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน
การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน โดยการจัดทํา
ประกาศของคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานวิชาการ 
 

จุดแข็ง :  
1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปน

รูปธรรม 
2. มีการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของ  ทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
3. มีงานวิจัยและบริการการวิชาการ และศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาทําหนาที่เปนหนวย

ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
4. มีการตกลงทําความรวมมือทํางานวิจัยกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ

ของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
   สนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรสรางและเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องอยูเสมอ 
 

จุดออน :   
 ไมมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 สงเสริมใหคณาจารย ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 4.2.1-1 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ  
ศษ 4.2.1-2 ประกาศการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ  
ศษ 4.2.1-3 ประกาศการใหทุนการจัดพิมพและเผยแพรรายงานการวิจัย  
ศษ 4.2.1-4 ประกาศการแตงตั้งที่ปรึกษางานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552 
ศษ 4.2.1.5 การจัดทําวารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย 
ศษ 4.2.2-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะหงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน                                       

จากคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 4.2.3-1 บทบาทและหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและงานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
ศษ 4.2.4-1 การรวมทุนสนับสนุนทุนวิจัยของคณะศึกษาศาสตร กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย  
ศษ 4.2.5-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตรการใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ 

(ขอ 7) 
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ตัวบงช้ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย 
                    ประจํา  

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

จํานวนการไดรับการสนับสนุนการ
วิจัยและงานสรางสรรค รายการ 

โครงการ ผูวิจัย(คน) เงินทุน 

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) 
1.งบรายไดของคณะวิชา 18 25 429,029 
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 

รวม 18 25 448,751 

 
 

ศษ 4.3.1-3 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท) 
1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.สกว.สกอ.วช. 4  1,226,194.34 
2 = แหลงทุนตางประเทศ -  - 
3 = หนวยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ  24  4,227,001 
4 = หนวยงานภาคเอกชน  4  656,000 
5 = แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) -  - 

รวม 32 30 6,109,195.34 

 
 
 

ศษ 4.3.1-2 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด (บาท) 6,557,946.34  
จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 66.5 ศษ 4.3.1-1 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย (คนตอบาท) 

98,615.73 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : อัตราสวน 1 : 66,961.59 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : อัตราสวน 1 : 99,066.86 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี อัตราสวน 1 : 70,000 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : อัตราสวน 1 : 80,000 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2552 คณาจารยของคณะศึกษาศาสตร ไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินการวิจัยจาก

โครงการวิจัย จํานวน 50 โครงการ เปนเงิน 6,557,946.34 บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนภายในทั้งหมดจํานวน 18 โครงการ เปนจํานวนเงิน 448,751 บาท และแหลงเงินทุนจากภายนอก
ทั้งหมดจํานวน 32 โครงการ เปนจํานวนเงิน 6,109,195.34 บาท  คิดเฉล่ียตอจํานวนอาจารยประจําเปน
เงิน 98,615.73 บาทตอคน  

คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 72 คน มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 66.5 คน 
และมีอาจารยลาศึกษาตอจํานวน 5.5 คน  
 

จุดแข็ง :  
 มีอาจารยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันเฉล่ียรายหัวในวงเงินที่สูงกวา
อัตราสูงสุดที่เกณฑกําหนด 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 1. สงเสริม/กระตุนใหอาจารยทําวิจัยและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกอยางตอเนื่อง 
 2. ติดตามขอมูล เผยแพร ประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยใหคณาจารยทราบโดยทั่วถึงกัน  
 3. ดานนโยบายอาจจะมีการกําหนดใหมีการสรางงานวิจัย เชน 1 เร่ือง/คน/ป 
 

จุดออน : -  
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 4.3.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมผูที่ลาศึกษา) 
ศษ 4.3.1-2 งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 
ศษ 4.3.1-3 งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน 
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ตัวบงช้ี 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 
                    ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาต ิ
                    ตอจํานวนอาจารยประจํา  
เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

 

การเผยแพรผลงานวิจัย 
จํานวนงานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน 
1.  ตีพิมพเผยแพรในวารสาร  
     ระดับชาต ิ 9 
     ระดับนานาชาต ิ 1 

 
ศษ 4.4.1-2 

2.  จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  (อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร) 

  

      ข้ันตอนยื่นขอ       -  
      ไดรับอนุมัติแลว -  
3.  นําไปใชประโยชน   
     ระดับชาต ิ -  
     ระดับนานาชาต ิ -  
รวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร/
ใชประโยชน/ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

-  

จํานวนอาจารยประจําที่ปฎิบัติงานจริง 66.5 ศษ 4.4.1-1 
คิดเปนรอยละของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 15.04  
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 9.46 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 15.04 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 9.50 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 18.00 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2552 นี้ คณะศึกษาศาสตรมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ

และในระดับนานาชาติ ทั้งหมดจํานวน 10 เร่ือง จําแนกเปนระดับชาติ จํานวน 10 เร่ือง และระดับ
นานาชาติ จํานวน 1 เร่ืองคิดเปนรอยละ 15.04 ตอจํานวนอาจารยประจํา  

คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด 72 คน มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 66.5 คน 
และมีอาจารยลาศึกษาตอจํานวน 5.5 คน  

จุดแข็ง :  - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  -  
จุดออน :   

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย และ           
ยังไมมีผลงานที่ไดรับการรับรองการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. สนับสนุน/สงเสริมใหอาจารยเผยแพรงานวิจัยในระดับในระดับชาติและในระดับนานาชาตใิห 
มากข้ึน 

2. สนับสนุน/สงเสริมใหอาจารยสรรสรางผลงานที่ไดรับการรับรองการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 4.4.1-1 ตารางจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมรวมผูที่ลาศึกษา) 
ศษ 4.4.1-2 งานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิ
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ตัวบงช้ี 4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือใน 
                   ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  
เกณฑการประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20  

 

แหลงท่ีงานวิจัยไดรับการอางอิง 
จํานวนบทความท่ีไดรับการ

อางอิง 
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน 
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง   

ใน refereed journal 1 ศษ 4.5.1-2 
ในฐานขอมูลระดับชาติ -  

      ในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ -  
รวมจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 0  
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด  72 ศษ 4.5.1-1 
รอยละของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิงตออาจารยประจํา 

1.39  

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 1.35 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 1.39 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 5 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 5 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ จํานวน 1 เร่ือง คิดเปนรอยละ 1.39 จากอาจารยประจําทั้งหมด 72 คน 
 

จุดแข็ง :  - 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  -  
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จุดออน :   
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับนานาชาตยิังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวน

อาจารยประจํา (รอยละ 1.39) 

 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 1. จัดใหมีระบบการบันทึกรายชื่อผลงานวิจัยของคณาจารยในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ เพื่อใหมีการอางอิงเม่ือมีผูนําผลงานวิจัยไปใช   

2.  เพิ่มเงินรางวัลสําหรับเจาของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือ                          
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 4.5.1-1 ตารางจํานวนอาจารยประจํา  
ศษ 4.5.1-2 ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล ISI 
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สรุปผลการปรสรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี ะเมินองคประกอบท่ี 44 
 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 4       
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 1 : 70,000 1 : 98,615.73 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 9.50 รอยละ 15.04 1 
 ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละ 5 รอยละ 1.39 1 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4   2.20 (=11/5) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 2.20 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับด ี
 



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
 - 132 - 

องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 55    การบริการวิชาการแกสังคมการบริการวิชาการแกสังคม  
ตัวบงช้ี 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

การดําเนินการ 
หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

 
ระดับ 

 
เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี  
1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการ

บริการวิชาการแกสังคม 
/ 

 
ศษ 5.1.1-1 

2 มีคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานดําเนินการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 

/ 
 

ศษ 5.1.2-1 
ศษ 5.1.2-2 

3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

/ 
 

ศษ 5.1.3-1 

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด /  ศษ 5.1.4-1 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม /  ศษ 5.1.5-1 
6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบรูณาการการบริการทาง

วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

/ 
 

ศษ 5.1.6-1 
ศษ 5.1.6-2 

7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของคณะวิชา 

/ 
 

ศษ 5.1.7-1 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแกสังคม  
2. คณะศึกษาศาสตรมีคณะทํางานที่ทําหนาที่ดูแลและกํากับนโยบาย สนับสนุนการใหบริการ

วิชาการแกสังคมทุกประเภท  
3. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
4. คณะศึกษาศาสตรมีแนวปฏิบัติใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละโครงการตาม

แผนที่กําหนด โดยนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะ นอกจากการจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมแลว คณะฯ ยังสนับสนุนใหคณาจารยใหบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืน ๆ ดวย ไดแก              
การเปนวิทยากร เปนกรรมการ/ที่ปรึกษาทางดานวิชาการ/วิชาชีพ เปนตน  

5. คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก สังคม                
โดยประเมินผลโครงการตามชวงเวลาของการจัดกิจกรรมทุกโครงการ รวมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการติดตาม/ตรวจสอบ/เก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผลการประเมิน เสนอผูบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ โดยการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการนั้นจะประเมินฯ
ครอบคลุม 4 ประเด็น ไดแก ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจ        
ดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจตอคุณภาพ 
การใหบริการ  

6. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ       
แกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในสวนของ          
การจัดการเรียนการสอนมีการเปดสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝกอบรมและใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 
เพื่อใหรู ข้ันตอน กระบวนการจัดการฝกอบรม หรือการจัดโครงการฝกอบรม เชน เ ร่ืองเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานนั้น คณาจารยของคณะฯ ไดนําแนวคิดจากการเขารับ
การฝกอบรมไปดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดความรูอีกระดับหนึ่ง หรือมีการจัดโครงการบริการ
วิชาการโดยมุงเนนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เปนตน  

7. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง         
ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของคณะ เชน ในการ
ประเมินโครงการฯ ซึ่งตองประเมินครอบคลุมทั้ง 4 ดาน นั้น ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร
จัดการ การใหบริการในภาพรวม เพื่อใหผูรับบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจในดานตาง ๆ เม่ือมาเขารวม
โครงการบริการวิชาการ  
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จุดแข็ง : 
 1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งมีทั้งโครงการที่จัดแบบใหเปลา และโครงการที่
จัดโดยคิดคาบริการ โดยมีผูสนใจเขารวมโครงการอยางตอเนื่องตั้งแต 100 – 300 คน (ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ขนาดของโครงการ) และสวนใหญเปนบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาตาง ๆ      ซึ่งสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใชในการจัดและพัฒนาการเรียนการสอนไดโดยตรง 
 2. การบริการวิชาการแกสังคมที่คณะฯจัด เปนโครงการที่เปนที่ยอมรับจากผูเขารวมโครงการ                
ซึ่งสะทอนไดจากผูเขารวมโครงการ สวนหนึ่งจะเปนผูเขาอบรมกลุมเดิม หรือผูที่เคยเขารับการอบรมแลว 
รองขอใหจัดโครงการที่ตองการอีก โดยยินยอมชําระคาบริการเอง 
 3. คณาจารยของคณะเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก                    
โดยไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพในสาขาวิชา             
ตาง ๆ อยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. จัดทําโครงการบริการวิชาการที่มีลักษณะบูรณาการขามศาสตรหรือขามหนวยงาน เชน 
โครงการรวมกันระหวางสาขาวิชาตาง ๆ หรือจัดโครงการรวมกับคณะวิชาอ่ืนๆ เพื่อเปนการใหบริการ
วิชาการที่หลากหลายมากข้ึน ขยายกลุมผูรับบริการใหกวางขวางมากข้ึน 
 2.  จัดทําทํา เนียบผลงาน/ความชํานาญของบุคลากรเผยแพรบนเ ว็บไซตของคณะ                 
เพื่อประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบขอมูลมากข้ึน   
 

จุดออน :   
 โครงการบริการวิชาการบางโครงการ (ที่คิดคาบริการ) มีผูสมัครเขารวมโครงการนอยจําเปนตอง
งดหรือชะลอการใหบริการจนกวาจะมีจํานวนที่มากพอ 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 ใชกลยุทธการประชาสัมพันธโครงการที่หลากหลาย เพื่อขยายกลุมผูรับบริการใหกวางขวาง 
มากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการประชาสัมพันทางเว็บไซต การติดปายประชาสัมพันธ เปนตน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

 

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

ศษ 5.1.6-1 ประมวลการสอนรายวิชา 464 460  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร และ
เอกสารประกอบการอบรม โครงการฝกอบรมชุดวิชาชีพครูฯ รุนที่ 10                                 
(การวิจยัทางการศึกษา) 

ศษ 5.1.6-2 ประมวลการสอนรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร และเอกสารประกอบการอบรม
โครงการฝกอบรมชุดวิชาชีพครูฯ รุนที่ 2 (การพัฒนาหลักสูตร) 

ศษ 5.1.7-1 สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการที่มีขอเสนอแนะจากผูเขารวมอบรมใหนํามา
ปรับปรุงคร้ังตอไป 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที ่
                       ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ 
                       วิชาชีพใน  ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา (นับอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน 
                       จริงและลาศึกษาตอ และการนับอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการจะไม 
                       นับซ้ํา)  

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

จํานวนอาจารยประจํา 
ท่ีมีสวนรวมใหบริการฯ 

จํานวนอาจารย
ประจํา 

รอยละของอาจารย
ประจํา 

ท่ีมีสวนรวมใหบริการฯ 

หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน 

64.5 72 89.58 ศษ 5.2.1-1  
ศษ 5.2.1-2 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 82.44 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 89.58 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 85.00 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 90.00 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม เปนวิทยากรทั้งในและนอกสถาบัน เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ จํานวน 64.5 คน จากจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด 72 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 89.58  
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จุดแข็ง : 
1. อาจารยประจําเปนผูที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ เปนที่ยอมรับในวงการ

วิชาการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร และสาขาวิชาที่เกีย่วของ 
2. อาจารยประจํามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนวิทยากรทั้งในและนอก

สถาบัน เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ         
เปนจํานวนมาก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ตาง ๆ 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนที่ปรึกษา เปนวิทยากรทั้งในและนอกสถาบัน เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพ อยางตอเนื่อง 
 

จุดออน :  
 บุคคลภายนอกทั่วไปยังมีขอมูลความเชี่ยวชาญของคณาจารยคณะศึกษาศาสตรนอย 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 ปรับปรุงฐานขอมูลของคณาจารยบนเว็บไซตของคณะใหมีความครบถวน สมบูรณ และเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.2.1-1 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมผูที่ลาศึกษาตอ) 
ศษ 5.2.1-2 ตารางสรุปจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม          
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ตัวบงช้ี 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ 
                    พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย 
                    ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม 

รอยละตอจํานวน 
อาจารยประจํา 

หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน 

ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ  
33 0 49.62 0 ศษ 5.3.1-1 

ศษ 5.3.1-2 
 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 39.19 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 49.62 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 40.00 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 50.00 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
ทั้งหมดจํานวน 33 โครงการ คิดเปนรอยละ 49.62 ของจํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริง (จํานวน
อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 66.5 คน)  
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จุดแข็ง : 
 ในแตละปการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
รวมทั้งใหบริการวิชาการในรูปแบบของการเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานของภาครัฐอีกเปนจํานวนมาก                 
เม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนศูนยบริการวิชาการและวิชาชีพระดับภูมิภาค  
 

จุดออน :  - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.3.1-1 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
ศษ 5.3.1-2 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิ
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ตัวบงช้ี 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน    

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

 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ  
(เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจ 

หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน 

4.27 - รอยละ 85.44 ศษ 5.4.1-1 
 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ 87.20 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 85.44 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 88.00 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 85.00 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการบริการวิชาการจํานวน 33 โครงการและ
ไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากโครงการบริการวิชาการแกสังคมทุกโครงการ มีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจเทากับ 4.27 (รอยละ 85.44)  
 

จุดแข็ง :  
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่คณะจัดข้ึนสวนใหญอยูใน

ระดับมากที่สุด 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยรักษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใหอยูในระดับ
มากที่สุดตอไป 
 

จุดออน :  -  
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  - 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.4.1-1 ผลการประเมินของโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 55  
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 5    
ตัวบงชี้ที่ 5.1 7 ขอ 7 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 85 รอยละ 89.58 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 40 รอยละ 49.62 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 88 รอยละ 85.44 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5   3.00 (=12/4) 
 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 3.00 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 66   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบงช้ี 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ /  ศษ 6.1.1-1 
2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลอง

กับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
/  ศษ 6.1.2-1 

ศษ 6.1.2-2 
3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ 

ดานอ่ืน ๆ 
/  ศษ 6.1.3-1    

ศษ 6.1.3-2  
ศษ 6.1.3-3 

4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การ
จัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

/  ศษ 6.1.4-1 

5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดย
ผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

 / - 

6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ อาท ิมีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทํา
วารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง  ๆ  

 / - 

 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : 4 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได  และมีแผนงานรองรับ     

ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนเปนประจําทุกป
การศึกษา/ปงบประมาณ  

2.  คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และเปนไปตามนโยบายและแผนงานรองรับ จะเห็นไดจากจํานวน
โครงการที่จัดโดยภาควิชาตางๆ และนักศึกษาที่มีตลอดทั้งปการศึกษา  
 3.  คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน     
การสอนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมประจําปของคณะ ไดแก โครงการวันเวลาภาษาไทย 
โครงการวันไหวครู โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์  โครงการบายศรีสูขวัญ โครงการถวายเทียนพรรษา 
โครงการศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะ และงานแสดงมุฑิตาจิตแด                        
ผูเกษียณอายุราชการ (เพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณของผูมีคุณูปการแกคณะ) รวมทั้งคณะยังมีการ
เตรียมโครงการจัดตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก และในบางรายวิชา      
มีการกําหนดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการเรียนการสอน อาท ิรายวิชา 467342 การปลูกฝง
ทางวัฒนธรรม รายวิชา 467448 สัมมนาสังคมศึกษา รายวิชา 467352 ลักษณะไทย รายวิชา 465233       
คติชนวิทยา รายวิชา 465232 นิทานพื้นบาน รายวิชา 465406 สัมมนาคติชนวิทยา และรายวิชา 465416 
การศึกษาเอกลักษณไทย 

4. คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา/
ปงบประมาณ เพื่อการจัดกิจกรรม/โครงงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่เปนสวนของคณะ 
บุคลากร และนักศึกษา  

5. คณะศึกษาศาสตรยังไมมีการกําหนดหรือสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดย                   
ผูเชี่ยวชาญ และยังไมมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ แตมีการกําหนดใหจัดกิจกรรม   
ในโครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ ซึ่งเปนพิธีการที่ผสมผสานทั้งในเร่ืองของพิธีทางศาสนา (การทําบุญ
เล้ียงพระ) และพิธีมอบสิทธิ์ในความเปนครูแกนักศึกษาชั้นปสุดทาย ซึ่งจะจบการศึกษาไปประกอบอาชีพ
ครูในภายภาคหนาใหนักศึกษาไดรวมแสดงความเคารพบูชาครูในปจจุบันและทําใหตระหนักถึง
ความสําคัญของบทบาทหนาที่ครู ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวนับเปนกิจกรรมที่คณะฯ จัดข้ึนเพียงคณะเดียว    
ในสาขาศึกษาศาสตร นอกเหนือจากการจัดพิธีไหวครูประจําป  
 6.  คณะศึกษาศาสตรไมมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  
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จุดแข็ง :  
1. คณะศึกษาศาสตรมีสาขาวิชาที่หลากหลายสามารถจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             

ไดอยางกวางขวาง และมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ คณาจารยและนักศึกษาไดรวมกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ โครงการวันเวลาภาษาไทย 
กิจกรรมวันคริสตมาส โครงการบายศรีสูขวัญ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสาขาวิชาสังคมศึกษา 
เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาศิลปวัตถุ โบราณสถาน ศาสนสถาน ซึ่งมีประวัติความเปนมาและสะทอนสภาพ
สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นตาง ๆ นักศึกษาสามารถเรียนรู และซึมซับความรูดวยประสบการณตรง  

2. คณาจารยแตละสาขาวิชาเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
แสดงออกถึงอัตลักษณของสาขาวิชาของตนเอง ดังนั้นจะเห็นความรวมมือในการดําเนินการโครงการดานนี้
อยางตอเนื่องตลอดทั้งปการศึกษา ทั้งยังมีการนําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนี้สอดประสานในการ
เรียนการสอนในแทบจะทุกสาขาวิชา   
แนวทางเสริมจุดแข็ง :    

1. จัดใหมีการวางแผน นโยบาย และงบประมาณสนับสนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ดําเนินมาอยูแลวใหมีตอไป เพื่อเปนการสืบตอวัฒนธรรมที่ด ี

2. สําหรับกิจกรรมใดที่เปนจุดเดนของคณะ คือเปนผูดําเนินกิจกรรมแตเพียงคณะเดียวในสาขา   
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ควรดําเนินการสงเสริมใหเปนโครงการที่โดดเดนในระดับชาติ  หรือนานาชาติให
มากข้ึน เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมอันดีงามสูประชาชนชาวไทย และประชาคมโลก 

 

จุดออน :   
1.  แมวาทางคณะสนับสนุนนโยบายการจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตเนื่องจาก

คณะยังไมมีการสรางเกณฑมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญอยางเปนเอกสารหลักฐานที่
ชัดเจน จึงทําใหขอนี้เปนจุดออนที่ตองไดรับการแกไขตอไป   
 2. ทางคณะยังไมมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ แมวา
บางโครงการมีความโดดเดนไมเหมือนใคร 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

 1. ควรผลักดันใหหนวยงานตางๆ ในคณะ ทั้งระดับภาควิชา สาขาวิชา ใหวางแผนงานสรางเกณฑ
มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาโครงการ และใหคําแนะนําเพื่อพัฒนา
โครงการตางๆ ที่ดําเนินการอยูแลวใหมีมาตรฐานในระดับเปนที่ยอมรับระดับชาต ิ

2. ควรผลักดัน สรุปแนวทาง และเผยแพรการจัดโครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ ใหเปน
แบบอยางของสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ไปสูระดับของการเปนระดับชาติ และนานาชาติ โดยการ
ประชาสัมพันธผานส่ือ และหนวยงานตางๆ  
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3. เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีผลงานเปนที่ยอมรับระดับชาติมาเปนที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการในการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกรวมกิจกรรมการแสดงผล
งานดานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 6.1.1-1 แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2552 ยุทธศาสตรที่  6: การอนุรักษ สงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม   
ศษ 6.1.2-1 

 
รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2552 ของประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

