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รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ คณะศกึษาศาสตร จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวเิคราะห 

ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2554 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 

พฤษภาคม 2555 เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระหวางวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 

แบบรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ สวนที่ 1 สวนนํา (ประวัติความ

เปนมาและสภาพปจจุบันของคณะศึกษาศาสตร) สวนที่ 2 สวนสาระ (ผลการดําเนินงาน) สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. และสวนที่ 4 ภาคผนวก 

 อนึ่ง ในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ไมไดรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน

ตนเองของสํานักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศลิปากร มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับสภาพการดําเนนิงานของโรงเรยีน 
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     คณบดคีณะศกึษาศาสตร 
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บทสรปุผูบรหิาร 

 

1. ขอมูลท่ัวไป  

คณะศึกษาศาสตรไดกอตั้ง ข้ึนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2513 เปนคณะวิชาลําดับที่ 6 ของ

มหาวิทยาลัยศลิปากร และเปนคณะวชิาลําดับท่ี 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงคใน

การผลติบัณฑติท่ีมีความเปนเลศิในวิชาชพีระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวจัิย นวัตกรรม

ทางการศกึษา อนุรักษสงเสรมิศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ 

ใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นดีที่มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูและ

คุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศกึษา ตลอดจนเปนแหลงอางอิงทางวชิาการ 

การจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจําปการศกึษา 2554 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 

2554 – 31 พฤษภาคม 2555 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน                     

คณะศกึษาศาสตร โดยนําเสนอในรูปของตาราง และแสดงผลการวเิคราะหขอมูล เพ่ือหาจุดแข็ง และ

จุดออนในการปฏิบัตงิานของบุคลากรคณะศกึษาศาสตร  พรอมท้ังนําเสนอแนวทางการเสรมิจุดแข็งและ

การปรับปรุงจุดออนเพ่ือปรับปรุงการดําเนนิงานของคณะศกึษาศาสตรใหดย่ิีงข้ึนตอไป    

การจัดทํารายงานฉบับนี้ไดดําเนินการตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะท่ี 1 (ค1) ซึ่งเปนสถาบันท่ีเนนระดับ

บัณฑติศกึษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีการประเมินคุณภาพการศกึษาตามองคประกอบ 9 องคประกอบ