ศษ 6.1.2-2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศษ 6.1.3-1 

 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร เร่ือง การใหทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2552 
สําหรับงานวิจัยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศษ 6.1.3-2 ประมวลการสอนรายวิชาตางๆ ที่มีการบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศษ 6.1.3-3 ตัวอยางโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพที่นักศึกษาจัด 
ศษ 6.1.4-1 การจัดตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก/คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการศูนยภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก 
 
  

สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 66 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

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

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 3.00 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 77   การบริหารและการจัดการ การบริหารและการจัดการ  
ตัวบงช้ี 7.1  คณะวิชาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะวิชาใหแขงขัน 
                    ไดในระดับสากล (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  4  ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
  

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 คณะวิชามีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายของคณะ 

/  ศษ 7.1.1-1
ศษ 7.1.1-2 

2 คณะวิชามีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ
วิชามากกวาปละ 2 คร้ัง 

/  ศษ 7.1.2-1 
 

3 มีการประชุมกรรมการของคณะวิชาอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน 
ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวา
รอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงานอยางนอย 7 
วันกอนการประชุม 

/  ศษ 7.1.3-1
ศษ 7.1.3-2 

4 คณะวิชาจัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดีหรือผูบริหารสูงสุด                               
ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

/  ศษ 7.1.4-1
ศษ 7.1.4-2 

5 คณะวิชามีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

/  ศษ 7.1.5-1
ศษ 7.1.5-2
ศษ 7.1.5-3
ศษ 7.1.5-4 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : 5 ขอ เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของคณะวิชา 

โดยมีคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรในการดําเนินงานเพื่อใหภารกิจของ
คณะฯบรรลุตามเปาประสงคที่วางไว  
  2. คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เดือนละ 2 คร้ัง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของ
คณะฯ ตลอดจนใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะในการแกปญหาที่เกิดข้ึน  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  เดือนละ 2 คร้ัง         
เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ  โดยในปการศึกษา 2552 มีการประชุมทั้งหมด 25 คร้ัง    
จากแผนการประชุมจํานวน 25 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 100  ซึ่งการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมประชุม
เฉล่ียรอยละ 85.22 และมีการสงเอกสารใหกรรมการเฉล่ีย 6.32 วัน กอนการประชุม  

4. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินบุคคลผ ู ดํารงตําแหนงบริหาร ทั้งระดับคณบดีและหัวหนา
ภาควิชา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนง
บริหาร ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 โดยสภามหาวิทยาลัยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร ในการประเมินผูบริหารระดับสูง ไดแก คณบดี/ผูอํานวยการ ซึ่งจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารทุกรอบ 2 ป และผูบริหารที่รับการประเมินตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เปนลายลักษณอักษร โดยใหรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ และเปาหมาย
ในการทํางาน ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการประเมิน พิจารณาดังนี้ 

1) ระดับความสอดคลองและสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ เปาหมายในการ
ทํางาน ทรัพยากร งบประมาณ กฎ และระเบียบ 

2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานที่ผูบริหารปฏิบัติงานเพื่อใชประกอบการ 

พิจารณา 
4) พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ 

คณะกรรมการประจําหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน จํานวน 1 คน และผูแทนขาราชการ ซึ่งมิใชอาจารยประจํา 
หรือผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป ซึ่งสังกัดคณะหรือหนวยงาน 
จํานวน 1 คน 

5) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดที่พบจากการดําเนินการของผูบริหาร 
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะจัดทํารายงานผลการประมวลและสรุปความเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงตนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
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5. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช 
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร การดําเนินงานมีความโปรงใส ตรวจสอบได โดยการดําเนินงานตาง ๆ                      
จะเปนไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ในเร่ืองของการรับสมัครบุคคล การดําเนินงานดานการเงินและ
พัสดุ ฯลฯ ซึ่งดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินงาน     
ที่ชัดเจน มีประกาศเผยแพรขอมูลการรับสมัครและผลการคัดเลือกโดยเปดเผย ในดานการเงินจะมีการ
ตรวจสอบรายงานดานการเงินในระดับตาง ๆ คือ การตรวจสอบตามสายงานตามลําดับชั้น การตรวจนับเงิน
คงเหลือประจําวันโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและรายงาน
ผลใหผูบริหารสูงสุดทราบการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการ
รายงานผลตอมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ค.ต.ง.)     
ซึ่งเปนการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในดานการพัสดุจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบพัสดุทุกรายการ นอกจากนี้แมในเร่ืองการจัดการเรียน
การสอนก็ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่ชัดเจน เชน การกําหนดเกณฑและ
ข้ันตอนในการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ กรรมการจัดทําขอสอบ กรรมการสอบ
สัมภาษณ และรายงานผลใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อปองกันขอรองเรียนจาก  
ผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกฝาย  
 

จุดแข็ง : 
มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบดําเนินงานในระดับนโยบาย และยุทธศาสตรของคณะวิชาและมีการ

ดําเนินการโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
สงเสริมการใชบทบาทของคณะกรรมการในระดับนโยบายเพื่อเปนกลไกที่สําคัญในการบริหารงาน

และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง  
 

จุดออน :   
 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (ในปการศึกษา 2552) ยังไมชัดเจน ทําใหมีผลตอการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรของคณะฯดวย 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 เม่ือแผนฯของมหาวิทยาลัย มีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนแลว จะไดมีการปรับแผนฯของคณะฯ  
ใหสอดคลองและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.1.1-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 7.1.1-2 แผนยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร 
ศษ 7.1.2-1 

 
ตารางสรุปการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน  2552 – 30  พฤษภาคม 2553  

ศษ 7.1.3-1 ปฏิทินกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 7.1.3-2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 7.1.4-1 เกณฑการประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะวิชา  
ศษ 7.1.4-2 รายงานการประเมินตนเองของผูบริหารคณะ  
ศษ 7.1.5-1 รายงานการตรวจสอบภายใน  
ศษ 7.1.5-2 ตัวอยางประกาศการรับสมัครบุคคลในตําแหนงตาง ๆ และคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกหรือประเมินบุคคล  
ศษ 7.1.5-3 ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และตัวอยางคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  
ศษ 7.1.5-4 ตัวอยางรายงานการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน 
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ตัวบงช้ี 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะวิชา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยใช

หลักเกณฑและระเบียบการคัดเลือกผูบริหารเปนระบบชัดเจน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความ
คิดเห็นหรือมีสวนรวม และประกาศใหเปนที่รับรู มีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารของคณะ                 
ทุกระดับ ในกระบวนการคัดเลือกผูบริหารจะเปดโอกาสใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน และกลยุทธที่
นําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหประชาคมที่เกี่ยวของไดพิจารณาลงคะแนนสรรหา  

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได /  ศษ 7.2.1-1 
ศษ 7.2.1-2 
ศษ 7.2.1-3 
ศษ 7.2.1-4 

2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใช
ศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะวิชา
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

/  ศษ 7.2.2-1 

3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในคณะวิชา 

/  ศษ 7.2.3-1 

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตาม
ผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 /  
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 2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย บริหารงานโดยยึดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑตาง ๆ 
ที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดความถูกตอง หรือดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได มีการนําระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยมาชวยในการตัดสินใจ 
กํากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะ                    
ในรูปแบบตาง ๆ เชน มีการจัดประชุมสัมมนาประจําป เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรทุกระดับ ในการหา
แนวทางการพัฒนาคณะ การประชุมหรือเวียนสอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ตลอดจน
เปดโอกาสใหบุคลากรนําเสนอปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตอผูบริหาร  

3. คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนที่ยอมรับ และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี จะประเมินโดยคณะกรรมการประจําคณะ/บุคลากรสายสนับสนุน และสโมสรนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร และระบบรวบรวมผลการประเมิน ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ในสวนของการประเมินของ
สํานักงานเลขานุการนั้น เลขานุการคณะและหัวหนางานทุกคนจะรับการประเมินจากผูบริหารและบุคลากร
ทุกระดับและทุกคนของหนวยงาน ในประเด็นตาง ๆ เพื่อจะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการ
บริหารและการปฏิบัติงานตอไป สําหรับการประเมินหัวหนาภาควิชาจะมีระบบการประเมินเชนเดียวกับ
คณบดี นอกจากนี้ยังไดมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางคณะวิชากับภาควิชา  มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับนี้จะชวยใหการบริหารและการปฏิบัติงานของผูบริหาร         
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

จุดแข็ง :   
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยใชหลักเกณฑ ระเบียบ หรือ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในการสรรหาผูบริหาร 
2. การบริหารงานของคณะดําเนินการโดยใชหลักธรรมภิบาลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของคณะ  

และผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินการตาง ๆ จะอิงระเบียบ หลักเกณฑ ขอปฏิบัติ ขอตกลง และมติที่ประชมุ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
1. สงเสริมใหทุกหนวยงานของคณะใชหลักเกณฑและระเบียบการคัดเลือกผูบริหารที่เปนระบบ 

อยางตอเนื่อง 
2. สรุปรวบรวมหลักเกณฑ มติที่ประชุม แนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานตาง ๆ  จัดทําเปนคูมือ 

และเวียนแจงบุคลากรเพื่อรับทราบและเกิดความเขาใจที่ตรงกันมากข้ึน 
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3. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะและหัวหนางานในสํานักงานเลขานุการ
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนางานและ/หรือปรับปรุงขอบกพรอง
จากการปฏิบัติงาน 

 

จุดออน :  
คณะศึกษาศาสตรยังไมมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ

ประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน โดยกําหนดเปนนโยบายใหผูบริหาร 
หรือผูดํารงตําแหนงบริหาร ในแตละระดับเขารับการอบรม หรือเพิ่มพูนความรูในหลักสูตรที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน หรือในดานที่ผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑ เปนกรณีเรงดวนกอน โดยมีการติดตาม 
ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวอยางนอยรอยละ 80  

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.2.1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 และ ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   
ศษ 7.2.1-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2531              
ศษ 7.2.1-3 ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
ศษ 7.2.1-4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา 
ศษ 7.2.2-1 จดหมายขาว/คําชี้แจงจากผูบริหารตอผูที่รองเรียนชองทางที่เปดรับฟงความคิดเห็น 
ศษ 7.2.3-1 รายงานการประเมินตนเองของผูบริหารคณะ 
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ตัวบงช้ี 7.3  มีการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรู (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหง
การเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของคณะวิชา
รับทราบ 

/  ศษ 7.3.1-1
ศษ 7.3.1-2
ศษ 7.3.1-3 

2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 

/  ศษ 7.3.2-1 
ศษ 7.3.2-2 

3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 100 

/  ศษ 7.3.3-1 
ศษ 7.3.3-2 

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  /  ศษ 7.3.4-1 
ศษ 7.3.4-2 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู 

/  ศษ 7.3.5-1 
ศษ 7.3.5-2 

 
 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 2 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของคณะรับทราบ  
2. (ขอ 2-3) คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม               

เปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 โดยในแผนจัดการความรูของกลุมคณาจารยกําหนดจัดใหมีการประชุม
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนกําหนดใหมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เดือนละ 1 คร้ัง (ในแตละกลุม) 
และ มีการดําเนินการครบตามแผน/ปฏิทินการจัดประชุม ทั้งนี้การจัดประชุมของทั้ง 2 กลุมเปดโอกาสให    
ทุกคน เขารวมการรับฟงตามความสนใจ  

3. (ขอ 4-5) คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู และมี
การนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู     ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 

จุดแข็ง : 
1. มีการดําเนินการดานการจัดการความรูของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เปนประจํา             

อยางตอเนื่องทุกเดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกคร้ัง 
 2. ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งในกลุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไดมีโอกาส
เรียนรูในส่ิงใหม ๆ และสามารถนําความรูไปปรับใชในกระบวนการทํางานปกติ ใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนรวมทั้งเกิดเครือขายการปฏิบัติงานในวงกวางข้ึน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. ควรมีการบันทึกประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูในแตละค ร้ัง สรุปรวบรวมและเผยแพรให     
ประชาคมในองคกรไดเรียนรู และทบทวนองคความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน สรุปรวบรวมเปนเลม/รายป 
เผยแพรบนเว็บไซตและแจกแกบุคลากรทุกคนไดรับทราบ 
 2. เม่ือดําเนินการครบรอบ 1 ปงบประมาณ ควรประชุมสรุปประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรูในรอบปตอไป 
 

จุดออน :  - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.3.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการและคณะกรรมการจัดโครงการ  

“การแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร”  
ศษ 7.3.1-2 ปฏิทินการนําเสนอประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ

ศึกษาศาสตร 
ศษ 7.3.1-3 การพิจารณาแนวทางการจัดการความรูของบุคลากรสายการสอน 
ศษ 7.3.2-1 
ศษ 7.3.3-1 
ศษ 7.3.4-1 

ผลการดําเนินงานโครงการ  “การแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร     

ศษ 7.3.2-2 
ศษ 7.3.3-2 
ศษ 7.3.4-2 

สรุปผลการจัดโครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการสนทนาทางวิชาการของบุคลากรสาย
การสอน 

ศษ 7.3.5-1 คูมืออาจารย 
ศษ 7.3.5-2 รายงานการนําผลการประเมินโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู (ของบุคลากรสายสนับสนุน)   

มาปรับใช 
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ตัวบงช้ี 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร 
                   มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

/  ศษ 7.4.1-1 

2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวาง
คนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

/  ศษ 7.4.2-1
ศษ  7.4.2-2 

3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ด ีและสรางบรรยากาศที่
ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

/  ศษ 7.4.3-1
ศษ 7.4.3-2 

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

/  ศษ 7.4.4-1 

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ /  ศษ 7.4.5-1 
6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง                               

และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 
 /  

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดบั 6 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม โดยวิเคราะห ขอมูล

เชิงประจักษ  ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการกําหนดสัดสวนอัตรากําลังและคุณวุฒิใหเหมาะสมกับภารกิจ การสรรหา
บุคลากรใหสอดคลองกับพันธกิจ การพัฒนาทรัพยากรขององคกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน               
การประสานงานเร่ืองการขอรับทุนใหกับคณาจารย เพื่อศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ และการจัดสรร
งบประมาณใหบุคลากรทุกระดับสําหรับการเพิ่มพูนความรูและประสบการณเปนประจําทุกปงบประมาณ โดย
จัดงบประมาณสนับสนุนข้ันต่ําคนละ 4,500/ป  

2.  คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง สนับสนุน                
การเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสราง
ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยคณะจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ เชน งบประมาณสนับสนุนการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ        
การเผยแพรผลงานวิจัย หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การใหรางวัลสําหรับผูไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) เปนตน  

3.  คณะศึกษาศาสตรมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีให 
บุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอยางมีความสุข โดยมีการจัดหาวัสดุครุภัณฑที่มี
คุณภาพในการปฏิบัติงาน มีโครงการประกันสุขภาพที่เปนโครงการรวมกับมหาวิทยาลัย และในสวนของ
สํานักงานเลขานุการมีการจัดสวัสดิการเยี่ยมไข หรือชวยเหลือในดานอ่ืน ๆ เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากรยามเจ็บปวยหรือบรรเทาความเดือดรอน จัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใน
การทํางานทั้งภายในอาคารและสภาพแวดลอมโดยรอบอาคาร ตลอดจนจัดสวัสดิการเคร่ืองดื่มไวบริการ
สําหรับบุคลากรทุกระดับ  

4. คณะศึกษาศาสตรมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ มีศักยภาพสูงให มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยมีการดําเนินการดังนี้  

       - สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานทุกระดับลาศึกษาตอทั้งในระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

       -  เปล่ียนตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหตรงกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
สรางความกาวหนาตอไปในอนาคต เชน สามารถขอกําหนดตําแหนงชํานาญการตามสายงาน หรือเพื่อเล่ือน
ระดับตําแหนงบุคลากรใหสูงข้ึน/บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ หรือการเปล่ียนตําแหนง
ลูกจางประจําจากกลุมระดับกึ่งฝมือเปนระดับกลุมฝมือหรือฝมือพิเศษ (ระดับตน) ตลอดจนการเปล่ียน
ตําแหนงบุคลากรจากอัตราลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายไดสมทบ) เปนตน 
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        -  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารวมศึกษาดูงานตางประเทศในโครงการตาง ๆ ตามความ
สนใจ โดยคณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่ง 

        -  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับที่ มีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติตามเกณฑ                                  
มีประสบการณและความชํานาญ สรางผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) หรือ
ตําแหนงชํานาญการ และสามารถเล่ือนระดับใหสูงข้ึน  

        -  สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหเขารวมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ตามสายงาน ทั้งโดยคณะฯ พิจารณาจัดสงและตามความสนใจของบุคลากร   

 5. คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
 6. คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ โดยนําผลการ

ประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูงแลว แตยังไมไดมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม 
 

จุดแข็ง : 
 มีระบบและกลไกในการสงเสริม/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งองคกรอยางสมํ่าเสมอ                    
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกสายงาน/ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ความเขมแข็งขององคกร หากมีงบประมาณเพียงพอ อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในดานตาง ๆ อาทิ  
ดานคุณภาพชีวิต บรรยากาศและสภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ใหมากข้ึน  
 

จุดออน :   
 บุคลากรในสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ/ตําแหนงชํานาญการ
นอยเม่ือเทียบกับจํานวนบุคลากรทั้งหมด เนื่องจากมีภาระงานประจํามาก ไมมีเวลาในการสรางสรรคผลงาน
ทางวิชาการ 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 กําหนดนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ                         
เม่ือปฏิบัติงานมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว เชน เม่ืออาจารยปฏิบัติงานดานการสอนมาแลว 3-5 ป ตองไป
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณวุฒิหรือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน หรือการใหเงินสนับสนุนแก
บุคลากรในการทดสอบพื้นฐานความรูทางวิชาการสายตาง ๆ เพื่อใชเปนคุณสมบัติในการสมัครเขาศึกษาตอ 
เปนตน 

 

 



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
 - 159 - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.4.1-1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร                   

ป 2552-2554 
ศษ 7.4.2-1 กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศษ  7.4.2-2 ประกาศคณะศึกษาศาสตร เร่ือง การใหเงินรางวัลสําหรับผูสรางสรรคผลงานทาง

วิชาการ 
ศษ 7.4.3-1 สวัสดิการและสงเสริมสุขภาพแกขาราชการ พนักงาน และลูกจาง – โครงการ SU.ED. 

Fitness Center  
ศษ 7.4.3-2 ประกาศคณะศึกษาศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวัสดิการของ

สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 7.4.4-1 การศึกษาตอ การไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและ

ตางประเทศ 
ศษ 7.4.5-1 

 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตัวบงช้ี 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน:   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก 

 
การ

ดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ /  ศษ 7.5.1-1 
ศษ 7.5.1-2 

2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ /  ศษ 7.5.2-1 
3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  /  
4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  /  
5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  /  
6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะวิชาผานระบบเครือขาย

กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐาน
ที่กําหนด 

 /  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 2 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 2 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :      บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
              1. คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดยใหความสําคัญ
ของสารสนเทศที่ใชในการตัดสินใจ จึงพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ป พ.ศ. 2550-2552) โดยไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ ใชฐานขอมูล (ระบบ MIS ดานงบประมาณ การเงิน บัญชี ทะเบียน
นักศึกษา และประเมินการเรียนการสอน) รวมกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังมีนโยบายในการจัดทํา
ฐานขอมูลสวนอ่ืน ๆ ของคณะเพิ่มเติมอีกดวย โดยการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซตของคณะ  
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2. คณะศึกษาศาสตรมีการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยในปจจุบันใชระบบ MIS 
(Management Information System) สวนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย ระบบงบประมาณ ระบบ
การเงิน ระบบบัญชี ระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบประเมินการเรียนการสอน  

3. คณะศึกษาศาสตรยังไมมีการปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ดังนี้ การประเมินประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  การประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล การนําผลการประเมินในขอ 3 
และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล และการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะวิชาผานระบบเครือขายกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
 

จุดแข็ง :   
คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจเพื่อนําขอมูลมาใชในการ

ตัดสินใจ โดยใชฐานขอมูลรวมกับมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 เรงใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อใหสามารถใชประโยชนได และจัดใหมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการใชระบบฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 
 

จุดออน :  
1. ฐานขอมูลของคณะอยูระหวางการปรับปรุงจึงยังไมเสร็จสมบูรณเทาที่ควร 
2. บุคลากรที่ไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ยังใหความสําคัญกับรายละเอียดของตัวชี้วัดและเปาหมาย

ไมมากพอ 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 1. เรงดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะใหเสร็จสมบูรณและปรับปรุงพัฒนาขอมูลใหมี
ความเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 2. สนับสนุนใหผูรับผิดชอบการจัดทํา/ดูแลฐานขอมูลเพิ่มพูนความรูและประสบการณในเร่ืองเทคนิค
ของการจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต และกําหนดแผนปฏิบัติงานและเปาหมายเร่ืองการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต
ประจําปงบประมาณ  

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.5.1-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 7.5.1-2 การขออนุมัติจัดทําเว็บไซตของคณะ 
ศษ 7.5.2-1 ระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงช้ี 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะวิชา                
                    (ปการศึกษา) 
เกณฑการประเมิน :  

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

 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผาน
ชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ 

/  ศษ 7.6.1-1 
 

2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่
เปดเผยและ เปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

/  ศษ 7.6.2-1
ศษ 7.6.2-2 

3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน                 
โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

/  ศษ 7.6.3-1 
ศษ 7.6.3-2 
ศษ 7.6.3-3 

4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ  และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและ
ชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 /  

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน 

 /  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 3 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ โดย

มีการนําเสนอขอมูลขาวสารผานเว็บไซต www.educ.su.ac.th  การนําเสนอในจดหมายขาวของ
มหาวิทยาลัย หรือเผยแพรใหกับศิษยเกา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปเปนประจํา ซึ่งขอมูล
ขาวสารเปนเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของคณะฯ เปนการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม รายงานผลการจัด
กิจกรรม ขาวการรับสมัครงาน การประกาศผล และยังมีการเผยแพรแผนพับประชาสัมพันธของคณะฯ  

2. คณะศึกษาศาสตรมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่           
รับรูกันโดยทั่วไป โดยผานชองทางตาง ๆ ไดแก ตูรับฟงความคิดเห็น โทรศัพท และเว็บไซต  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

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

 5. คณะศึกษาศาสตรไมมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

จุดแข็ง :  
 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือการประชาสัมพันธขาวสารหรือการประชาสัมพันธขาวตาง ๆ หรือ
การติดตอส่ือสารกับผูรับบริการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะใหมีความทันสมัย เปนปจจุบันและมีความเสถียร เพื่อรองรับการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ และการติดตอประสานงานที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 

จุดออน :   
คณะศึกษาศาสตรยังไมมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนอยางเปนทางการ จึงยังไมมีการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องชัดเจน และยังไมมีกระบวนการหรือกลไกติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
ควรจัดใหมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนอยางเป นทางการ และจัดใหมีการดําเนินกิจกรรม         

รวมกันอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือกลไกเพื่อติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.6.1-1 

 
เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร (www.educ.su.ac.th ) บอรดประชาสัมพันธ            
วารสารวิชาการ  เอกสารแผนพับประชาสัมพันธของคณะศึกษาศาสตร  

ศษ 7.6.2-1 เว็บบอรดของคณะศึกษาศาสตร  (www.educ.su.ac.th ) ตูรับความคิดเห็น           
แบบสํารวจความคิดเห็น  

ศษ 7.6.2-2 แบบรายงานการรองเรียน/ชมเชย/ขอเสนอแนะ คณะศึกษาศาสตร  
ศษ 7.6.3-1 บันทึกขอความจากผูบริหารมอบหมายงานใหจัดเก็บและสรุปขอคิดเห็นจากผูรับบริการ 
ศษ 7.6.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ศษ 7.6.3-3 รายงานการประชุมผูประกอบการรานคาในโรงอาหาร เอ 2 และหองอาหาร (shop)  

ของคณะศึกษาศาสตร 
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ตัวบงช้ี 7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาต ิ
                    หรือนานาชาติ (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ 
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวัลในขอ
ที่ 1  เปนรางวัลดานการวิจัย 
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 

 

อาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

3 72 4.17 ศษ 7.7.1-1 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : รอยละ - เกณฑประเมิน : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : รอยละ 4.17 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 0.1 เกณฑประเมิน : 1 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :      บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : รอยละ 4.50 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติจํานวน 3 คน คือ 

1. รศ. คณิต  เขียววิชัย ไดรับรางวัล ผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการดีเดนระดับประเทศ
ประจําป พ.ศ. 2552 จากสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

2. อ.ดร. อนิรุทธ  สติม่ัน ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการยอดเยี่ยม จากการนําเสนอโครงการเพื่อการ
พัฒนาดาน e-Learning จาก Institute of APEC Collaborative Education (IACE) Busan National 
University ณ ประเทศเกาหลีใต  

3. อ.น้ํามนต  เรืองฤทธิ์  ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการยอดเยี่ยม จากการนําเสนอโครงการเพื่อการ
พัฒนาดาน e-Learning จาก Institute of APEC Collaborative Education (IACE) Busan National 
University ณ ประเทศเกาหลีใต 
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จุดแข็ง :  
 ผูไดรับรางวัลของคณะฯ เปนผูที่ไดรับการยอมรับในดานผลงาน จากหนวยงานภายนอก และไดรับ
การเสนอชื่อใหเปนผูไดรับรางวัล โดยไมไดสมัครแขงขันเพื่อการไดรับรางวัลดังกลาว 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 1. ประชาสัมพันธขาวการไดรับรางวัลใหประชาคมไดรับทราบ เพื่อเปนแบบอยาง/แนวทาง หรือ
แรงจูงใจใหคณาจารยในคณะฯ ดําเนินการมากข้ึน 

 2. สงเสริมระบบพี่เล้ียง (mentor) โดยใหอาจารยรุนพี่ชักชวนอาจารยใหมหรืออาจารยรุนนอง       
ในการสรางผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมกันอยูเสมอ จนเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกร 
จุดออน :   

คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติจํานวนนอย 

 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 สงเสริม สนับสนุน หรือกระตุนใหอาจารยประจําสรางสรรคผลงานวิชาการหรือวิชาชีพและ
ผลงานวิจัยที่เปนไปตามเกณฑรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจเสริมแรงจูงใจ เชน การประกาศ
เกียรติคุณยกยองและ/หรือการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือการจัดสรรเงินรางวัลเพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน เปนตน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.7.1-1 ใบประกาศเกียรติคุณการไดรับรางวัล 
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ตัวบงช้ี 7.8  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน :    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง                       
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

/  ศษ 7.8.1-1 

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายใน
การบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

/  ศษ 7.8.2-1 

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงทีจ่ะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

/  ศษ 7.8.3-1 

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง /  ศษ 7.8.4-1 
5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจน

มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะวิชา 

 /  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :    บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญ
ใน การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง  

2.  คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยในแผนดังกลาวมีการกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

4. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
5. คณะศึกษาศาสตรมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง แตไมมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะวิชา 
จุดแข็ง :  
 คณะมีแผนบริหารความเส่ียงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือลดปจจัยเส่ียงหรือปองกันปญหาที่อาจ
ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :    
 1.  เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนบริหารความเส่ียงใหบุคลากรไดรับทราบอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   เพ่ือ
จะไดใหความรวมมือดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ 
 2.  ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดแผนบริหารและปองกันความเส่ียงในดานตาง ๆ เพ่ือ
สงเสริมความรวมมือมากข้ึน     
จุดออน :   

 คณะฯยังไมมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง 
แนวทางปรับปรุงจุดออน :  

 ใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจัดทํากําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.8.1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  
ศษ 7.8.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง  
ศษ 7.8.3-1 ตารางวิเคราะหความเส่ียง ปจจัยเส่ียง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 7.8.4-1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2552  
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ตัวบงช้ี 7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล                 
                     (ปการศึกษา) 
 

เกณฑการประเมิน :     

 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล
ภายในคณะวิชา 

/  ศษ 7.9.1-1 
ศษ 7.9.1-2 
ศษ 7.9.1-3 
ศษ 7.9.1-4 
ศษ 7.9.1-5 

2 มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะวิชา /  ศษ 7.9.2-1 
ศษ 7.9.2-2 

3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของคณะวิชา 

/  ศษ 7.9.3-1 
ศษ 7.9.3-2 
ศษ 7.9.3-3 

4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะวิชา
หรือเทียบเทา  โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิชา 

/  ศษ 7.9.4-1 
ศษ 7.9.4-2 

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิชา  /  ศษ 7.9.5-1 
ศษ 7.9.5-2 

6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 

/  ศษ 7.9.6-1 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรอง 

 /  

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 /  
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 8 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 8 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะวิชา                    

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผน  
2.  คณะศึกษาศาสตรมีแผนงานการประเมินภายในคณะวิชา ประกอบไปดวย แผนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  แผนการประเมินผลตามตัวชี้วัดของ กพร. ของคณะ ซึ่งมีการติดตาม  
ทุก ๆ รอบ 3 เดือน และแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะวิชาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของมหาวิทยาลัย  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ เปาหมายการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ กพร. 
และแผนปฏิบัตงิานประจําปของคณะที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย  

4. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา                    
โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค
และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน  

5. คณะศึกษาศาสตรมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
คณะวิชา ซึ่งมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางอธิการบดีและคณบดี  

6. คณะศึกษาศาสตรมีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม        
คํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ โดยมีการติดตามอยางนอยปละ 2 คร้ัง  
 

จุดแข็ง : 
 มีแผนปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายที่สามารถติดตามประเมินผลไดอยาง
ชัดเจน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานของคณะทราบเปนระยะ ๆ โดยระบุถึงปญหา อุปสรรค และ 
ส่ิงที่ตองดําเนินการเพิ่มเติมใหทราบอยางชัดเจน 
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จุดออน :   
 บุคลากรที่ไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงรับทราบความสําคัญกับภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน แตยังใหความ
สนใจในรายละเอียดของตัวชี้วัดและเปาหมายในภาพรวมของคณะวิชานอย 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
 1.  จัดประชุมชี้แจงเร่ืองความสําคัญของการดําเนินงานตามตัวบงชี้ เปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของคณะเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลและรายละเอียดตัวชี้วัด/เปาหมายสูบุคลากรเปนระยะอยาง
ตอเนื่องอยูเสมอ 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 7.9.1-1 บันทึกขอความเสนอ(ราง)ปฏิทินกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป

การศึกษา 2552 
ศษ 7.9.1-2 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะวิชาและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงาน ปการศกึษา 2552 
ศษ 7.9.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 9/2553 และ คร้ังที่ 10/2553 
ศษ 7.9.1-4 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2552 
ศษ 7.9.1-5 บันทึกขอความถึงหัวหนาภาควิชาเพื่อสงเอกสารสําหรับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 

ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2552 
ศษ 7.9.2-1 ปฏิทินกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ฯ  
ศษ 7.9.2-2 เปาหมายการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ กพร.  
ศษ 7.9.3-1 ตัวบงชี้และเปาหมายตามตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  

(คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ.) 
ศษ 7.9.3-2 ตัวบงชี้และเปาหมายตามตัวชี้วัด กพร. ของคณะ  
ศษ 7.9.3-3 ตัวบงชี้และเปาหมายตามตัวชี้วัดตามภารกิจของคณะ 
ศษ 7.9.4-1 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เปนลายลักษณอักษร 
ศษ 7.9.4-2 เอกสารประกอบการพิจารณาการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ศษ 7.9.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 17-20/2552  
ศษ 7.9.5-2 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับคณะวิชาและระดับภาควิชา 
ศษ 7.9.6-1 การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร  
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 77 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 7    
 ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 4 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 0.1 รอยละ 4.17 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 ระดับ 6 2 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 7   2.33 (=21/9) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 2.33 แสดงวา                    
การดําเนินงานของคณะวิชาไดคุณภาพในระดับดี 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 88   การเงินและงบประมาณ การเงินและงบประมาณ  
ตัวบงช้ี 8.1   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน  
                     และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ปงบประมาณ) 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะวิชาใหเปนไปตามเปาหมาย 

/  ศษ 8.1.1-1 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร 
และการวางแผน การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 
ตรวจสอบได 

/  ศษ 8.1.2-1 

3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

/  ศษ 8.1.3-1 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 
2 คร้ัง 

/  ศษ 8.1.5-1 

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงขององคการ
อยางตอเนื่อง 

/  ศษ 8.1.4-1 
ศษ 8.1.4-2 

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ 
ติดตามการใชเงิน ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่คณะ
วิชากําหนด 

/  ศษ 8.1.6-1 
ศษ 8.1.6-2 
ศษ 8.1.6-3 

 
7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม

เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

/  ศษ 8.1.7-1 
ศษ 8.1.7-2 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  มีแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปที่ประกอบดวยขอมูลทั้งดานการ

เรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแกสังคม ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และ
เปนไปตามเปาหมาย  

2.  มีการจัดหางบประมาณและสนับสนุนใหบุคลากรจัดหาเงินรายไดเพิ่มนอกจากเงินงบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณเงินรายได โดยการจัดบริการวิชาการแกชุมชน ทั้งในรูปแบบของการประชุม อบรม
และสัมมนาโดยเรียกเก็บคาลงทะเบียน หรือจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเพื่อการจัด
อบรมหรือใหบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืน ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมที่จายใหแกคณะ รอยละ 4 ของรายไดที่
ไดรับ และหากมีเงินเหลือจากการดําเนินงานจะนําฝากในรูปบัญชีบริการวิชาการ เพื่อใชสําหรับการบริการ
วิชาการ  การจัดสรรทุน และสวัสดิการตาง ๆ แกบุคลากร  

       นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดสรรและการใชจายเงิน โดยมีรายละเอียดในงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณเงินรายได และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปซึ่งเปนไป
ตามเปาหมาย 

3.  มีการทําระบบฐานขอมูลทางการเงินดวยระบบ MIS ซึ่งคณะฯ ใชระบบของมหาวิทยาลัย 
ผูบริหารและผูเกี่ยวของทางดานการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ สามารถตรวจสอบได โดยมีรหัสผาน 
(Password)  ของแตละบุคคล และผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ  

4.  มีการจัดทําขอมูลรายงานการเงินดวยระบบ MIS ซึ่งเสนอขอมูลในภาพรวมของคณะ ทั้งเงิน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได แยกตามแผนงาน งาน หมวดรายจาย มีการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปทุกรายไตรมาส และนําเสนอรายงานตอผูบริหาร
และเสนอมหาวิทยาลัยตามกําหนดทุกรายไตรมาส การจัดทํารายงานเงินยืมทดรองราชการของคณะเปน
ประจําทุกเดือน  

5. มีรายงานทางการเงินดวยระบบ MIS ซึ่งสามารถทราบขอมูลไดทั้งเงินงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได แยกตามแผนงาน งาน เชน งานบริหารทั่วไป งานจัดการศึกษา งานวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานประกันคุณภาพการศึกษา      
งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาหลักสูตร งานกิจกรรมนักศึกษา และในแตละงานแยกตามหมวดรายการ                                       
                                                                                                                                                        



 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 
 - 175 - 

ไดครบทุกหมวดรายการ เชน หมวดเงินเดือน หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
หมวดคาสาธารณูปโ ภค หมวดคาครุภัณฑที่ดินส่ิงกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและรายจายอ่ืน ๆ โดยมี      
ผลของการดําเนินงานเทียบความสําเร็จเปนรอยละ ซึ่งสามารถนําไปปรับใชในการจัดทํางบประมาณในป
ถัดไป และ/หรือปรับแผนประมาณการรายจายระยะปานกลาง 3 ป  

6. มีการตรวจสอบการใชจายเงินทุกหนวยงานยอยของคณะ ใหเปนไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑที่กําหนด โดยหัวหนางานคลังและพัสดุ และเลขานุการคณะ  

    มีการตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน โดยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือ
ประจําวันและมีการปฏิบัติอยางเครงครัด 

    มีการตรวจสอบการใชจายเงินยืมทดรองราชการของคณะ โดยรองคณบดีฝายบริหารจะ
ตรวจสอบจากรายงานเงินยืมทดรองราชการที่รายงานเปนประจําทุกเดือน และดําเนินการติดตามหากมี
การใชเงินยืมลาชา ซึ่งคณะมีระบบโดยตรงจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลเงินยืมทดรองราชการ รวมทั้งยัง
มีการประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของจากทุกภาควิชาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการติดตามสงใชเงินยืมทดรอง
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

     นอกจากนี้มีการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณเพื่อใหการบริหาร
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามแผน และเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมี           
เลขานุการคณะ เปนผูแทนคณะศึกษาศาสตรเขารวมประชุมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใช
จายเงินงบประมาณทุกไตรมาส 

     มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินประจําปโดยผูตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยหลังส้ินสุดปงบประมาณประจําป 

7.  ผูบริหารนําขอมูล ขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
จากมหาวิทยาลัย ซึ่งไดขอมูลจากการประชุมติดตาม เรงรัดการดําเนินงานและใชจายเงินงบประมาณ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบจากรายงานการควบคุมภายในของงานตรวจสอบภายใน                     
และรายงานทางการเงินและติดตามขอมูลจากเจาหนาที่การเงิน พัสดุ และงบประมาณโดยตรงดวยตนเอง 
และนําขอมูลมาแกไขปรับปรุงและพัฒนา ในการจัดทํางบประมาณประจําป โดยมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายได โดยปรับแผนประมาณการรายจายงบประมาณเม่ือดําเนินการครบคร่ึงแผนหรือดําเนินการ        
ไปในระยะหนึ่งแลว   
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จุดแข็ง : 
1.  มีระบบฐานขอมูล MIS ดานการเงิน เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลรายรับ/รายจายเปนหมวดหมู

ตามระบบและรายงานขอมูล ทําใหการใชขอมูลการเงินถูกตองและแมนยํา ซึ่งสงผลใหคณะผูบริหาร
สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการพัฒนาคณะวิชาในแตละดานไดอยางเหมาะสม 

2.  มีการติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณไปยังหนวยงานทุกหนวยงาน และรายงานผลการใช
จายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยแยกตาม 4 ภารกิจหลัก และสามารถดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายทุกรายการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.  มีการใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกรายการ 
4.  มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดทุกรายการ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 1. เวียนแจงกําหนดเวลาการดําเนินงาน เปาหมายของมหาวิทยาลัย และขอความรวมมือจาก
หนวยงานยอยทุกหนวยงานกําหนดแผนการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด 
 2.  ติดตาม เรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานยอยเปนระยะอยางตอเนื่อง 
 3.  ประชาสัมพันธใหทราบถึงแนวทางการดําเนินการใชงบประมาณอยางเหมาะสมกับทุก
หนวยงาน 
 

 จุดออน :   
การจัดทําคําของบประมาณบางรายการไมไดรับการสนับสนุน  

 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
การจัดทําคําของบประมาณควรจัดทําหลักฐานประกอบคําของบประมาณใหครบถวน                

ตามเกณฑ 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 8.1.1-1 แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
ศษ 8.1.2-1 เอกสารรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําป  
ศษ 8.1.2-2 เอกสารงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ  
ศษ 8.1.2-3 ตัวอยางโครงการประชุม อบรม สัมมนา/โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
ศษ 8.1.3-1 ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย  
ศษ 8.1.4-1 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายประจําป 4 ไตรมาส 
ศษ 8.1.4-2 รายงานเงินยืมทดรองราชการ  
ศษ 8.1.5-1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจางในระบบ MIS  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 8.1.6-1 คําส่ังแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะศึกษาศาสตร  
ศษ 8.1.6-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวันตอผูบริหาร  
ศษ 8.1.6-3 การประชุมติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ  
ศษ 8.1.7-1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทํารายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ  
ศษ 8.1.7-2 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย 
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ตัวบงช้ี 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน (ปงบประมาณ) 
เกณฑการประเมิน      

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 

การ
ดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน /  ศษ 8.2.1-1  
2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน /  ศษ 8.2.2-1  
3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน /  ศษ 8.2.3-1 
4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน /  ศษ 8.2.4-1 
5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานอ่ืน 
/  ศษ 8.2.5.1  

ศษ 8.2.5-2 
 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  เนื่องจากคณะศึกษาศาสตรมีทรัพยากรที่ตองการใชรวมกันหลายลักษณะ ซึ่งมีทั้งดานอาคาร

สถานที่ หองประชุม หองเรียน ตลอดจนโสตทัศนูปกรณในการใชงานจึงจําเปนตองวิเคราะหความตองการ
ใชทรัพยากรรวมกันของคณะ เพื่อใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด เชน การวิเคราะห
การใชทรัพยากรอาคารสถานที่ อุปกรณและโสตทัศนูปกรณ  ดําเนินการโดยผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
อาทิ ที่ประชุมหัวหนางาน คณะกรรมการพิจารณาจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป เปนตน  

2.  คณะศึกษาศาสตรมีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน โดยผล
การวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรจะมาจากหลาย ๆ สวน เชน การสรุปรวบรวมและวิเคราะห
ความตองการของผูใชบริการ การประชุมหารือในที่ประชุมชุดตาง ๆ และสรุปเสนอความตองการใช
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ทรัพยากร โดยมีจุดมุงหมายหลักในการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนคุมคาอยางเต็มที่ ภายใต
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  

3. คณะศึกษาศาสตรมีการใช ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนภายในสถาบัน อาทิ การใช
ยานพาหนะรวมกับกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะของกองงานวิทยาเขต โรงเรียนสาธิต และ
บัณฑิตวิทยาลัย การใชหองประชุม หองสอบระหวางคณะศึกษาศาสตรกับคณะเภสัชศาสตร คณะอักษร
ศาสตร และกองบริการการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ในบางคร้ังคราว ตลอดจนการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
รวมกับโรงเรียนสาธิต (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) เปนตน  

4. คณะศึกษาศาสตรมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน แมจะยังไมได
กําหนดเปนแผนงานที่ชัดเจนมากนัก แตในทางปฏิบัติ มีการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวางกันในชุมชน เชน การใชสถานที่ในการจัดประชุมรวมกับเทศบาลนครนครปฐม การใชสถานที่ของ
ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน  

5. คณะศึกษาศาสตร มีผลการประหยัดงบประมาณที่ เกิดจากการใช ทรัพยากรร วมกับ                 
หนวยงานอ่ืน คณะศึกษาศาสตรมีผลการดําเนินการที่ใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนโดยนําเสนอเปน
จํานวนความถี่ในการใชงานรวมกัน ซึ่งไดแกสถานที่ในการจัดการบริการทางวิชาการ  
 

จุดแข็ง : 
มีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน โดยมีจุดมุงหมายหลักในการใช

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนคุมคาอยางเต็มที่ สําหรับงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด                    
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
วิเคราะหความตองการและมีการจัดทําแผนการดําเนินการในการใชทรัพยากรของคณะอยาง

ตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา  
 

จุดออน :  - 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 8.2.1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 8.2.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของ         

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 8.2.3-1 
ศษ 8.2.4-1 

แผนการวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปงบประมาณ 2552 

ศษ 8.2.5-1 รายงานผลการวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2552 

ศษ 8.2.5-2 เอกสารการขอใชสถานที่และทรัพยากรรวมกัน 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 88 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 8    
 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 8   3.00 (=6/2) 

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคาเทากับ 3.00 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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องคประกอบท่ี องคประกอบท่ี 99  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

ตัวบงช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
                   การศึกษา (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของคณะวิชา 

/  ศษ 9.1.1-1 
ศษ 9.1.1-2 
ศษ 9.1.1-3 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
คณะวิชาภายใต การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก 

/  ศษ 9.1.1-2 
ศษ 9.1.2-1 

3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี ้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลอง
กับมาตรฐาน การอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ 
และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

/  ศษ 9.1.2-1 
ศษ 9.1.3-1 

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุม
คุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง
เปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

/  ศษ 9.1.4-1 
ศษ 9.1.4-2 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

/  ศษ 9.1.5-1 

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา    
คณะวิชา และมหาวิทยาลัย 

/  ศษ 9.1.6-1 

7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

/ 
 

 ศษ 9.1.7-1 
ศษ 9.1.7-2 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 7 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดเกณฑ

มาตรฐานและตัวบงชี้ ของมหาวิทยาลัยเปน เกณฑ ข้ันต่ํ าใ นการดําเนินงาน ซึ่ ง มีการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการฝายดําเนินงานระดับคณะเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจาก
ภาควิชาฯตาง ๆ โดยไดมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน และมีการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา  

2. คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดนโยบายใหดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ      
ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานยอยตาง ๆ และไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯและ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของภาควิชาฯ กับคณะฯ  

3. คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําคูมือรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบและ    
ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพหวางภาควิชาฯกับคณะฯ 
และไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

4.  มีการเวียนแจงใหหนวยงานของคณะทราบและดําเนินการ และติดตามใหสงรายงานผลการ
ดําเนินงานตามรอบระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งจัดใหมีระบบการประเมินฯ ภายในระหวางหนวยงาน 
เพื่อใหมีการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เปนประจําทุกปการศึกษา  

5.  เม่ือมีการประเมินทั้งในระดับภายในหนวยงานและระดับหนวยงานแลว จะมีการจัดทําสรุปผล
เพื่อแจงแกผูรับการประเมิน และผูรับการประเมินนําไปแกไขปรับปรุง วางแผน พัฒนาการดําเนินงานตอไป  

6.  นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล อยางจริงจังและเปนรูปธรรม ถูกตอง สะดวกรวดเร็ว ทั้งในเร่ืองของบุคลากร ผลงาน งานคลัง
และพัสดุ ขอมูลทางการศึกษา และหลักสูตร ฯลฯ โดยบางสวนจะเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 
และบางสวนคณะไดปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชสําหรับการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน  

7.  มีการสงเสริมการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะและหนวยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระหวางหนวยงานภายใน และภายนอกคณะศึกษาศาสตร  และการสนับสนุนให
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บุคลากรเขารวมการประชุม อบรม สัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูจัด  

 

จุดแข็ง : 
            1.  มีเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  
            2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหรวบรวมขอมูลไดครบถวน 
และรวดเร็วทันตอการใชงาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนขอมูล ประชุม อบรม ศึกษา ดูงาน                  
ในหัวขอเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานทั้งภายนอกและภายในอยางตอเนื่อง               
เปนประจําทุกป และกํากับดูแลเกี่ยวกับการกรอกขอมูลในฐานขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวน 
รายการเอกสารหลักฐาน 

 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 9.1.1-1 ปฏิทินกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
ศษ 9.1.1-2 แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 2552 
ศษ 9.1.1-3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 

ศษ 9.1.1-4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝายดําเนินงาน ปการศึกษา 2552 

ศษ 9.1.1-5 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาและ
สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2552 

ศษ 9.1.2-1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 
ศษ 9.1.3-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ) 
ศษ 9.1.4-1 ปฏิทินกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาและหนวยงาน 
ศษ 9.1.4-2 รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชาและหนวยงาน 
ศษ 9.1.5-1 รายงานการนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ                    

ไปพัฒนาคุณภาพ 
ศษ 9.1.6-1 เว็บไซตของคณะ (www.edu-tech-su.ac.th) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 9.1.7-1 รายงานผลโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุน ระหวางหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
ศษ 9.1.7-2 สรุปผลการจัดและผลการประเมินโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุน 

ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เร่ือง ปญหาและการดําเนินงานของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ตัวบงช้ี 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (ปการศึกษา) 
 

เกณฑการประเมิน :    

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4  ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
4-5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 6 ขอแรก 

 
การ

ดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

/  ศษ 9.2.1-1 
ศษ 9.2.2-1 

2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชกับกิจกรรมนักศึกษา 

/  ศษ 9.2.1-1
ศษ 9.2.2-1 

3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

/  ศษ 9.2.4-1 
ศษ 9.2.4-2 

4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

/  ศษ 9.2.3-1 
ศษ 9.2.4-1 

5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะวิชาและ
ระหวางคณะวิชา 

/  ศษ 9.2.5-1 

6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่
นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการ
ประกันคุณภาพของคณะวิชา 

 / - 

7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 / - 
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ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 2 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 6 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1.  (ขอ 1-2) คณะศึกษาศาสตรมีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา และมีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
โดยกําหนดใหงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษาในโครงการสัมมนาผูนํา
นักศึกษาระหวางวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2552 ที่คายรามอินทรา จังหวัดเพชบุรี และมีการเปดสอนหรือ
สอดแทรกความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ  

2.  คณะศึกษาศาสตรมีกลไกให นักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยเม่ือเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ คณะกรรมการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร     
จะรายงานผล พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการดําเนินงานมายังคณะฯ เพื่อรวบรวมเปน
ขอมูลประกอบการรับการตรวจประเมินฯภายในระดับคณะวิชาตอไป  

3.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา โดยกิจกรรมที่ดําเนินงานมีคณะกรรมการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ทําหนาที่จัดทําโครงการ
และเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากคณะ ดําเนินงานโครงการและประชุมสรุปผลการ
ประเมินโครงการ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังตอไป   

4. นักศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะวิชาฯ 
โดยการตั้งเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพฝายนักศึกษา โดยไดมีการประชุมเพื่อหาแนวทางรวมกัน       
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

5. คณะศึกษาศาสตรยังไมมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา
ดําเนินการ หรือมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของคณะวิชา และยังไมมีการนําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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จุดแข็ง : 
1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการสัมมนาความรูแกนักศึกษา      

ในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุกป เ ร่ิมตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนมา               
โดยกลุมเปาหมายคือผูนํานักศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

2. มีการเปดสอนหรือสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ    
ซึ่งเปนวิชาชีพครูที่นักศึกษาทุกคนตองเรียน เชน รายวิชา 461101 หลักและระบบการจัดการศึกษา เปนตน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
1. จัดทําโครงการขยายผลโดยขยายกลุมเปาหมายไปยังนักศึกษากลุมอ่ืน ๆ เพิม่เติม เพื่อใหความรู

และทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาหรือประชุมนักศึกษาเพื่อติดตามผลและสอบถามถึงปญหา            
และอุปสรรคในการดําเนินงาน 

2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามความเหมาะสม เพื่อดําเนินโครงการขยายผล  
 

จุดออน :   
1. นักศึกษาสวนใหญยังไมเขาใจสาระสําคัญและประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. ยังไมมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ หรือมี 

สวนรวมกับการประกันคุณภาพของคณะวิชา  
3. ยังไมมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพที่เกี่ยวของกบันักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 
1. เชิญอาจารยหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหนักศึกษา ในหัวขอเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

หรืออาจประสานกับฝายวิชาการเพื่อจัดเปนรายวิชาใหนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน 
2. จัดทําคูมืออยางงายเผยแพร/ประชาสัมพันธแกนกัศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
3. สงเสริม/สนับสนุนการสรางเคร่ือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะวิชาภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย และนําผลมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 9.2.1-1 รายวิชาที่เปดสอนความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 9.2.1-2 ประมวลการสอนรายวิชาที่สอดแทรกความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 9.2.1-3 
ศษ 9.2.2-1 โครงการและเอกสารประกอบโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

ศษ 9.2.3-1 
ศษ 9.2.4-1 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาและแบบประเมิน 

ศษ 9.2.5-1 
ผลการดําเนินงานการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในระหวางคณะวิชา 
โครงการสัมมนาเร่ือง “แนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” 
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ตัวบงช้ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา) 

เกณฑการประเมิน  : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
การ

ดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชาอยางตอเนื่อง 

/  ศษ 9.3.1-1                    
ศษ 9.3.1-2 
ศษ 9.3.1-3 
ศษ 9.3.1-4 

2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 

/  ศษ 9.3.2-1                    
 

3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

/  ศษ 9.3.3-1 

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

/  ศษ 9.3.4-1 
ศษ 9.3.4-2 

5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะวิชาพัฒนาข้ึน 
หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ด ีเพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอ่ืน  ๆ

/  ศษ 9.3.5-1 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี ระดับ 4 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป : ระดับ 5 เกณฑประเมิน : 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. คณะศึกษาศาสตรดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมีนโยบายการประกันคุณภาพ  มีแผนงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ          
ในการกํากับและติดตามผลอยางตอเนื่อง  

2.  คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปที่ผานไปใชในการพิจารณา
จัดทําแผนโดยมีการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชน การพัฒนาคูมือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมพันธกิจของคณะวิชา ภาควิชา และหนวยงาน รองรับการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก และตามทิศทางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 
และปรับแผนการดําเนินงานตามภารกิจใหมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลใหดียิ่งข้ึน  

3.  คณะศึกษาศาสตรมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงาน           
ที่เกี่ยวของและสาธารณชน โดยการจัดสงคูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมิน
ตนเอง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปยังหนวยงานภายในคณะและมหาวิทยาลัย และมี
การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอผูบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสาธารณชน
ผานเว็บไซตของคณะฯ  

4.  คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง โดยไดจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการติดตามการนําผลการประเมินมา
ระดมความคิดเห็นและนําไปสูการวางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งแสดงรายละเอียดของการพัฒนาการ
ดําเนินงานจากขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับคณะ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและให
ขอเสนอแนะ กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
และทางคณะไดดําเนินการนําผลการประเมินที่ผานมาทั้งของหนวยงาน สมศ.และสกอ.ในสวนที่คะแนน 
ยังต่ํามาขับเคล่ือนโดยการจัดทําเปนคํารับรองกับภาควิชาฯ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

5.  คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการ
จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  โดยจัดทําฐานขอมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหผูเกี่ยวของหลายฝายไดบันทึกขอมูล และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลดวยตนเองเพื่อความสมบูรณ และครบถวนของขอมูล  
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จุดแข็ง : 
มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่ชัดเจน       

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ :   
 สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานยอยในคณะดําเนินการตามระบบกลไกลการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง       
 

จุดออน :   
 นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
สถาบันอ่ืน อยูในชวงเร่ิมตนของการใช ทําใหมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใชงานบาง 
 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :  
 สรางความรู ความเขาใจในการใชนวัตกรรมฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชวิธีการ
อบรม และการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อทราบปญหาอุปสรรค และหาแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ดี     
ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหฐานขอมูลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 9.3.1-1 ปฏิทินกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 
ศษ 9.3.1-2 แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 9.3.1-3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและ

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ฝายดําเนินงาน ปการศึกษา 2552 
ศษ 9.3.1-4 

 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาและ
สํานักงานเลขานุการ ปการศึกษา 2552 

ศษ 9.3.2-1 เว็บไซตของคณะ (www.educ-su.ac.th) 
ศษ 9.3.3-1 
ศษ 9.3.4-1 

การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ  ไปพัฒนา
คุณภาพ 

ศษ 9.3.4-2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 
ศษ 9.3.5-1 เว็บไซตของคณะ (www.edu-tech-su.ac.th) และคูมือการใชงานการจัดเก็บฐานขอมูล

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 99 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

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

 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ มีคา เทากับ 2.67 แสดงวา                    
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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บทท่ี 3 
สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

  

ตาราง ส.1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน    เนนวิจัย     เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1       
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 100 รอยละ 92.31 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1     3.00 (=6/2) 
องคประกอบท่ี 2       
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 7 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.4  1 : 25   1 : 33.25 (33.00 %) 1 
 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ป.เอก รอยละ 50 

      ป.ตรี รอยละ - 
ป.เอก รอยละ 54.17 

         ป.ตรี รอยละ - 
2 

 ตัวบงชี้ที่ 2.6 ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 50 

ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 47.22 

1 

 ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.8 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 84.74 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 90 รอยละ 99.53 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาเฉล่ีย 4.50 คาเฉล่ีย 4.14±0.47 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.12 ระดับป.ตรี รอยละ 0.28 ระดับป.ตรี รอยละ 0.39 

  ระดับบัณฑิต รอยละ 
0.13 

ระดับบัณฑิต รอยละ 
0.106 

3 

 ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละ 96 รอยละ 97.30 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2     2.46 (=32/13) 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบท่ี 3       
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3     3.00 (=6/2) 
องคประกอบท่ี 4       
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 1 : 70,000 1 : 98,615.73 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 9.50 รอยละ 15.04 1 
 ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละ 5 รอยละ 1.39 1 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4     2.20 (=11/5) 
องคประกอบท่ี 5      
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 7 ขอ 7 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 85 รอยละ 89.58 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 40 รอยละ 49.62 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 88 รอยละ 85.44 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5     3.00 (=12/4) 
องคประกอบท่ี 6       
 ตัวบงชี้ที่ 6.1 4  ขอ 4  ขอ 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6 
 

    3.00 (=3/1) 

องคประกอบท่ี 7       
 ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 4 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 0.1 รอยละ 4.17 2 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 ระดับ 6 2 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 7     2.33 (=21/9) 
องคประกอบท่ี 8       
 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 8     3.00 (=6/2) 
องคประกอบท่ี 9       
 ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 5 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 9   2.67 (=8/3) 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ  2.56 (=105/41) 
 

จากตารางสรุปผลการประเมิน พบวา คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ มีคาเทากับ 
2.56 แสดงวา การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ สกอ.  
ประเภทสถาบัน    เนนวิจัย     เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานท่ี 1       
 ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 84.74 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 90 รอยละ 99.53 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาเฉล่ีย 4.50 คาเฉล่ีย 4.14±0.47 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.12 ระดับป.ตรี รอยละ 0.28 ระดับป.ตรี รอยละ 0.39 

  ระดับบัณฑิต รอยละ 
0.13 

ระดับบัณฑิต รอยละ 
0.106 

3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี 1     2.75 (=11/4) 
มาตรฐานท่ี 2 ก       
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 100 รอยละ 92.31 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 4 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 0.1 รอยละ 4.17 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 5 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก     2.56 (=41/16) 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานท่ี 2 ข       
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 7 ระดบั 5 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.4  1 : 25   1 : 33.25 (33.00%) 1 
 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ป.เอก รอยละ 50 

      ป.ตรี รอยละ - 
ป.เอก รอยละ 54.17 

         ป.ตรี รอยละ - 
2 

 ตัวบงชี้ที่ 2.6 ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 50 

ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 47.22 

1 

 ตัวบงชี้ที่ 2.8 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละ 96 รอยละ 97.30 3 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 1 : 70,000 1 : 99,066.86 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 9.50 รอยละ 16.54 1 
 ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละ 5 รอยละ 1.39 1 
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 7 ขอ 7 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 85 รอยละ 89.58 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 40 รอยละ 49.62 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 88 รอยละ 85.44 3 
 ตัวบงชี้ที่ 6.1 4  ขอ 4  ขอ 3 
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข     2.47 (=47/19) 
มาตรฐานท่ี 3      
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี 3     3.00 (=6/2) 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน  2.59 (=106/41) 
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.  
ประเภทสถาบัน    เนนวิจัย     เนนพัฒนาสังคม   

 เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 
มุมมองดานการบริหาร

จัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย     
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.4  1 : 25   1 : 33.25 (33.00%) 1 
 ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 84.74 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 90 รอยละ 99.53 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาเฉล่ีย 4.50 คาเฉล่ีย 4.14±0.47 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.12 ระดับป.ตรี รอยละ 0.28 ระดับป.ตรี รอยละ 0.37 

  ระดับบัณฑิต รอยละ 
0.13 

ระดับบัณฑิต รอยละ 
0.106 

3 

 ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 7 ขอ 7 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 85 รอยละ 89.58 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 40 รอยละ 49.62 3 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 88 รอยละ 85.44 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 4 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 5 ระดับ 5 2 
เฉลี่ยดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  2.67 (=40/15) 
2. ดานกระบวนการภายใน   
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 100 รอยละ 92.31 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 7 ระดับ 5 2 
 ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละ 96 รอยละ 97.30 3 
 ตัวบงชี้ที่ 6.1 4  ขอ 4  ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 5 ขอ 3 
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มุมมองดานการบริหาร
จัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

 ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 4 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 ระดับ 6 2 
 ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
เฉลี่ยดานกระบวนการภายใน  2.64 (=29/11) 
3. ดานการเงิน    
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 1 : 70,000 1 : 98,615.73 3 
 ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
เฉลี่ยดานการเงิน   3.00 (=9/3) 
 4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม   
 ตัวบงชี้ที่ 2.5 ป.เอก รอยละ 50 

      ป.ตรี รอยละ - 
ป.เอก รอยละ 54.17 

         ป.ตรี รอยละ - 
2 

 ตัวบงชี้ที่ 2.6 ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 50 

ศ.+รศ.+ผศ.  
รอยละ 47.22 

1 

 ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 2.8 5 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 9.50 รอยละ 15.04 1 
 ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละ 5 รอยละ 1.39 1 
 ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 0.1 รอยละ 4.17 2 

เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

  2.33 (=28/12) 
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ทิศทางการพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร 
 1.  สรุปผลการประเมิน รวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม แยกตามองคประกอบคุณภาพ
และแตละมาตรฐานการอุดมศึกษาและหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
 2.   กําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะส้ัน และระยะยาวในอนาคตใหชัดเจน 
 3.  กําหนดแผนการพัฒนาใหมีการสอดรับกันระหวางคณะวิชากับภาควิชาเพื่อใหมีทิศทางที่
ชัดเจน 
 4.  ดําเนินการวิเคราะหความเส่ียง และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันความเสียหายทีจ่ะ
เกิดข้ึนกับคณะ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

แนวทางนําไปวางแผนพัฒนา 
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การประเมินตนเอง 
 2. จัดลําดับความสําคัญของตัวบงชี้ที่ตองรีบแกไข โดยพิจารณาจากปญหาเรงดวนที่มีผลตอ
คุณภาพการศึกษา และความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนกับคณะศึกษาศาสตร  
 3. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของคณะ เปนระยะ ๆ และมีการนํา
ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนงานที่กําหนดไว 
  

ปการศึกษา 2553 ลําดับปญหาที่มีแผนจะพัฒนา 
มิ.ย.53- ก.ย.53 ต.ค.53-ม.ค.54 ก.พ.54-พ.ค.54 

1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอ 
    ตําแหนงทางวิชาการ และการเพิ่มวุฒิ

การศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ 

   

2. การเพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัย                        
ในระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน  

   

3. การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานของคณะศึกษาศาสตร 
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ภาคผนวก 1 
ขอมูลพื้นฐานคณะวิชา (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2552 (สกอ.) 

 
ขอมูลพื้นฐานคณะวิชา (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2552   

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 
องคประกอบท่ี 1  
  จํานวนตัวบงชี้ของแผนประปฏิบัติงานประจําป 65 
  จํานวนตัวบงชี้ของแผนประปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 60 
องคประกอบท่ี 2  
  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 26 
       ระดับอนุปริญญา  
       ระดับปริญญาตรี 10 
       ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
       ระดับปริญญาโท (แผน ก) 10 
       ระดับปริญญาโท (แผน ข) 1 
       ระดับปริญญาเอก 4 
  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
26 

       ระดับปริญญาตรี 10 
      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
       ระดับปริญญาโท 11 
       ระดับปริญญาเอก 4 
  จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑ 13 

       ระดับปริญญาโท 10 
       ระดับปริญญาเอก 4 
  จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษา

ครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 14 

       ระดับปริญญาโท 10 
       ระดับปริญญาเอก 4 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 211 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 4.455 

       ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)    
       ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
       ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
       ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
       ระดับปริญญาเอก(ภาคปกต)ิ  
       ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  
  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําข้ึนใหมหรือปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมี

การปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกรภายนอกมี
สวนรวม 

17 

       ระดับปริญญาตรี 10 
       ระดับปริญญาโท 4 
      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
       ระดับปริญญาเอก 2 
  จํานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร 2,276 
       ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)   1,397 
       ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) - 
       ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคปกต)ิ   14 
      ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 25 
      ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 136 
      ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 533 
      ระดับปริญญาเอก(ภาคปกต)ิ 48 
      ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 123 
  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,155.05 
       ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)    
       ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
       ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 
       ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
       ระดับปริญญาเอก(ภาคปกต)ิ  
       ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  
  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเม่ือปรับคามาเปน

ปริญญาตรี 2,211.45 

  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ)  
  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ)  
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 72 
  จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ 5.5 
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา - 
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 33 
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญา MFA (Master of Fine Arts) - 
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 39 
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ 38 
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 26 
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 8 
  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย - 
  จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
37 

  จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

36 

  จํานวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย 25 
  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  285 
  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 285 
  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 29 
  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทํา

และประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 211 

  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศกึษาและไดรับ
เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 211 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 
  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา - 

  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับ
เงินเดือนเร่ิมตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา - 

  ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบจาก
คา 5 ระดับ) 4.14 

  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผาน
มาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

16 

       ดานวิชาการ/วิชาชีพ 8 
       ดานคุณธรรม จริยธรรม - 
       ดานกีฬา สุขภาพ 7 
       ดานศิลปะและวัฒนธรรม - 
       ดานส่ิงแวดลอม - 
       ดานอ่ืนๆ 1 
  จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  
ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ 

2 

  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด                     
ทุกระดับการศึกษา 

4,072 

       ระดับปริญญาตรี  
       ระดับปริญญาโท  
       ระดับปริญญาเอก  
  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับ

รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาต ิ 18 

       ดานวิชาการ / วิชาชีพ 10 
       ดานคุณธรรม /จริยธรรม - 
       ดานกีฬา สุขภาพ 7 
       ดานศิลปะและวัฒนธรรม - 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

-207- 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 
       ดานส่ิงแวดลอม - 
       ดานอ่ืนๆ 1 
  จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
20 

       ดานวิชาการ วิชาชีพ 11 
       ดานคุณธรรม จริยธรรม - 
       ดานกีฬา สุขภาพ 8 
       ดานศิลปะและวัฒนธรรม - 
       ดานส่ิงแวดลอม - 
       ดานอ่ืนๆ 1 
องคประกอบท่ี 3  
  ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดบั) 4.25 
  จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม 97 
  จํานวนกิจกรรมวิชาการ 34 
  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 1,505 
  จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 7 
  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 874 
  จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 10 
  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 288 
  จํานวนกิจกรรมนันทนาการ 9 
  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 1,447 
  จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 38 
  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 4,935 
องคประกอบท่ี 4  
  จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 6,557,946.34 
  จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 6,109,195.34 
  จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน 448,751 
  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย 38 
  จํานวนโครงการที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน 32 
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  จํานวนโครงการที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน 18 
  จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 10 
  จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาต ิ 9 
  จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาต ิ 1 
   จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 0 
  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ 1 
  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 1 
  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย 0 
  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 0 
องคประกอบท่ี 5  
  จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 64.5 
  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ 33 
  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 
83.18 

องคประกอบท่ี 6  
  จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 45 
  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรม 
0 

องคประกอบท่ี 7  
  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 51 
  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 69.5 
       - ในประเทศ 27 
       - ทั้งในและตางประเทศ 42.5 
  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพ 51 

       - ในประเทศ 39 
       - ทั้งในและตางประเทศ 12 
  จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
3 

       - ดานการวิจัย - 
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       - ดานศิลปวัฒนธรรม - 
       - ดานวิชาชีพ 3 
องคประกอบท่ี 8  
  รายรับทั้งหมดของคณะฯ (ปงบประมาณ) 112,610,094.00 
  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 4,706,300.00 
  คาใชจายทั้งหมดของคณะฯโดยไมรวมครุภัณฑ  อาคารสถานที่ และที่ดิน   
       ปงบประมาณ 46,999,300.00 
       ปการศึกษา  
  คาใชจายดานครุภัณฑ  อาคารสถานที่และที่ดนิ (ปงบประมาณ) 5,787,500.00 
  คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 4,706,300.00 
  คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 127,200.00 
  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 2,020,599.00 

  คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 
(ปงบประมาณ)(เฉพาะของคณะ) 

2,083,824.08 

  เงินเหลือจายสุทธ ิ(ปงบประมาณ) 1,317.67 
  สินทรัพยถาวร  (ปงบประมาณ) 60,548,204.37 
องคประกอบท่ี 9  
  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 

ระดับของ สกอ.  
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ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ประจําปการศึกษา 2552 (สมศ.) 

 
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ประจําป
การศึกษา 2552 (สมศ.)    
 

มาตรฐานและตัวบงช้ี  ผลการดําเนินงาน 
1.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  
  ตัวบงช้ีรวม  

  
1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

84.74 

  

     1) จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  211 

       2) จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปการศึกษานั้น  285 
       3) จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   284 
       4) จํานวนผูศึกษาตอ    35 

  

     5) จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไมนับรวมจํานวนผูศึกษา
ตอ (3)-(4) 

249 

  
1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

100.00 

       1) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  211 
       2) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด  211 
  1.3 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนไปตามเกณฑ 100.00 
       1) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ  211 
       2) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด  211 

  1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิต 4.14 

  

1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง                  
ในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ
ดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ใน
รอบ 3 ปที่ผานมา  

16 
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1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิภายในรอบ 3 ปที่ผานมา  

2 

  ตัวบงช้ีเฉพาะ  

  
1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทท้ังหมด 

17.86 

  

     1) บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษานั้นที่ไดตีพิมพเผยแพร   

15 

  

     2) จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษานั้น   

84 

  

1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมด 

100.00 

  

     1) บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศกึษานั้นที่ไดตีพิมพเผยแพร  

12 

  

     2) จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษานั้น   

12 

2.  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  
   ตัวบงช้ีรวม  

  

2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/
หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

15.04 

      1) จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ  เผยแพร  และ
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น 

10 

       2) อาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง   66.5 

  
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

6,748.14 

  

     1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  และงานสรางสรรคสถาบันจัดสรร
ใหกับอาจารยประจําและนักวิจัยในการศึกษานั้น     

448,751.00 

       2) อาจารยประจําและนกัวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง   66.5 
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2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

92,318.73 

  

     1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  และงานสรางสรรคที่อาจารยประจํา
และนักวิจัยไดรับจากภายนอกสถาบัน    

91,867.6 
 

       2) อาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง   66.5 

  
2.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

37.59 

  

1) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบันปการศึกษานั้น     

25 

  2) อาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง  66.5 

  
2.5 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

45.11 

  

     1) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน   

30 

       2) อาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง  66.5 
  ตัวบงช้ีเฉพาะ  

  

2.6 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจํา 

1.39 

  

     1) จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิในปการศึกษานั้น   

1 

       2) อาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษานั้น   72 

  

2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา   0 
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3.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
   ตัวบงช้ีรวม  

  

3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาติตออาจารยประจํา 

49.62 

  

     1) จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปการศึกษานั้น     

33 

       2) อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  66.5 

  

3.2 รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

89.58 

  

     1) จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดบั
นานาชาติในปการศึกษานั้น           

64.5 

       2) จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น   72 

  

3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย (5 ขอ) 

มี 

 

3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 

70,771.43:1 

  

     1) คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคม                      
ในปการศึกษานั้น   4,706,300.00 

       2) อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  66.5 
4.  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   ตัวบงช้ีรวม  

  

4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

2.20 

  

     1) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น   

45 
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     2) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา                         
ในปการศึกษานั้น    

2,042.25 

  
4.2 รอยละของคาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริม เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

5.62 

  

     1) จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดข้ึนในการที่
อาจารยประจําของสถาบันไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น     

1,428,755.00   

       2) งบดําเนินการในปการศึกษานั้น   63,477,766.17 
  ตัวบงช้ีเฉพาะ 

  

4.3 มีผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรม - 

  

4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม  (5 ขอ) - 

5.  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
   ตัวบงช้ีรวม  
  5.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน (7 ขอ) 6 

  

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมิน                       
จากภายในและภายนอก  (5 ขอ) 

5 

  5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ (5 ขอ) 5 
  5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  (5 ขอ) 5 

  

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน                       
และการวิจัย (ระดับ) 

2 

  5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 27,379.41 
       1) สินทรัพยถาวรในปงบประมาณนั้น   60,548,204.37 
       2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณนั้น 2,211.45 
  5.7 คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกต)ิ  
       1) คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)   36,192.63 
       2) คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น  73,914,400.11 
       3) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณนั้น (เฉพาะ ป.ตรี) 2,042.25 
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  5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 0.011 
       1) เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น  8,699.89 
       2) งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น  73,923,100.00 

  
5.9 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

96.53 

  

     1) จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 

69.5 

       2) อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง   72 

  
5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 

28,063.88 

  

     1) งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในปการศึกษานั้น 

2,020,599.00 

       2) จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น   72 

  

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา
ความรู  และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

100.00 

  

     1) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพ  ทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น  

51 

       2) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น   51 
6.  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  6.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด 100.00 

       1) จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   26 
      2) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น    26 

  

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
(รอยละของเกณฑปกติ) 

 

       1) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 30.71:1 
       2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 2,211.45 

  

     3) อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง   
 
 

72 
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6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

54.17 

  

     1) จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา ในปการศึกษานั้น 39 

       2) จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น    72 
  6.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ 47.22 
       1) จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษานั้น  34 
       2) จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น   72 

  
6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional 
Ethics) (5 ขอ) 

5 

  

6.6 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรู
จากการปฏิบัติและประสบการณจริง  (7 ขอ) 

7 

  
6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4.46 

  
6.8 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษา 

100.00 

  

     1) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาในปการศึกษานั้น   

1,397 

   2) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปการศึกษานั้น  1,397 

  
6.9 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา   

942.29 

  

     1)  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ(บาท) 2,083,824.08 

       2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 2,211.45 
7.  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  

  
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  (5 ขอ)   

5 

 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  (5 ขอ) 5 
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รายช่ืออาจารยและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2552 
 

ที ่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

1.  ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ  
2.  ผศ.วาที ่พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร  
3.  รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร  
4.  อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว  
5.  อาจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ  
6.  อาจารย ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ  
7.  อาจารยสายสุดา เตียเจริญ* โอน  30 ธค.52 และลาศึกษา   

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
8.  ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย  
9.  ผศ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร   
10.  อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ  

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
11.  ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา  
12.  รศ.ศิริพงศ พยอมแยม  
13.  รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม  
14.  อาจารย ดร.อนิรุทธ สติม่ัน  
15.  อาจารยน้ํามนต เรืองฤทธิ์ ลาศึกษา  5 พย 50- 4 พย.53 
16.  อาจารยเอกนฤน บางทาไม  
17.  อาจารย ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล  
18.  อาจารยวรวุฒิ ม่ันสุขผล โอน 1 กย.52 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
19.  อาจารย ดร.กานดา พูพุฒ  
20.  ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข  
21.  รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ  
22.  รศ.ดร.สุรพล พยอมแยม  
23.  ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต  
24.  อาจารย ดร.นงนุช        โรจนเลิศ           
25.  อาจารย ดร.กมล        โพธิเย็น  
26.  อาจารยกันยารัตน      สอาดเย็น* บรรจุ 2 ธค.52 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

27.  รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย  
28.  อาจารยมณี ศรีวิบูลย  
29.  ผศ.ดร.โรม วงศประเสริฐ  
30.  อาจารย ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ  
31.  อาจารย ดร.ลุยง วีระนาวิน  
32.  อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ  
33.  อาจารยสาธิต จันทรวินิจ  
34.  ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  
35.  อาจารยนภสร นีละไพจิตร  
36.  ผศ.ดร.นรินทร   สังขรักษา  
37.  อาจารย ดร.คุณัตว   พิธพรชัยกุล  
38.  ผศ.ดร.นพพร   จันทรนําชู    

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

39.  ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ  
40.  ผศ.ดร.วัชรา เลาเรียนดี  
41.  ผศ.ดร.สุเทพ อวมเจริญ  
42.  อาจารยอุบลวรรณ สงเสริม ลาศึกษา 2 พย 52- 1 เมย 53 

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
43.  ผศ.ปรณัฐ กิจรุงเรือง  
44.  ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง  
45.  อาจารยดวงหทัย โฮมไชยะวงศ  
46.  ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร  
47.  อาจารยธิดาพร คมสัน  
48.  อาจารยมานิตา ลีโทชวลิต  
49.  อาจารยวิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
50.  ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม  
51.  ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา  
52.  รศ.สมพร รวมสุข  
53.  ผศ.สิริอาภา รัชตะหิรัญ  
54.  ผศ.อัมพร แกวสุวรรณ  
55.  ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ  
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ที ่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
56.  อาจารยบํารุง ชํานาญเรือ ลาศึกษา 1 มิย 48- 1 เมย. 53 
57.  อาจารยอธิกมาส มากจุย ลาศึกษา 5 มิย 49- 4 พย. 53 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
58.  อาจารยอนัน ปนอินทร  
59.  ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ  
60.  อาจารยชัยรัตน โตศิลา ลาศึกษา 2 มิย 51- 30 พย 53 

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 
61.  ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน   
62.  รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร  
63.  ผศ.ศิลป ภาคสุวรรณ  
64.  ผศ.ดร.เสง่ียม โตรัตน  
65.  อาจารยฤทธิชัย หยิบเจริญพร  
66.  อาจารยชัยวัฒน แกวพันงาม  
67.  อาจารยภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล  
68.  อาจารยวชิระ จันทราช  
69.  อาจารยรินทร ชีพอารนัย  
70.  อาจารยสุนีตา โฆษิตชัยวัฒน  
71.  อาจารยศศิณัฏฐ กัลปนาไพร* โอน  30 ธค 52 

อาจารยชาวตางประเทศ 
72.  อาจารย Tylor  Burrows  
73.  Dr.David  Sergeant ลาออก 1 มีค 53 
74.  อาจารย Mark  Brady* บรรจุ 9 พย. 52 

 
     * หมายถึง ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2552 เปนระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 4 คน คิดเปน 2.0 หนวย 
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ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง สาย 

ข 
สาย 
ค 

สาย
วิชาการ 

สาย
บริหาร 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่ว 

คราว 
รวม 

 
 

หมายเหตุ 

เจาหนาที/่นักบริหารงานทั่วไป  5  4  2 11  

1. นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ        เลขานุการคณะ 
2.  นางสาววรรณี  สุวรรณรักษ        หัวหนางาน 
3.  นางพิสมร  วิญญกูล         

4.  นางนิตยา  จิตรคํา         

5.  นางจารินีย  ปอมสุข         

6.  นางสาวลลิตา  โพธิ์ทอง         

7.  นางก่ิงแกว  เกตุสม         

8. นางสาวรจนา  ทองภูเบศร         

9.  นางอุมาพร  เที่ยวมาพบสุข         

10. นางสาวกาญจนา  ศรศิริวงศ         

11. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกุล        บรรจุ 24 พค.53 
ผูปฏิบัติงานบริหาร  4     4  

12. นางสุมาลี  ศิลปโอสถ         

13. นางกรอยใจ  ศรีสวัสด์ิ         

14. นางบุปผา  หิรัญศุภโชค         

15. นางจงกล  แสนสุข         
นักวิชาการศึกษา 3   1  3 7  

16. นายดําเริง  วรรณภิรมย        หัวหนางาน 
17. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล        หัวหนางาน 

18. นายวัชรินทร  แสงแกว        หัวหนางาน 

19. นางสาววารุณีย  ต้ังศุภธวัช         

20. นางกัญญภัทร  ชูเชิด         

21. นางสาวลักขณา  จันทรโชติพัฒนะ         

22. นายวชิระ  เจนวิทยาอมรเวช         

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1      1  

23. นายวิศนุ  นอยเล็ก         

เจาหนาที/่นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

   1   1  

24. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท         

เจาหนาที/่นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

 2  1   3  
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ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง สาย 

ข 
สาย 
ค 

สาย
วิชาการ 

สาย
บริหาร 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่ว 

คราว 
รวม 

 
 

หมายเหตุ 

25. นางสุนีย  ม่ิงโชชัย        หัวหนางาน 
26. นางนงลักษณ  อุนเสรี         

27. นางนิศานาท  แพถนอม         

เจาหนาที/่นักวิชาการพัสดุ    1  1 2  

28. นายสุริยา  ทองทวี         

29. นางสาวอนุสรา แสงเพลิง         

บุคลากร  1     1  

30. นางสาวอาภา   สุภรพัฒน         

นักวิชาการคอมพิวเตอร    1   1  

31.  นายนที  เสือกล่ิน         

นักกิจการนักศึกษา    1   1  

32. นางสาวฐิติชญามณ  สุรินทร         

ชางครุภัณฑ     2  2  

33. นายอาคม  กํ๋านารายณ         

34. นายสัมฤทธิ์  อายุยืน         

คนสวน       1 1  

35.  นายจรัญ  ทัดอยู         

ชางตกแตง     2  2  

36. นายอุดม  กลางแทน         

37.  นายสุพจน  ผิวออน         

แมบาน     5  5  

38. นางจําป  เกตุประทุม         

39. นางสุภาภรณ  นิ่มอนงค         

40. นายแดง  จินตนาวลี         

41. นางปราเนต  รัตนเล่ียม         

42. นายสมบัติ รัตนเล่ียม         

หัวหนาหมวดรถยนต     1  1  
43.  นายฉัด  แกวมา         
พนักงานขับรถยนต     1 3 4  

44.นายอมรเทพ  เกตุบํารุง         

45. นายบุญสม  ไทรทับทิม         
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ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง สาย 

ข 
สาย 
ค 

สาย
วิชาการ 

สาย
บริหาร 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่ว 

คราว 
รวม 

 
 

หมายเหตุ 

46.นายสุรศักด์ิ  ผุยรอด         

47. นายธนากร  สอนพา         

นักการภารโรง      4 4  

48. นางสาวสุนิสา  มะรินจันทร         

49. นางสาวสาวิตรี  ตาปนานนท         

50. นายสมชาย  เพ็ชรลา         

51. นายศุภชัย  พูนสิทธิโชคชัย         

รวม 4 12 - 10 11 14 51  
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ภาคผนวก 3 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
1. กิจกรรมวิชาการ 
 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับที่ ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
ปการศึกษา 2552 

3 มิถุนายน 
2552 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ 
(วิชาการ) - 20

,00
0 

- 

370 348 

2. โครงการความรูสูนอง 12-16 
ตุลาคม 2552 

โรงเรียนวัดศิลามูล 
อ.บางเลน              
จ.นครปฐม (วิชาการ) -  - 

60 60 

3. โครงการปจฉิมนิเทศ 14 มกราคม 
2553 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ 
(วิชาการ) - 20

,00
0 

- 

250 169 

4. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 22-23 
มีนาคม 2553 

แควริเวอรไซครีสอรท 
อ.เมือง 
 จ.กาญจนบุรี 
(วิชาการ) - 50

,00
0 

- 
60 56 

5. โครงการเสนองานวิจัยดีเดน 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

13  
กรกฎาคม 
2552 

หอง ศษ 2102 และ 
ศษ 2121              
อาคารศึกษา 2                  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร(วิชาการ) - 30

,00
0 

- 

118 120 

6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การเขียนงานวิจัยสําหรับ
การศึกษา 

14 สิงหาคม 
2552 

หอง ศษ 2102 
อาคารศึกษา 2                  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (วิชาการ) - 15

,00
0 

- 

28 28 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับที่ ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

7. โครงการประกวดภาพถาย      
"ความเปนไทยในใจศิลปากร" 

ม.ค.-ก.พ.  
2553 

คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร(วิชาการ) - 20

,00
0 

- 

30 30 

8. โครงการจัดกิจกรรมประเมิน
โครงการพัฒนาประสบการณ
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

26 กุมภาพนัธ  
2553 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารศึกษา 2                  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร(วิชาการ) - 8,5

00
 

- 

66 66 

9. โครงการเสริมสมรรถนะการทํา
วิทยานิพนธและการศึกษา
คนควาอิสระ 

29 -30 
มีนาคม  
2553 

สวนเพชรริเวอรวิว      
รีสอรท อ. แกงกระจาน 
จ. เพชรบุรี(วิชาการ) - 78

,63
0 

- 

39   34 

10. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

27  เมษายน –  
2 พฤษภาคม 
2553 

ณ ประเทศเกาหลีใต 
(วิชาการ) 

- 19
0,0

00
   

- 

34 34 

11. โครงการ “Physical Fitness 
Assessment by Sports 
Science Silpakorn” 

9 กันยายน 
2552 

โรงเรียนวัดเลา(คณะ
ศิษยเทพสิทธิอุทิศ) 
กรุงเทพมหานคร 
(วิชาการ) - - 7,0

00
 

13 13 

12. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา    
ฝกประสบการณวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา 

5 ตุลาคม 
2552 

หอง ศษ 3308                            
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (วิชาการ) - 7,0

00
 

- 

34 34 

13. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ
วิทยาศาสตร การกีฬา “จากพี่     
สูนอง” 

30 มกราคม 
–                 
3 กุมภาพันธ 
2553 

หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรการ
กีฬา อาคารศึกษา 1 
(วิชาการ) - 23

,00
0 

- 

100 100 

14. โครงการสรางพลังสมองดวย
สองมือหนู 

3 – 24 
กรกฎาคม 
2552 

โรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบมหา
มงคล(วิชาการ) - 6,0

00
 

- 

10 10 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับที่ ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

15. โครงการอยากใหแมรูวาหนูทําได 21 กรกฎาคม 
2552 

รร.อนุบาลนครปฐม
(วิชาการ) - 6,0

00
 

- 

10 10 

16. โครงการกฎหมายฮาเฮ : เทห
อยางมีความรู 

27-31 
กรกฎาคม 
2552 

หอประชุมโรงเรียนสิ
รินธรราชวิทยาลัย
(วิชาการ) - 4,8

00
 

- 

8 8 

17. โครงการจัดอบรมดีเจรุนเยาว 30 กรกฎาคม 
2552 

หองโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
(วิชาการ) - 1,8

00
 

- 

3 3 

18. โครงการลูกดอกรักเกงยกหอง 3 สิงหาคม 
2552 

หองประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ รร.ศรีวิชัย
วิทยา(วิชาการ) - 3,0

00
 

- 

5 5 

19. โครงการภาษาไทย ปริทัศน 17 สิงหาคม 
2552 

หองโสต อาคารศูนย
วิทยบริการวิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม
(วิชาการ) - 1,8

00
 

- 

3 3 

20. โครงการมวนช่ืน คืนถ่ินแผนดิน 
4 ภาค 

22 สิงหาคม 
2552 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 
(วิชาการ) - 3,0

00
 

- 

5 5 

21. โครงการดรุณทัศนาพาหนูสูโลก
กวางตอน..เรียนรูอยูอยางไทย 

28 สิงหาคม 
2552 

ณ หมูบานไทย สวน
สามพราน อ.สาม
พราน จ.นครปฐม
(วิชาการ) - -   

   10 10 

22. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา    
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 
หลักสูตร 5 ป 

3 ตุลาคม 
2552 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ 
(วิชาการ) - 10

,00
0 

- 

174 174 

23. โครงการ “การสอนแบบจุลภาค
และการจัดกิจกรรมและการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ กอนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร” 

5-6 ตุลาคม 
2552 
3-4 มีนาคม 
253  

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ 
หาดสามรอยยอด                       
จ.ประจวบคีรีขันธ 
(วิชาการ) - 15

,00
0 

16
,00

0 

69 69 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับที่ ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

24. โครงการแตงแตมเติมฝน 16 พ.ย.2552 
–   
26 ก.พ.2253 

โรงเรียนสาธิตระดับ
ปฐมวัย(วิชาการ) 

- - - 

30 30 

25. โครงการดรุณทัศนาพาหนูสู     
โลกกวาง 

5,16,18 
กุมภาพันธ 

กรมการสัตว
ทหารบก จ.นครปฐม
, สวนสัตวดุสิต กทม.
, ทองฟาจําลอง 
กทม.(วิชาการ) - - - 

30 30 

รวม 

  53
1,5

30
 

23
,00

0 

1,559 

1,449 
 
2.กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

1. โครงการไมเรียวเกมส คร้ังที่ 11 14-15 
พฤศจิกายน 
2552 

สนามกีฬาพระราชวัง
สนามจันทร ,
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
อ.เมือง จ.นครปฐม
(กีฬาและสงเสริม
สุขภาพ) - 13

2,0
00

 

20
8,0

00
 

500 292 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

2. โครงการ 3ดี (3 D) สานสัมพันธ 
7 สถาบัน จิตวิทยา 

10 มกราคม 
2553 

อาคารหอประชุม 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (กีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ) - 15

,00
0 

- 

150 135 

3. โครงการ “”ครอบครัวหรรษา
วิทย-กีฬา ฮาเฮ 

15 สิงหาคม 
2552 

โรงยิมพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (กีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ) - - 1,5

00
 

90 80 

4. โครงการพัฒนาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา 

18 และ 22 
สิงหาคม 
2552 

- โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ 
 จ.นครปฐม 
- ศูนยสุขภาพ 
Su.Ed.Fitness  
Center  (กีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ) - 15

,00
0 

9,0
00

 

70 70 

5. โครงการ “กีฬาเครือขาย
วิทยาศาสตรการกีฬาสัมพันธ 
คร้ังที่ 11” 

28 
พฤศจิกายน 
2552 

คณะวิทยาศาสตร
การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  (กีฬา
และสงเสริมสุขภาพ) - 5,0

00
 

30
,00

0 

100 90 

6. โครงการมหัศจรรยวันของหนู
ตอนกีฬาฮาเฮ ประจําป
การศึกษา 2552 

7 มกราคม 
2553 

ณ อาคารปฏิบัติการ
กีฬา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(กีฬาและสงเสริม
สุขภาพ) 
 - - - 

177 177 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

7. กิจกรรม Sports Day  
ประจําปการศึกษา 2552 

12 กุมภาพันธ 
2553 

โรงเรียนสาธิตฯ 
ระดับปฐมวัย 
(กีฬาและสงเสริม
สุขภาพ) - - - 

30 30 

รวม 

  16
7,0

00
 

24
8,5

00
 1,117 874 

                    
3.กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

1. โครงการศึกษาพัฒนา 12-16 
ตุลาคม 2552 

โรงเรียนวัดศิลามูล 
อ.บางเลน              
จ.นครปฐม (บําเพ็ญ
ประโยชน) - 32

,00
0 

- 

30 30 

2. โครงการปนน้ําใจพี่สูนอง 9 มกราคม 
2553 

บานเปยมสุข อ.เมือง                     
จ.นครปฐม(บําเพ็ญ
ประโยชน) - 20

,00
0 

- 

60 56 

3. โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอม 27 กุมภาพันธ 
2553 

เขตอนุรักษปาชาย
เลน ฐานทัพเรือ
กรุงเทพฯ ปอมพระ
จุลจอมเกลา   
จ.สมุทรปราการ
(บําเพ็ญประโยชน) - 10

,00
0 

- 

60 60 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

4. โครงการราชวิทยรวมคิดพิชิต
โลกรอน 

29 มิถุนายน 
– 5 สิงหาคม 
2552 

ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ(บําเพ็ญ
ประโยชน) - 1,8

00
 

- 

3 3 

5. โครงการกําจัดเหาใหนอง 1 กรกฎาคม -
31 สิงหาคม 
2552 

รร.วัดกลางบางแกว
(บําเพ็ญประโยชน) 

- 1,8
00

 

- 

3 3 

6. โครงการมือของหนูรวม
สรางสรรครักษาส่ิงแวดลอม 

24 กรกฎาคม 
2552 

ลานโดม โรงเรียน
อนุบาลนครปฐม
(บําเพ็ญประโยชน) - 10

,80
0 

- 

18 18 

7. โครงการสามพรานตานภัย    
โลกรอน 

25 กรกฎาคม 
2552 

รร.สามพรานวิทยา
(บําเพ็ญประโยชน) - 2,4

00
 

- 

4 4 

8. โครงการ “ทับแกว สนามจันทร 
สรางสรรคส่ิงแวดลอม ” 

22 สิงหาคม 
2552 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (บําเพ็ญ
ประโยชน) - - 5,0

00
 

37 37 

9. โครงการ “Save the natutal 
resource : The sea the coral 
the turtle and we” 

23 สิงหาคม 
2552 

อ.สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (บําเพ็ญ
ประโยชน) - - 8,0

00
 

40 40 

10. โครงการ “เด็กนอยวัยใส         
ใสใจความสะอาด” 

1 กันยายน 
2552 

ลานกีฬา
เอนกประสงค 
โรงเรียนวัดพระงาม 
(เทศบาล1) (บําเพ็ญ
ประโยชน) - - 3,6

00
 

37 37 

รวม 

  78
,80

0 

16
,60

0 292 288 
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4. กิจกรรมนันทนาการ 
 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

1. โครงการการจัดกิจกรรมแสดง
ความยินดีตอผูสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษา  2551 

13 กรกฎาคม 
2552 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ 
(นันทนาการ) - 50

,00
0 

- 

670 550 

2. โครงการรอยดวงใจอาลัยลา 12 กุมภาพันธ 
2553 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
(นันทนาการ) - - 89

,00
0 

500 380 

3. โครงการสานรัก สานใจ      
Good bye  ทรายสรางแกว 

19 กุมภาพันธ 
2553 

สนามหญาขาง
อาคาร A4  
คณะศึกษาศาสตร 
(นันทนาการ) - - 45

,00
0 

500 275 

4. โครงการจากใจนองสูพี่ชาววิทย-
กีฬา 

13 กรกฎาคม 
2552 

รานอาหาร De Bar 
(นันทนาการ) 
 - - 23

,50
0 

90 72 

5. โครงการ “Meeting Sports 
Science” 

15 สิงหาคม
2552 

โรงอาหารคณะ
ศึกษาศาสตร 
(นันทนาการ) - - 6,4

00
 

90 72 

6. โครงการสายสัมพันธวันปดภาค
เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 

2 ตุลาคม 
2552 

โรงเรียนสาธิตฯ 
ระดับปฐมวัย
(นันทนาการ) - - - 

20 20 

7. โครงการ “สายสัมพันธวันปด
ภาคเรียน” (ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2552) 

2 ตุลาคม 
2552 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปภัมถ 
ประถมศึกษา
(นันทนาการ) - - - 

20 20 
 

8. โครงการวันเด็ก 8 มกราคม 
2553 

โรงเรียนสาธิตฯ 
ระดับปฐมวัย 
(นันทนาการ) - - - 

30 30 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

จํานวน 
ผูที่เขารวม (คน) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

ปร
ะม

าณ
กา

ร 

เขา
รวม

จริง
 

9. โครงการ “รอยดารา ผกาพราย  
ที่ปลายฟา” 

12 มีนาคม 
2553 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
(นันทนาการ) - - - 

30 28 

 
รวม 

 50
,00

0 

16
3,9

00
 1,950 1,447 

                            
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่
จัด 

สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

คา
ตอ

บแ
ทน

บุค
ลา

กร
 

คา
สถ

าน
ที่ 

คา
ไฟ

ฟา
 

คา
ใชจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
มูล

คา
 

1.  โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมป
การศึกษา 2552 (พิธี
มอบตัวบุตรเปนศิษย) 

3 มิถุนายน 
2552 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

20
,00

0 

- 
อา

จา
รย

5,4
00

 +
คน

งาน
 40

0 +
 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 

3,0
00

 

80
0 - 

7,1
00

 
2.  โครงการทําบุญตัก

บาตรตอนรับเปดเทอม
ใหม 

16 มิถุนายน 
2552 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร  
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

คน
งาน

 40
0  

+ 
เจา

หน
าท

ี่ 20
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 3

,50
0 

5,2
00

 

3.  งานวันไหวครู 18 มิถุนายน 
2552 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

20
,00

0 

- 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 80
0 

- - - 

1,2
00
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่
จัด 

สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

คา
ตอ

บแ
ทน

บุค
ลา

กร
 

คา
สถ

าน
ที่ 

คา
ไฟ

ฟา
 

คา
ใชจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
มูล

คา
 

4.  15 นาทีฟงดนตรีไทย  
คร้ังที่ 4 

24 มิถุนายน 
2552 

โรงอาหารคณะ
ศึกษาศาสตร
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0  
+ 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 - 

1,7
00

 

5.  พิธีถวายเทียนพรรษา 4 กรกฎาคม 
2552 

วัดใหญนครชุม      
อ.บานโปง              
 จ.ราชบุรี (สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

10
,00

0 

- 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0  
+ 

คน
งาน

 40
0 

 -  - 

ถว
าย

พร
ะ 3

,50
0 

4,1
00

 

6.  พลังธรรม พลังชีวิต 
คร้ังที่ 2 

16 
กรกฎาคม 
2552 

หองกิจกรรมอาจารย  
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 20
0 

1,2
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 5

00
 

2,4
00

 

7.  พิธีบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาใหม 

30 
กรกฎาคม 
2552 

ลานชมดาว  
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

5,0
00

 

- 
อา

จา
รย

 1,
80

0 +
 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,2
00

 

10
0 - 

3,7
00

 

8.  15 นาทีฟงดนตรีไทย 
คร้ังที่ 5 

31 
กรกฎาคม 
2552 

โรงอาหารคณะ
ศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 - 

1,7
00

 

9. 
 
 

โครงการทําบุญตัก
บาตรเนื่องใน           
วันแมแหงชาติ 

11 สิงหาคม 
2552 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 3

,50
0 

5,4
00

 

10. ปฏิบัติธรรม30 นาที ชีวี
สดใส คร้ังที่ 2  

18 สิงหาคม 
2552 

หองกิจกรรมอาจารย  
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0  
+ 

คน
งาน

  2
00

 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 5

00
 

2,2
00
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่
จัด 

สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

คา
ตอ

บแ
ทน

บุค
ลา

กร
 

คา
สถ

าน
ที่ 

คา
ไฟ

ฟา
 

คา
ใชจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
มูล

คา
 

11. พิธีลงนามถวายพระพร
แดสมเด็จพระเจาภคินี
เธอ เจาฟาเพชร
รัตนราชสุดาสิริ
โสภาพัณณวดี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมา
ยุ 7 รอบปฉลูนักษัตร 

24 
พฤศจิกายน 
2552 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 1,

20
0 +

 คน
งาน

 1,
20

0 บ
าท

 

1,0
00

 

10
0 - 

3,5
00

 

12. โครงการทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันพอ
แหงชาติ 

3 ธันวาคม 
2552 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 3

,50
0 

5,4
00

 

13. งานเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไทองคราชันย 

3-8 
ธันวาคม 
2552 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

10
,00

0 - 

เจา
หน

าท
ี่ 1,

20
0 +

 
คน

งาน
 1,

20
0 

1,0
00

 

10
0 - 

3.5
00

 

14. 15 นาที ฟงดนตรีไทย
คร้ังที่ 6 

22 ธันวาคม 
2552 

โรงอาหารคณะ
ศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

- 
 

1,9
00

 
15. สรางความดีสงทายป

เกาตอนรับปใหม 
24 ธันวาคม  
2552 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 
+ ค

นง
าน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 

3,5
00

 

5,4
00

 

16. วันครูและพิธีมอบ 
ครุสิทธิ ์

14 มกราคม 
2553 

สนามหญาหนา
อาคารศึกษา 1  
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

30
,00

0 

- 
เจา

หน
าท

ี่ 1,
20

0 +
 

คน
งาน

 1,
20

0 +
 

อา
จา

รย
 1,

20
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 3

,50
0 

8,2
00
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่
จัด 

สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

คา
ตอ

บแ
ทน

บุค
ลา

กร
 

คา
สถ

าน
ที่ 

คา
ไฟ

ฟา
 

คา
ใชจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
มูล

คา
 

17. 
 

งานวันเวลาภาษาไทย 
คร้ังที่ 12   

21 มกราคม 
2553 

ลานกลวยไม  
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

15
,00

0 

- 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 1,
20

0 

1,0
00

 

10
0 - 

2,7
00

 

18. นาฏยลีลา
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2 

27 มกราคม 
2553 

โรงอาหาร                 
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

- 
 

1,7
00

 

19. สังคมเปนสุข ทุกคน
รวมสรางความดี  คร้ังที่ 
2 

17 มีนาคม 
2553 

หองกิจกรรมอาจารย  
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 5

00
 

2,2
00

 

20. ส่ังสมบุญ ส่ังสมความ
ดี คร้ังที่ 2 

30 มีนาคม 
2553 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 3

,50
0 

5,2
00

 

21. ทําบุญตอนรับปใหม
ไทย 

7 เมษายน 
2553 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 
+ ค

นง
าน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 

3,5
00

 

5,2
00

 
22. ปดเทอมใหญ เด็กรุน

ใหม รวมใจปฏิบัติธรรม 
คร้ังที่ 3 

20 เมษายน 
2553 

หองกิจกรรมอาจารย 
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 5

00
 

2,4
00

 

23. กศศ. พลังใหม ใส
บาตรสรางความดี คร้ัง
ที่ 2 

26 เมษายน 
2553 

ช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 
+ ค

นง
าน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 

3,5
00

 

5,2
00

 

24. ปดเทอมใหญ เด็กรุน
ใหม รวมใจปฏิบัติธรรม 
คร้ังที่ 4 

28 เมษายน 
2553 

หองกิจกรรมอาจารย 
คณะศึกษาศาสตร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

1,0
00

 

10
0 

- 
 

1,7
00
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่
จัด 

สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

คา
ตอ

บแ
ทน

บุค
ลา

กร
 

คา
สถ

าน
ที่ 

คา
ไฟ

ฟา
 

คา
ใชจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
มูล

คา
 

25. โครงการรดน้ําขอพร 
ตอนปใหมไทย 

9 เมษายน 
2553 

ภาคจิตวิทยาและ
การแนะแนว(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 
+ ค

นง
าน

 20
0 

- 10
0 - 50
0 

26. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม 
 งานสงกรานตวิถีไทย 
ประจําป 2553 

17 เมษายน 
2553  

ภาควิชาเทคโนโลยี 
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - 

8,0
00

 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

 คน
งาน

 20
0 

- 10
0 - 50
0 

27. โครงการวันไหวครู
วิทยาศาสตรการกีฬา 

18 มิถุนายน 
2552 

หองศูนยสุขภาพ
(Fitness Center)  
ภาควิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา (สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - 

2,0
00

 

เจา
หน

าท
ี่ 20

0 +
 

 คน
งาน

 20
0 

- 10
0 - 50
0 

28. โครงการไหวครูฝากหนู
เปนศิษย 

11 มิถุนายน 
2552 

โรงเรียนสาธิตระดับ
ปฐมวัย (สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) - - - 

อา
จา

รย
 1,

80
0 +

  
เจา

หน
าท

ี่ 40
0 +

  
คน

งาน
 40

0 

1,0
00

 

10
0 - 

3,7
00

 
29. โครงการ  

“วันเขาพรรษา” 
3 กรกฎาคม 
2552 

โรงเรียนสาธิตฯ 
ระดับปฐมวัย 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 60
0 

1,0
00

 

10
0 

ถว
าย

พร
ะ 3

,50
0 

5,6
00

 

30. โครงการความดีที่หนู
ทํา 

13 ก.ค.
2552  -                
26 ก.พ.
2553 

โรงเรียนสาธิตฯ ระดับ
ประถมศึกษา (สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) - - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 60
0 

1,0
00

 

10
0 

- 
 

2,1
00

 

31. โครงการเทศนมหาชาติ 11 สิงหาคม 
2552 

หอประชุมโรงเรียน
โพรงมะเด่ือวิทยาคม
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

3,6
00

 

- 

พน
ังก

าน
ขับ

รถ
ยน

ต 
60

0 - - - 60
0 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่
จัด 

สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

คา
ตอ

บแ
ทน

บุค
ลา

กร
 

คา
สถ

าน
ที่ 

คา
ไฟ

ฟา
 

คา
ใชจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
มูล

คา
 

32. โครงการวันช่ืนคืน
วัฒนธรรมไทย 

สิงหาคม 
2552 

โรงเรียนวัดดอน
หวาย(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- 

3,6
00

 

- 

พน
ังก

าน
ขับ

รถ
ยน

ต 6
00

 

- - - 60
0 

33. โครงการทองถ่ินเมือง
ปากน้ํา ศึกษา
ธรรมชาติ ยอนรอย
วัฒนธรรม 

15 สิงหาคม 
2552 

จ.สมุทรปากร 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

พน
ังก

าน
ขับ

รถ
ยน

ต 
60

0 - - - 60
0 

34. โครงการหนูนอย
มารยาทงาม 

25  พ.ย.
2552 
- 12 มี.ค.
2553 

โรงเรียนสาธิตฯ 
ระดับประถมศึกษา
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 60
0 

1,0
00

 

10
0 

- 
 

2,1
00

 

35. โครงการสายสัมพันธ
วันพอ 

4 ธันวาคม 
2552 

ณ โถงช้ันลาง 
โรงเรียนสาธิตฯ 
ระดับประถมศึกษา 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 คน

งาน
 

60
0 

1,0
00

 

10
0 

- 
 

2,1
00

 

36. โครงการสายสัมพันธ
วันพอ  

4 ธันวาคม 
2552 

 หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

คน
งาน

 60
0 

1,0
00

 

10
0 

- 
 

2,1
00

 

37. โครงการ “ดรุณทัศนา
พาหนูสูโลกกวาง” 

22-24 
ธันวาคม 
2552 

ณ -พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติจังหวัด
นครปฐม 
- พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง
ไทย 
- พิพิธภัณฑชาวนา
ไทย 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 คน

งาน
 60

0 

- - - 

1,0
00
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่
จัด 

สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

คา
ตอ

บแ
ทน

บุค
ลา

กร
 

คา
สถ

าน
ที่ 

คา
ไฟ

ฟา
 

คา
ใชจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
มูล

คา
 

38. โครงการ “เปดโลก
ปฐมวัยไปกับคายแหง
การเรียนรู” 

5 เมษายน-
14 
พฤษภาคม 
2553 

โรงเรียนสาธิตฯ 
ระดับปฐมวัย 
(สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม, 
วิชาการ) 

- - - 

เจา
หน

าท
ี่ 40

0 +
 

 คน
งาน

 60
0 

1,0
00

 

50
0 

ถว
าย

พร
ะ 5

00
 

3,0
00

 

39. โครงการทองเมือง
อยุธยาตามหามรดก
โลก 

18 
พฤษภาคม 
– 8 
กันยายน 
2552 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
และบริเวณลานจัด
นิทรรศการ ณ 
โรงเรียนสาธิต ม.
ศิลปากร(วิชาการ) 

- 

1,8
00

 

- 

อา
จา

รย
ที่ป

รึก
ษา

โคร
งก

าร 
60

0 +
 

คน
งาน

 40
0 

- - - 

1,0
00

 

40. โครงการรวมพลคนคีต
ศิลป 

22 มิถุนายน 
– 13 
กรกฎาคม 
2552 

อาคารวานิช
ไชยวรรณ  รร.พระ
ปฐมวิทยาลัย
(วิชาการ) 

- 

6,0
00

 

- 
อา

จา
รย

ที่ป
รึก

ษา
โคร

งก
าร 

60
0 +

 
คน

งาน
 20

0 

- - - 80
0 

41. โครงการวันรักษ
ภาษาไทย 

13 – 29 
กรกฎาคม 
2552 

บริเวณลาน
อเนกประสงค รร.
บานบางเลน
(วิชาการ) 

- 

1,8
00

 

- 
อา

จา
รย

ที่ป
รึก

ษา
โคร

งก
าร 

60
0 +

 
คน

งาน
 20

0 

- - - 80
0 

42. โครงการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ณ องคพระ
ปฐมเจดีย 

18,31 
กรกฎาคม 
2552 

วัดพระปฐมเจดีย 
อ.เมือง จ.นครปฐม 
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระปฐม
เจดียชุมชนวัดพระ
งามฯ (วิชาการ) 

- 

1,8
00

 

- 

อา
จา

รย
ที่ป

รึก
ษา

โคร
งก

าร 
60

0 +
 

คน
งาน

 20
0 

- - - 80
0 

43. โครงการวรรณคดีไทย
สองภาษา 

29 
กรกฎาคม 
2552 

รร.รัตนโกสินทร
สมโภชนบวรนิเวศ
ศาลายา(วิชาการ) 

- 

60
0 - 

อา
จา

รย
ที่ป

รึก
ษา

โคร
งก

าร 
60

0 +
 

คน
งาน

 20
0 

- - - 80
0 
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งบประมาณที่ใช 
(บาท) 

มูลคา 
(บาท) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่
จัด 

สถานที่จัด 

งป
ม.แ

ผน
ดิน

 

งป
ม.เ

งิน
าย

ได 

งป
ม.อ

ื่น ๆ
 

คา
ตอ

บแ
ทน

บุค
ลา

กร
 

คา
สถ

าน
ที่ 

คา
ไฟ

ฟา
 

คา
ใชจ

าย
อื่น

ๆ 

รวม
มูล

คา
 

44. โครงการภาษาไทย 
ภาษาใจ ภาษาเรา 

29 
กรกฎาคม 
2552 

รร.เทศบาล1 วัดพระ
งาม(วิชาการ) 

- 

2,4
00

 - 
อา

จา
รย

ที่ป
รึก

ษา
โคร

งก
าร 

60
0 +

 
คน

งาน
 20

0 

- - - 80
0 

45. โครงการ “ไหวพระเมือง
พริบพรี เบิกนทีบาง
นางรม ช่ืนชมแดน
ประจิม” 

6-7 
กุมภาพันธ 
2553 

จ.เพชรบุรีและ                                
จ.ประจวบคีรีขันธ 
(วิชาการ) - - 

51
,75

0 

อา
จา

รย
ที่ป

รึก
ษา

โคร
งก

าร 
1,2

00
 + 

เจา
หน

าท
ี่  4

00
 

- - - 

1,6
00

 

คาใชจายในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม = 310,354  บาท 193,350 117,004 

 
โครงการวิจัยของคณาจารยของคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 

ที ่ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ผศ.ดร.นรินทร สังขรักษา   การศึกษาหวงโซอุปทานใน
การทองเที่ยวเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรมของจังหวัด
นครปฐม 
 
 

9 พฤศจิกายน  2552 –  8 
พฤศจิกายน 2553( 50,000 
บาท/ 12 เดือน x 7 เดือน) 

29,167 

2.  ผศ.ดร. ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

บทบาทของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการสงเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

9 พฤศจิกายน 2552 –  8 
พฤศจิกายน 2553( 50,000 
บาท/ 12 เดือน x 7 เดือน) 

29,167 

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

บทบาทของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม                 
ภูมิปญญาไทย เพื่อการ

25 ธันวาคม 2552 –  24  
ธันวาคม 2553 
( 50,000 บาท/ 12 เดือน x 6 
เดือน) 

25,000 
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ที ่ ช่ือผูวิจัย ช่ือโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน           
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.  รศ.คณิต  เขียววิชัย 
รศ.ปริญญา ตันติสุข* 
อ.ธนาทร เจียรกุล* 

ศิลปนรุนเยาวเพื่อการอนุรักษ
งานศิลปและสืบสาน
วัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค 

1 เมษายน 2553 –             
30 กันยายน 2553 
(6,000,000 บาท / 6 เดือน x 
2 เดือน/3 คน x 1 คน) 

666,667 

รวมงบประมาณทั้งหมด (บาท) 750,001 
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ภาคผนวก 4 
การไดรับเชิญเปนวิทยากร/กรรมการท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาการ/ 

วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายใน/ภายนอก 

 
การไดรับเชิญเปนวิทยากรของโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีคณะศึกษาศาสตรจัดขึ้น 
 

ช่ือบุคลากร                                      
ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

อ.ดร.กานดา  พูพุฒ 
 

แนวทางของครูในการใหการ
ปรึกษาแกพอแมของลูกที่มีความ
ตองการพิเศษ 

13-14 มิ.ย. 52 หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ  ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อ.ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ 
อ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 

การประเมินโครงการเพื่อเล่ือน
วิทยฐานะของผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา 

24 – 26 ก.ค. 52 หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 

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

เครือขายครอบครัว ลอมร้ัวดวยรัก 1-2 ส.ค. 52 หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 

ผศ.ดร.เสง่ียม  โตรัตน 
รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร 
ผศ.ศิลป  ภาคสุวรรณ 
ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน 
อ.รินทร  ชีพอารนัย 
อ.วชิระ  จันทราช 
อ.สุนีตา  โฆษิชัยวัฒน 
อ.ภัทรธีรา  เทียนเพิ่มพูล 

การพัฒนาวิชาชีพอาจารยสอน
ภาษาตางประเทศ 

8-9  ส.ค. 52 หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 

ผศ.ดร.กรภัสสร  อินทรบํารุง 
อ.มานิตา  ลีโทชวลิต 
อ.ธิดาพร  คมสัน 

วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการของผูเรียน  
เพื่อมุงสูความเปนเลิศของเด็ก
ระดับกอนวัยเรียน 

 

22 – 23 ส.ค. 52 หองประชุมช้ัน 3  อาคารศึกษา 2 
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ช่ือบุคลากร                                      
ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
ผศ.ดร.วัชรา  เลาเรียนดี 
อ.อุบลวรรณ  สงเสริม 
ผศ.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง 

การวัดและประเมินเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

24 – 25 ส.ค. 52 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
รศ.สมพร  รวมสุข 
อ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 
อ.สาธิต  จันทรวินิจ 
อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 

การจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
เล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ 

18-20 ,25-27 ก.ย. 
52 

หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
อ.สาธิต  จันทรวินิจ 
ผศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุ
สภา (รุนที่ 1 ชุดฝกอบรมที่ 7 
การวิจัยทางการศึกษา) 

3 – 25 ต.ค. 52 

 

หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

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

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุ
สภา (รุนที่ 2 ชุดฝกอบรมที่ 2 
การพัฒนาหลักสูตร) 

5 – 16 ต.ค. 52 

 

หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 
 

การประเมินโครงการเพื่อเล่ือน
วิทยฐานะของผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา 

22 – 24 ต.ค. 52 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ 
อ.ดร.กมล  โพธิเย็น 
อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว 

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภา (รุนที่ 3 ชุด
ฝกอบรมที่ 9  ความเปนครู) 

 

 

31 ต.ค. – 22 พ.ย.
52 

หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 
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ช่ือบุคลากร                                      
ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ 
รศ.สมพร  รวมสุข 
ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม 
อ.รินทร  ชีพอารนัย 
ผศ.ศิลป  ภาคสุวรรณ 
อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน 
อ.ชัยวัฒน  แกวพันงาม 

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุ
สภา (รุนที่ 4 ชุดฝกอบรมที่ 1 
ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู) 

28 พ.ย. - 27 ธ.ค.
52 

หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

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

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
: รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-
based Learning) หนึ่งลาน
กิจกรรมเทิดไทในหลวงฯ” 

17 – 18  ธ.ค. 52 หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ช้ัน 5  อาคารศึกษา 3 

รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย 
ผศ.ดร.โรม  วงศประเสริฐ 
อ.ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ 
อ.นภสร  นีละไพจิตร 
อ.ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล 

SU.ED.Fitness Center ม.ค. – ธ.ค. 52 หองปฏิบัติการทาง 
วิทยาศาสตรการกีฬา 

อ.รินทร  ชีพอารนัย 
อ.วชิระ  จันทราช 

อบรมความรูภาษาอังกฤษเพื่อ
การเตรียมสอบ TOEFL 

9 ม.ค. – 13 ก.พ. 53 ศษ.1407  อาคารศึกษา 1  
ช้ัน 4 

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

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุ
สภา (รุนที่ 5 ชุดฝกอบรมที่ 5 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

9 – 31 ม.ค. 53 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

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

ผูสูงอายุกับการพัฒนาสังคม 27 – 28 ม.ค. 53 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร 
ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน 
ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม 
ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 

การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 

30 – 31 ม.ค. 53 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 
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ช่ือบุคลากร                                      
ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

รศ.สมพร  รวมสุข 
ผศ.ดร.กรภัสสร  อินทรบํารุง 
ผศ.ศิลป  ภาคสุวรรณ 
อ.สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน 
อ.ภัทรธีรา  เทียนเพิ่มพูล 
ผศ.ดร.อิศเรศ  พิพัฒนมงคลพร 
ผศ.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง 
อ.อนัน  ปนอินทร 
อ.ธิดาพร  คมสัน 
อ.มานิตา  ลีโทชวลิต 
รศ.ลิขิต  กาญจนาภรณ 
อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ 
ผศ.ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข 
ผศ.ดร.สมทรัพย  สุขอนันต 
อ.ดร.กมล  โพธิเย็น 
อ.ดร.กานดา  พูพุฒ 
รศ.ดร.สุรพล  พยอมแยม 
อ.กันยารัตน  สอาดเย็น 

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุ
สภา (รุนที่ 6 ชุดฝกอบรมที่ 4 
จิตวิทยาสําหรับครู) 

6 – 28 ก.พ. 53 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

อ.ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ 
อ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักด์ิ 
อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว 

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุ
สภา (รุนที่ 7 ชุดฝกอบรมที่ 6 
การบริหารจัดการในช้ันเรียน) 

6 – 28 มี.ค. 53 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

รศ.ศิริพงศ  พยอมแยม 
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม 
อ.เอกนฤน  บางทาไม 
อ.วรวุฒิ  ม่ันสุขผล 
อ.น้ํามนต  เรืองฤทธิ์ 
อ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุ
สภา (รุนที่ 8) ชุดฝกอบรมที่ 8 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

15 – 19 และ 22-
26 มี.ค.53 

 

หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

ผศ.ดร.วัชรา  เลาเรียนดี 
ผศ.ดร.เสง่ียม  โตรัตน 
อ.อุบลวรรณ  สงเสริม 
อ.เอกนฤน  บางทาไม 

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพครูของคุรุสภา (รุนท่ี 9) ชุด
ฝกอบรมท่ี 3 การจัดการเรียนรู 

3-25 เม.ย. และ   
1-2 พ.ค. 53 

หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 
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ช่ือบุคลากร                                      
ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาที่จัด สถานที่จัด 

รศ.สมพร รวมสุข 
รศ.ศิริพงศ  พยอมแยม 
อ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
อ.สาธิต  จันทรวินิจ 
อ.ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
เล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ  รุนที่ 2 

3 – 8 เม.ย. 53 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

ผศ.ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 
อ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 
อ.น้ํามนต  เรืองฤทธิ์ 
อ.เอกนฤน  บางทาไม 
อ.วรวุฒิ  ม่ันสุขผล 

การใชซอฟแวรระบบเปด (Open 
Source) เพื่อจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลนในสถานศึกษา 

22 – 23  เม.ย. 53 หองปฏิบัติการฝกอบรม
คอมพิวเตอร   
ศูนยคอมพิวเตอร  ช้ัน 3         
อาคารหมอมหลวงปน  มาลากุล 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
อ.สาธิต  จันทรวินิจ 
อ.ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา 

ฝกอบรมชุดวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพครูของคุรุ
สภา (รุนที่ 10) ชุดฝกอบรมที่ 7
การวิจัยทางการศึกษา 

13-30 พ.ค. 53 หองประชุมช้ัน 3 อาคารศึกษา 2 

 
การไดรับเชิญเปนกรรมการท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
 

ประเภทการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

ท่ี ช่ืออาจารย 

ที่ป
รึกษ

า 

วิช
าก

าร 

วิช
าชี

พ 
กรร

มก
าร

วิท
ยา

นิพ
นธ

 ผูเชิญ 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา      
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 5 เร่ือง 
 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
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ประเภทการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

ท่ี ช่ืออาจารย 

ที่ป
รึกษ

า 

วิช
าก

าร 

วิช
าชี

พ 
กรร

มก
าร

วิท
ยา

นิพ
นธ

 ผูเชิญ 

2. ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 3 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

3. รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  
จํานวน 5 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

4. อาจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 4 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

5. อาจารย ดร.มัทนา  วังถนอมศักด์ิ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552                    
จํานวน 3 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

6. อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  จํานวน 7 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน      
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552                    
จํานวน 2 เร่ือง 
 
 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
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8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร      
คณะอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
สงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต (ยุทธศาสตรที่ 1) 

 /   สํานักงาน กศน. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยเร่ือง “ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเขารวม
กิจกรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 
ของอาจารยชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร  

 /   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

9. อาจารย ดร.ภัทรพล  มหาขันธ      

 

กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธเร่ืองสมรรถนะ
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ของนางสาวอนัญญา       
พยัคฆหาญ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

   / มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

 กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธเร่ือง ภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนตามการรับรูของครู  
เขตพระโขนงและบางนา กรุงเทพมหานคร                
ของนายจิรวัฒน เกิดผล มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

   / มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

 กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธเร่ือง คุณภาพ
ชีวิตตามการรับรูของนักศึกษาอาชีวศึกษา โรงเรียน
เซนตจอหนเทคโนโลยี และโรงเรียนเซนตจอหนโปลี
เทคนิค ของนางปยะธิดา  คงเจริญสุข         
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

   / มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

 กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธเร่ือง “ปญหาและ
แนวทางแกไขปญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนรุงอรุณวิทยา อําเภอ ปากชอง          
จังหวัดนครราชสีมา 
ของนางสาว สมัญยา บํารุงถ่ิน  
 
 
 

   / มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
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ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว      
10. ผศ.ดร. นวลฉวี  ประเสรฐิสุข       

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการ 
(วารสารพฤติกรรมศาสตร) จํานวน 3 เร่ือง 

 /   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. อาจารย ดร.กมล  โพธิเย็น      
 ผูเช่ียวชาญและประเมินคุณภาพเอกสาร

ประกอบการสอน เพื่อเปนผลงานวิชาการ
ประกอบการขอเล่ือนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการ
พิเศษ 

 /   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา      
12. รองศาสตราจารยศิริพงศ  พยอมแยม        

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารคณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 /   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

คณะกรรมการ  โครงการสงเสริมศิลปนรุนเยาว  
ประจําป 2552   

  /   

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐาปนีย  ธรรมเมธา      
กองบรรณาธิการ วารสารวิทยบริการ               
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 /   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

กรรมการโครงการ ในการแขงขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรและประเทศไทย คร้ังที่ 12 

  /   

 ผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย        
นางกัลยาณี  เจริญชาง นุชมี ปริญญาเอก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมผานชุมชนการเรียนรูเสมือนจริง
สําหรับเยาวชนมุสลิม 
 
 

   / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ผูเช่ียวชาญเพื่อประเมินรางรูปแบบงานวิทยานิพนธ 
นางสาวชรียพร ภูมา  ปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบยู
เลิรนนิ่งโดยใชแนวคิดการแลกเปล่ียนเรียนรูของ
ชุมชนนักปฏิบัติและการเรียนรูแบบโครงการเปน
ฐานเพื่อสรางนวัตกรรมเทคโนโลยี วัสดุศาสตร 
สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

   / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตรวจเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย  นายวรวัฒน บุญดี  
ปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอน
ดวยโครงงานบนเว็บเพื่อเสริมสรางทักษะปฏิบัติ
และการทํางานแบบรวมมือของนักศึกษาชาง
อุตสาหกรรม 

   / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ตรวจเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย นางนุชนาฏ ใจดํารง  
ปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ  เร่ือง การพัฒนารูปแบบ e-Training 
สําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

   / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ   

14. อาจารย ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล      
 ผูเช่ียวชาญในการประเมินผลงานนวัตกรรม         

ของ ผศ. ดร. เนาวนิตย สงคราม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 /   สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การศึกษา ภาควิชา 
หลักสูตรฯ คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแหงประเทศ
ไทย วันที่ 12 ธันวาคม 2552 ณ  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  /  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย นางสาว
ดวงธิดา รักษาแกว  นิสิตปริญญาโท  
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง ผลของปฏิสัมพันธ
ทางการเรียนออนไลนในสถานการณจําลองที่มีตอ
ทักษะการส่ือสารระหวางบุคคลของ นักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 

   / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15. อาจารย ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน      
 ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของนางจินตอาภา 

ผลบุญยรักษ เพื่อเสนอขอเล่ือนวิทยฐานะเปน 
ครูวิทยฐานะและเช่ียวชาญ   

 /   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี 

16. อาจารยเอกนฤน  บางทาไม      
กรรมการสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแหงประเทศ
ไทย วันที ่12 ธันวาคม 2552 ณ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  /  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยที่ใชในงานวิจัย    
นายพีรพัฒน  ศศิศาสตร ปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย          
นายจารุวัฒน   อินทรบํารุง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส  เรื่องระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่  

   / วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา      
17. รองศาสตราจารย ดร.คณิต  เขียววิชัย      

 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 1-3 กรกฎาคม 
2552 
 
 

 /   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
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ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร               
วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2552 

 /   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการพระครูสุนทร
ธรรมโสภณ และนายเขียน วันทนียตระกูล 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                        
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

 /   มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-         
ราชวิทยาลัย  

18. อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล      
กรรมการตัดสินประกวดการออกกําลังกาย เพื่อ
สมรรถภาพนักเรียนอนุบาลชิงชนะเลิศ แหงประเทศ
ไทย ประจําป 2552 วันที่ 12-13, 19-20 ธันวาคม 
2552 และ16 มกราคม 2553 ณ CASCATA ช้ัน G 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

  /  บริษัท รังสิตพลาซา 
จํากัด 
 

 

กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 11 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม      
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของนางจินตอาภา 
ผลบุญยรักษ  เพื่อเสนอขอเล่ือนวิทยฐานะเปนครู
วิทยฐานะและเช่ียวชาญ 

 /   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี 

 

กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 7 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

20. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ      
 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือผลงานทางวิชาการ

เร่ือง เอกสารประกอบการเรียนอังกะลุงราว         
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี รายวิชา       
ศ30244 ปฏิบัติดนตรีไทยตามถนัด 
 

 /   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

-251- 

ประเภทการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

ท่ี ช่ืออาจารย 

ที่ป
รึกษ

า 

วิช
าก

าร 

วิช
าชี

พ 
กรร

มก
าร

วิท
ยา

นิพ
นธ

 ผูเชิญ 

กรรมการสอบปองกันดุษฎีนิพนธเร่ือง “รูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียภาค
กลางตอนลางของประเทศไทย” ของนายเชิดชัย     
ธุระแหง วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น. 

   / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 20 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา      
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของนางจินตอาภา  
ผลบุญยรักษ เพื่อเสนอขอเล่ือนวิทยฐานะเปนครู  
วิทยฐานะและเช่ียวชาญ   

 /   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี 

ประธานสอบปองกันวิทยานิพนธเร่ือง “การรับรูและ
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กอวนในเมืองหลวง” ของ
นางเขมณัฎฐ เช้ือชัย วันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 
13.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ 
ช้ัน 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรม สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

   / มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธเร่ือง “บทบาทที่
มีตอการจัดการส่ิงแวดลอมของผูบริหารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 2”  ของนางสาวอธิตยา     
สุขโพธิ์เพชร วันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.     
ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา  มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

   / สํานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 กรรมการสอบวิทยานิพนธเร่ือง “พฤติกรรมเส่ียงตอ
การมีเพศสัมพันธของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครปฐม” ของนางกาญจนา ปูจุย วันที่ 1 
ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น.                              

   / สํานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

     

กรรมการสอบวิทยานิพนธเร่ือง “ความตองการ
พัฒนาตนเองของพนักงานโรงงานหลอยางในเขต
อําเภอเมือง” ของนายวงศกร รัตนวารีกุล วันที่ 1 
ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลง
กรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

   / สํานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กรรมการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธเร่ือง             
“การพัฒนาตัวบงช้ีในการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสารขององคกรบริหาร           
สวนทองถ่ินของ นางสาวนวรัตน ประทุมตา  
วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. 

   / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
เร่ือง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง
ของชุมชน” วันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 9.00 น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร
อนุสรณ 100 ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนคร 

   / มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พระนคร 

กรรมการสอบปองกันดุษฎีนิพนธเร่ือง “รูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียภาค
กลางตอนลางของประเทศไทย” ของนายเชิดชัย 
ธุระแหง วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น. 

   / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหางานวิจัยเร่ือง         
“ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาตอ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณี
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี” ของนางสมจิตต  ม่ังมีสิทธิ์ 
 

 /   วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
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 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  จํานวน 20 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โรม  วงศประเสริฐ      
กรรมการผูตัดสินกรีฑา “เมืองเพรียวเกมส”                 
วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

  /  สํานักงานเทศบาลเมือง 
สระบุรี 
 

กรรมการตัดสินกรีฑา กีฬาสรางคน คนสรางชาติ 
“สพท. กทม. 2 เกมส” วันที่ 9-11 ธันวาคม 2552 

  /  โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
เขตลาดกระบัง 

กรรมการตัดสินกรีฑา กีฬาซีเกมส คร้ังที่ 25 วันที่ 
10-19 ธันวาคม 2552 

  /  สมาคมกรีฑาแหง 
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  

ปฏิบัติหนาที่ในการจัดการแขงขัน “กรีฑา          
ดาวรุงมุงยูธโอลิมปคและนานาชาติ ระหวางวันที่ 
18 – 21 มกราคม 2553 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

  /  จังหวัดเพชรบุรี 

ปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 
26 “มะขามหวานเกมส” ระหวางวันที่  19 – 25 
มีนาคม 2553 ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

  /  การกีฬาแหงประเทศ 
ไทย กระทรวงทองเที่ยว 
และกีฬา 

 

กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 1 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

23. อาจารย ดร.ลุยง  วีระนาวิน      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552    จํานวน 4 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

24. อาจารย ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552                  
จํานวน 5 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
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 กรรมการตัดสินประกวดการออกกําลังกายเพื่อ
สมรรถภาพนักเรียนอนุบาลชิงชนะเลิศ แหงประเทศ
ไทย ประจําป 2552 วันที่ 12-13, 19-20 ธันวาคม 
2552 และ 16 มกราคม 2553   ณ CASCATA  ช้ัน 
G ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

  /  บริษัท รังสิตพลาซา 
จํากัด 
 

25. อาจารยสาธิต  จันทรวินิจ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 7 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน      
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ      
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ      

กรรมการคัดเลือกครู สควค. ทําวิจัยในชั้นเรียน 
และสื่อการเรียนการสอน วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552   
ณ หองประชุมนิดา สะเพียรชัย 

 /   สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่ปรึกษาคลินิกวิจัยในช้ันเรียน วันที่ 9, 11 กันยายน 
2552 ณ คลินิกวิจัยในช้ันเรียน  หองประชุมโรงเรียน
วัดบานโปง 

/    โรงเรียนวัดบานโปง 
“สามัคคีคุณูปถัมภ” 

 

กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รอบ
เดือนเมษายน 2552   จํานวน 5 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี      
ที่ปรึกษาติดตามผลการทดลองใชรูปแบบ           
การสอน วันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 ของนางสาว         
จิราภรณ พิมพใจใส นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

/    สํานักบริหาร 
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 

ที่ปรึกษาติดตามผลการทดลองใชรูปแบบ           
การนิเทศการสอนของนายสามารถ ทิมนาค                
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 ณ โรงเรียนวัด          
สามงาม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

/    สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษานครปฐม 
เขต 1 
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กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  จํานวน 3 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อวมเจริญ      
ที่ปรึกษาในการดําเนินการประเมินหลักสูตรของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

/    คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 3 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

สาขาวิชาการประถมศึกษา      
29. ผูชวยศาสตราจารยปรณัฐ  กิจรุงเรือง      

ที่ปรึกษาคลีนิกวิจัยในช้ันเรียน วันที่ 9, 11 กันยายน 
2552 ณ คลีนิควิจัยในช้ันเรียนหองประชุมโรงเรียน
วัดบานโปง 

/    โรงเรียนวัดบานโปง (สามัคคี
คุณูปถัมภ) 

 

กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือน     
วิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  
จํานวน 19 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรภัสสร  อินทรบํารุง      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 2 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

31. อาจารยดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือน     
วิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 10 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิศเรศ  พิพัฒนมงคลพร      
 กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ/สารนิพนธ   และ

สอบโครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางวันที่   26 – 28 

   / มหาวิทยาลัยมหามกุฏ                   
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร 80 ป หลวงปู บุญเพ็ง 
กัปปโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน 

 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 19 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

33. อาจารยธิดาพร  คมสัน      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 2 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

34. อาจารยวิลาพัณย  อุรบุญนวลชาติ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 11 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย      
35. ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา  วัฒนถนอม      

 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 5 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา      
 ท่ีปรึกษาของสํานักทดสอบทางการศึกษา ดําเนินการสราง

และพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานกลุมสาระภาษาไทย 
/    สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
37. รองศาสตราจารยสมพร  รวมสุข      

 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  จํานวน 3 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

38. ผูชวยศาสตราจารยสิริอาภา  รัชตะหิรัญ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือน       
วิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  จํานวน 7 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
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39. ผูชวยศาสตราจารยอัมพร  แกวสุวรรณ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 7 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552   จํานวน 7 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

41. อาจารยอธิกมาส  มากจุย      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 6 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ      
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง  โตรัตน      

 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  จํานวน 4 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

43. รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  จํานวน 2 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

 กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขา
นิเทศการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 /   สํานักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารวิชาการศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

 /   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเร่ือง “กิจกรรมการ
ละครเพื่อความสําเร็จในการสอนภาษาอังกฤษใน
หองเรียน” วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที6่ ฉบับที่ 1 

 /   คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 /   คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย 

 คณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 /   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรีเขต 2 

44. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสง่ียม  โตรัตน      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือน     
วิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552  จํานวน 4 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

45. อาจารยวชิระ  จันทราช      
 กรรมการประเมินผลงานขาราชการ/พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐานะ รอบเดือนเมษายน 2552 จํานวน 5 เร่ือง 

 /   กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
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ภาคผนวก 5 
การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
บุคลากรที่อยูระหวางการศึกษาตอในประเทศ 
ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปที่ลา แหลงทุน 

1. อาจารยน้ํามนต  เรือง
ฤทธิ ์

ป.เอก/หลักสูตรและวิธี
สอน 

ไทย 5 พ.ย. 2550 - 4 พ.ย. 
2552 

ทุนโครงการเครือขาย
เชิงกลยุทธฯ   

2.  อาจารยบํารุง  ชํานาญ
เรือ 

ป.เอก/ภาษาสันสกฤต ไทย 1 มิ.ย. 2548 - 1 เม.ย. 
2553 

ทุนโครงการผลิตและ
พัฒนาอาจารย 

3. อาจารยอธิกมาส  มาก
จุย 

ป.เอก/หลักสูตรและวิธี
สอน 

ไทย 5 มิ.ย. 2549 - 4 พ.ย. 
2553 

ทุนโครงการเครือขาย
เชิงกลยุทธฯ   

4. อาจารยชัยรัตน  โตศิลา ป.เอก/หลักสูตรและวิธี
สอน 

ไทย 2 มิ.ย. 2551 - 30 พ.ย. 
2553 

ทุนโครงการผลิตและ
พัฒนาอาจารย 

5. อาจารยอุบลวรรณ  
สงเสริม 

ป.เอก/หลักสูตรและการ
สอน 

ไทย 2 พ.ย. 2552 - 1 เม.ย. 
2553 

ทุนสวนตัว 

6. อาจารยสายสุดา  เตีย
เจริญ 
(โอน 30 ธค.52) 

ป.เอก/บริหารการศึกษา ไทย 30 ธ.ค. 2552 - 31 ต.ค. 
2554 

โครงการเครือขายเชิงกล
ยุทธฯ   

7. นางสาววรรณภา              
แสงวัฒนะกุล 

ป.เอก/ วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

ไทย 30 ต.ค. 2549 – 30 
ต.ค. 2552 

ทุนสวนตัว  
(ใชเวลาราชการบางสวน) 

 
รายช่ืออาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ประชุมสัมมนาเร่ือง“กาวหนาอยางไร 
ภายใตระบบแทงในสถาบัน  
อุดมศึกษาหรือการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับ” 

2-3 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองดวงตะวัน  
แกรนดบอลลรูม                  
โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม 

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

1.  ผศ.ดร.ประเสริฐ                
อินทรรักษ 

ประชุมทางวิชาการการ                
บริหารการศึกษาสัมพันธ 
 
 

5-6 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมโรงแรม 
เซ็นทาราคอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประชุมทางวิชาการการ              
บริหารการศึกษาสัมพันธ 
 
 

5-6 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมโรงแรมเซ็นทา
ราคอนเวนช่ันเซ็นเตอร 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2.  ผศ.ดร.วาที่ พ.ต.นพดล 
เจนอักษร 
 

ประชุมทางวิชาการและเปนวิทยากร
บรรยายเร่ือง “การวิจัยเชิงนโยบาย” 
และอภิปรายเร่ือง “การนําผลการวิจัย
ไปใช : จากขอคนพบสูขอเสนอเชิง
ยุทธศาสตร” 

21 สิงหาคม 2552 ณ หอง
ประชุม MIRAMAR HALL 
โรงแรมมิรามา 
กรุงเทพมหานคร 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 

3.  อ.ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 
 

ประชุมทางวิชาการการ                 
บริหารการศึกษาสัมพันธ 
 
 

5-6 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมโรงแรม 
เซ็นทาราคอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

4.  อ.ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ 

  

ประชุมทางวิชาการการ                
บริหารการศึกษาสัมพันธ 
 
 

5-6 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมโรงแรม 
เซ็นทาราคอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ประชุมทางวิชาการการ              
บริหารการศึกษาสัมพันธ 
 
 

5-6 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมโรงแรม 
เซ็นทาราคอนเวนช่ันเซ็นเตอร 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5.  อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 

ประชุม ASEM Conference  
“Lifelong Learning :  e-Learning 
And Workplace Learning” 

20-21 กรกฎาคม 2552
โรงแรมอะเดรียติกพาเลส 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

6.  ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประชุมสัมมนาเร่ือง “แนวทางการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยสําหรับประชากรวัย
แรงงานอายุ 15-59 ป” 

17-18 พฤศจิกายน 2552 ณ 
หองเรนโบว 1 ช้ัน 17 โรงแรม
ใบหยกสกาย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

7.  ผศ.ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
8.  ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา           

 
ประชุม ASEM Conference on 
“Lifelong Learning : e-Learning 
and Workplace Learning 

20 -21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมอะเดรียติก 
พาเลส กรุงเทพฯ 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร
ไทย 

ประชุม ASEM Conference on 
“Lifelong Learning :  
e-Learning and Workplace 
Learning” 

20-21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมอะเดรียติก 
พาเลส กรุงเทพฯ 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

9.  อ.ดร.อนิรุทธ  สติม่ัน 
 

ประชุมวิชาการ ALCoB   Future 
Education Forum   and 
International ALCoB Conference 
2009 

25-26 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมศูนย 
มานุษยวิทยาสิรินธร 
ตล่ิงชน กรุงเทพฯ 

โครงการ
มหาวิทยาลัย 
ไซเบอรไทย
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
ประชุมวิชาการ เร่ือง Future of 
Higher Education for Achieving 
the 21st Century Competences 
and Skills Utilizing ICT 

25 พฤศจิกายน 2552 - 26 
พฤศจิกายน 2552 
ณ โรงแรมวิเซอร สวีทส 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ, 

โครงการ
มหาวิทยาลัย 
ไซเบอรไทย  
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

10.  อ.น้ํามนต  เรืองฤทธิ์ 
 

ประชุม ASEM Conference on 
“Lifelong Learning :  
e-Learning and Workplace 
Learning” 

20-21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมอะเดรียติก 
พาเลส กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ประชุม ASEM Conference on 
“Lifelong Learning : e-Learning 
and Workplace Learning” 

20-21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมอะเดรียติก 
พาเลส กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ประชุมวิชาการ ALCoB   Future 
Education Forum   and 
International ALCoB Conference 
2009 

25-26 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมศูนย 
มานุษยวิทยาสิรินธร 
ตล่ิงชน กรุงเทพฯ 

โครงการ
มหาวิทยาลัย 
ไซเบอรไทย  
สํานกังาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

11.  อ.เอกนฤน  บางทาไม 
 
 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประชุมวิชาการ, โครงการ Teacher 
TV 

25 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม
วินเซอร สวีสท, 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

12.  อ. วรวุฒิ  ม่ันสุขผล 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 
 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

รวมประชุมการนําเสนอผลงานดาน
การวิจัยของผูที่ไดรับรางวัลฯ ประจําป 
2552 เร่ือง “วิจัยบิดามารดากับการ
สรางวินัย-สรางสุขภาพแกบุตร” 

8 กันยายน 2552                      
ณ หองแมจิก 2 โรงแรม             
มิราเคิลแกรนดคอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแหงชาติ 

นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรม
เส่ียงและการปองกันในนักเรียนวัยรุน
ไทยและญ่ีปุน 

10 กันยายน 2552                  
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานเลขาธิการ       
สภาการศึกษา 

13.  ผศ.ดร.นวลฉวี                
ประเสริฐสุข 
 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

14.  ผศ.ดร. สมทรัพย สุขอนันต ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

เสนอผลงานทางวิชาการ เร่ือง 
“Factors and Process Facilitating 
the Development of Students’ 
Professional Competency : A case 
Study from Silpakorn University 
Thailand” ณ  University of 
Barcelona ประเทศสเปน 

29 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 
2552 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.  อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ 

รวมประชุมการนําเสนอผลงานดาน
การวิจัยของผูที่ไดรับรางวัลฯ ประจําป 
2552 เร่ือง “วิจัยบิดามารดากับการ
สรางวินัย-สรางสุขภาพแกบุตร” 

8 กันยายน 2552                        
ณ  หองแมจิก 2 โรงแรม             
มิราเคิลแกรนดคอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแหงชาติ 

16.  อ.ดร. กมล โพธิเย็น ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 
 
 
 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
17.  อ. กันยารัตน สอาดเย็น ประชุมวิชาการ, การถายทอดตัวบงช้ี

และเปาหมายของการปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร.) ประจําปงบประมาณ 2553 
และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ประจําปการศึกษา 
2552 : สูระดับหนวยงานและบุคคล 

22 ม.ค. 53  
หอง 4103 คณะวิทยาศาสตร 

สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

18.  รศ.ดร. สุรพล  พยอมแยม ประชุมวิชาการ, Coping and 
Resilience International Conference   

3 - 6 ตุลาคม 2552 
ณ ประเทศ Croatia 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

19.  อ.ดร. กานดา พูพุฒ ประชุมวิชาการ เร่ือง  “Self-
Determination Theory : an approach 
to human motivation & personality” 

11-17 พ.ค. 2553   
ณ ประเทศเบลเย่ียม 

University of Ghent 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
การสัมมนาและเผยแพรผลงานวิจัย 
เร่ือง กลยุทธการขับเคล่ือนนวัตกรรม
การเปล่ียนผานการศึกษา “สัตตศิลา” 
สูโรงเรียน 

23 มิถุนายน 2552             
ณ หองมิราเคิลแกรนด เอบี 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด     
คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

โครงการประชุมเพื่อเจรจาความ
รวมมือดานการผลิตครูระหวาง
ผูบริหารคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
แหงประเทศไทย กับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและ
กระทรวงศึกษาธิการ  

31 สิงหาคม – 6 กันยายน 
2552 
ณ ประเทศฟนแลนดและ
สวีเดน 

 

20.  รศ.ดร. คณิต เขียววิชัย 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง               
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

10 กันยายน 2553 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
กรุงเทพฯ 

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

21.  อ. มณี  ศรีวิบูลย 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
ประชุมสัมมนาวิชาการ 
เร่ือง “สุขภาพสมบูรณ 
สูสังคมไทยดวย 
วิทยาศาสตรการกีฬา” 

3-4 พฤศจิกายน 2552         
ณ หองเชียงแสนโรงแรม   
เซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

22.  อ.ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ 
 
 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

23.  อ.ดร. ลุยง  วีระนาวิน ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประชุมเสวนาการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30 กรกฎาคม 2552              
ณ หองประชุมดวงกมล ช้ัน 2 
โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา 

24.  อ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
 

ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

25.  อ. สาธิต จันทรวินิจ ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

26.  อ.ดร.นรินทร  สังขรักษา ประชุมเสวนาการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30 กรกฎาคม 2552                 
ณ หองประชุมดวงกมล              
ช้ัน 2 โรงแรมสยามซิต้ี
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

27.  อ.ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล 
 
 

ประชุมสัมมนาวิชาการเร่ือง “สุขภาพ
สมบูรณสูสังคมไทยดวย 
วิทยาศาสตรการกีฬา” 

3-4 พฤศจิกายน 2552           
ณ หองเชียงแสนโรงแรมเซ็นทา
ราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

28.  ผศ.ดร.นพพร  จันทรนําชู ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
29.  ผศ.ดร. ไชยยศ  

ไพวิทยศิริธรรม 
สัมมนาเพื่อพัฒนางานเล้ียงและใช
สัตวใหสอดคลองกับการพัฒนายา 
สมุนไพร อาหาร และงานวิจัยทางชีว
การแพทยของประเทศไทย  

29-30 กรกฎาคม 2552 ณ 
หองแมจิก 2 ช้ัน 2            
โรงแรมมิราเคิลแกรนด         
คอนเวนช่ัน กทม. 

 

ประชุมสัมมนาวิชาการ 
เร่ือง “สุขภาพสมบูรณ 
สูสังคมไทยดวย 
วิทยาศาสตรการกีฬา” 

3-4 พฤศจิกายน 2552           
ณ หองเชียงแสนโรงแรมเซ็น
ทาราดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

ประชุมสัมมนาวิชาการเร่ือง “การฝก
กําลัง ความเร็ว และความคลองแคลว 
วองไว” 

22-24 ธันวาคม 2552            
ณ หองประชุมประเสริฐ ณ 
นคร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร บางเขน 
กรุงเทพฯ 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

30.  อ.นภสร  นีละไพจิตร 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การ
วางแผนและการจัดทําโปรแกรมการ
ฝกซอมกีฬา” 

21-23 เมษายน 2553            
ณ หองประชุม ศ.ดร.
ประเสริฐ ณ นคร 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

ประชุมสรางความเขาใจ   เก่ียวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

20-21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมเฟรส 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

31.  ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 

เสวนาเร่ือง หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : เด็กไทยใน
อนาคต 

6-7 มีนาคม 2553 
ณ หอง Boardroom 4 
ศูนยประชุมแหงชาติ 
สิริกิตต์ิ กรุงเทพฯ 

สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
ประชุมสัมมนาโครงการวิจัยและ
พัฒนาการประเมินเพื่อการสอน    
ของครู 

14-15 กันยายน 2552             
ณ หองประชุมศูนย
ปฏิบัติการ สพฐ. 5 ช้ัน 9
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

32.  ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10-12 พฤษภาคม 2553 
โรงแรมบางกอก กอลฟ 
สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี 

สํานักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

33.  อ.อุบลวรรณ สงเสริม 
 

ประชุมสรางความเขาใจ   เก่ียวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

20-21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมเฟรส 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สาขาวิชาการประถมศึกษา  
34.  ผศ.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง 

 
ประชุมสรางความเขาใจ   เก่ียวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

20-21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมเฟรส 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

35.  ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง ประชุมสรางความเขาใจ   เก่ียวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

20-21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมเฟรส 
กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

36.  อ.ธิดาพร  คมสัน ประชุมสรางความเขาใจ   เก่ียวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 

20-21 กรกฎาคม 2552 
ณ โรงแรมเฟรส กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

37.  อ.มานิตา ลีโทชวลิต ประชุมวิชาการประจําป   เร่ือง “จิตต
ปญญาศึกษา : ทางเลือกหรือทางรอด
ของสังคม?” 
 
 

3-4 ธันวาคม 2552 
ณ โรงแรมรามาการเดนท 
กรุงเทพฯ 

ศูนยจิตตปญญา
ศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
38.  อาจารยวิลาพัณย อุร

บุญบวลชาติ 
ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
39.  ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชา               
ครุศาสตรศึกษาศาสตรและ                
แนวทางการจัดทําขอเสนอ
โครงการวิจัยทางการศึกษา 

17 พฤศจิกายน 2552 
ณ โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแกว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
 

สภาคณบดีคณะ 
ครุศาสตร
ศึกษาศาสตร 
แหงประเทศไทย 

  ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

40.  ผศ.ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา ประชุมกําหนดกรอบ แนวคิด และ
รูปแบบการดําเนินงานการสราง 
และพัฒนาแบบสอบวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคแบบทดสอบวัดความ
ถนัดทางการเรียน 

6 สิงหาคม 2552 
ณ หองประชุม สพฐ. 
อาคาร สพฐ. 4 ช้ัน 2 
กระทรวงศึกษาธิการ 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

41.  รศ.สมพร  รวมสุข ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

42.  ผศ. สิริอาภา รัชตะหิรัญ ประชุมทางวิชาการ                          
เร่ือง “อักษร ภาษา คีตา วรรณกรรม” 
 

20 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมศูนย 
มานุษยวิทยาสิรินธร 
ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 

คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

43.  ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 
 
 
 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

44.  ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ป
แหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” 

3 กรกฎาคม 2552    ณ หอง
ประชุม ดร.ประเสริฐ ณ นคร  
อาคาร 1 ช้ัน 4  คณะศึกษา 
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร กรุงเทพฯ 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

ประชุมปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงแนวทาง
ทางคัดเลือกสถาบันฝายผลิตและ
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุใหม 
รุนปการศึกษา 2552 

27 สิงหาคม 2552                  
ณ  หองแมจิก  ช้ัน 3โรงแรม       
มิราเคิลแกรนด               
หลักส่ี กรุงเทพฯ 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ประชุมรวมรับฟงการ   นําเสนอเร่ือง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร
ศึกษาศาสตร   แนวทางการจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษา 

17 พฤศจิกายน 2552 
ณ โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแกว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
 

สภาคณบดีคณะ 
ครุศาสตร
ศึกษาศาสตร 
แหงประเทศไทย 

45.  ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน 
 

สัมมนาเร่ือง ทิศทางใหม“การผลิตครู-
วิทยฐานะของขาราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

8 ธันวาคม 2552 ณ หอง
ภาณุรังสี ช้ัน 1 โรงแรมรอยัล
ริเวอร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

สภาผูแทนราษฎร 

  ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

46.  รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร 
 

แลกเปล่ียนองคความรูและรวมมือ
ทางวิชาการดานงานวิจัยเร่ือง 
“Networked Youth  Effects of 
mobile  and computerbased 
communication technologies in 
adlolescent everyday life – on the 
change and development  of social 

7 – 13  ธันวาคม  2552 
ณ ประเทศออสเตรีย        
 

University of 
Vienna 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปสถานที่ หนวยงานที่จัด 
networks and relationships. 
Exploration in Bangkok and  Vienna” 
ประชุมรวมรับฟงการนําเสนอเร่ือง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร 
ศึกษาศาสตร และแนวทางการจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษา 

17 พฤศจิกายน 2552 
ณ โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแกว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

สภาคณบดีคณะ 
ครุศาสตร
ศึกษาศาสตร 
แหงประเทศไทย 

  ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

47.  อ.ชัยวัฒน  แกวพันงาม 
 

ประชุมวิชาการ ALCoB   Future 
Education Forum  and 
International ALCoB Conference 
2009 

25-26 พฤศจิกายน 2552 
ณ หองประชุมศูนย 
มานุษยวิทยาสิรินธร 
ตล่ิงชน กรุงเทพฯ 

โครงการมหาวิทยาลัย 
ไซเบอรไทย 
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

48.  ผศ.ดร.เสง่ียม  โตรัตน ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

49.  อ. วชิระ  จันทราช ประชุมวิชาการ ALCoB future 
Education Forum and International 
ALCoB Conference 2009 
 

25-26 พฤศจิกายน 2552 
ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส 
กรุงเทพฯ 

โครงการ
มหาวิทยาลัย 
ไซเบอรไทย 
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 อ. วชิระ  จันทราช(ตอ) ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

50.  อ.รินทร ชีพอารนัย ประชุมวิชาการในโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูนํา : 
ระบบคิดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

10 กุมภาพันธ 2553 
ณ โรงแรมโรสการเดน อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ภาคผนวก 6 
การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

 
การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
 ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติมในคาคะแนนที่ 4 คือการประเมินอิงพัฒนาการ
โดยเปรียบเทียบผลกับปการศึกษา 2551 ดวยเกณฑประเมินของ สกอ. และคะแนนที่ 5 คือ การประเมิน
บรรลุเปาหมายตามแผน (แผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
 

ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงช้ีเพื่อการเตรียมประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก  

คะแนนการประเมิน 

องคประกอบและตัวบงช้ี 
ผล 

ประเมิน 
2551 

เปา 
หมาย 
2552 

ผล
ประเมิน 

2552 

พัฒนา 
การ 
(0-1 

คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

(0-1 
คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(1-5 

คะแนน) 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ   
ตัวบงช้ีที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนด ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ    

2 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

3 3 3 1 1 5 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1      5.00 
(=10/2) 

ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14)  ดีมาก 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร     

2 3 2 0 0 2 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ     2 3 3 1 1 5 
ตัวบงช้ีที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม     

1 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา     
 

1 3 1 0 0 1 
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คะแนนการประเมิน 

องคประกอบและตัวบงช้ี 
ผล 

ประเมิน 
2551 

เปา 
หมาย 
2552 

ผล
ประเมิน 

2552 

พัฒนา 
การ 
(0-1 

คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

(0-1 
คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(1-5 

คะแนน) 

ตัวบงช้ีที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ อาจารย
ประจํา               

2 2 2 0 1 3 

ตัวบงช้ีที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย    ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย   และ
ศาสตราจารย 

1 1 1 0 1 2 

ตัวบงช้ีที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

2 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ   

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต     

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ  ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
ส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

3 3 3 1 1 5 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2        4.08 
(=53/13) 

ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดี 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา       
ตัวบงช้ีที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา     2 3 3 1 1 5 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

3 3 3 1 1 5 
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คะแนนการประเมิน 

องคประกอบและตัวบงช้ี 
ผล 

ประเมิน 
2551 

เปา 
หมาย 
2552 

ผล
ประเมิน 

2552 

พัฒนา 
การ 
(0-1 

คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

(0-1 
คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(1-5 

คะแนน) 
ผลการประเมินองคประกอบที่ 3       5.00 

(=10/2) 
ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดีมาก 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย       
ตัวบงช้ีที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค    

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงาน  สรางสรรค  

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอก ตอจํานวนอาจารยประจํา    

2 2 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 1 1 0 1 2 

ตัวบงช้ีที่ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา        
(เฉพาะมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 

1 1 1 0 1 2 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 4       3.80 
(=19/5) 

ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดี 
องคประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม       
ตัวบงช้ีที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แกสังคมตามเปาหมายของคณะวิชา มหาวิทยาลัย 

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา             
เปนกรรมการ วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย             
เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 
 
 

3 3 3 1 1 5 
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คะแนนการประเมิน 

องคประกอบและตัวบงช้ี 
ผล 

ประเมิน 
2551 

เปา 
หมาย 
2552 

ผล
ประเมิน 

2552 

พัฒนา 
การ 
(0-1 

คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

(0-1 
คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(1-5 

คะแนน) 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน ประเทศชาติ 3
และนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ 

3 3 3 1 1 5 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 5       5.00 
(=20/4) 

ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดี 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
ตัวบงช้ีที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 3 3 1 1 5 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 6       5.00 
(=5/1) 

ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดีมาก 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ       
ตัวบงช้ีที่ 7.1 คณะวิชา  มหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยใหแขงขันไดในระดับสากล 

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ
วิชา มหาวิทยาลัย 

2 2 2 0 1 3 

ตัวบงช้ีที่ 7.3 มีการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรู   1 3 3 1 1 5 
ตัวบงช้ีที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ            
การบริหารการเรียนการสอน และการวิจัย  

2 3 2 0 0 2 

ตัวบงช้ีที ่7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะวิชา 
มหาวิทยาลัย 
 

2 2 2 0 1 3 
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คะแนนการประเมิน 

องคประกอบและตัวบงช้ี 
ผล 

ประเมิน 
2551 

เปา 
หมาย 
2552 

ผล
ประเมิน 

2552 

พัฒนา 
การ 
(0-1 

คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

(0-1 
คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(1-5 

คะแนน) 

ตัวบงช้ีที่ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

0 1 2 1 1 4 

ตัวบงช้ีที ่7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา    

2 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

2 3 2 0 0 2 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 7       3.78 
(=34/9) 

ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดี 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ         
ตัวบงช้ีที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห 
คาใชจายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน   

3 3 3 1 1 5 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 8       5.00 
(=10/2) 

ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดีมาก 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         
ตัวบงช้ีที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา   

3 3 3 1 1 5 

ตัวบงช้ีที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ    
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

2 2 2 0 1 3 

ตัวบงช้ีที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

3 3 3 1 1 5 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 9       4.33 
(=13/3) 

ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดี 
ผลการประเมินรวมทุกองคประกอบ      4.24 

(=174/41) 
ผลการตัดสิน (ตามคูมือหนา 14) ดี 
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 สรุปผลการประเมินตามรายองคประกอบ (คะแนนเต็ม 5) 
ชวงคะแนน ผลการประเมิน 
4.51-5.00 ดีมาก 
3.51-4.50 ดี 
2.51-3.50 พอใช 
1.51-2.50 ควรปรับปรุง 
1.00-1.50 ตองปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2552 

-277- 

ภาคผนวก 7 
รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะวิชา และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงาน   

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ไดแก 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
6. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  กรรมการ 
11. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน กรรมการ 
12. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงาน   
1. รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารย ดร. สําเริง ออนสัมพันธุ  อนุกรรมการ 
3. อาจารยสาธิต  จันทรวินิจ  อนุกรรมการ 
4. ผศ.ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม อนุกรรมการ 
5. อาจารย ดร.ภัทรพล  มหาขันธ อนุกรรมการ 
6. อาจารยเอกนฤน  บางทาไม อนุกรรมการ 
7. อาจารยวชิระ จันทราช   อนุกรรมการ 
8. อาจารยกันยารัตน  สอาดเย็น อนุกรรมการ 
9. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  อนุกรรมการ 
10. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล   อนุกรรมการและเลขานุการ 
11. นายนิฐิณัฐ วโรดมรุจิรานนท  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกูล อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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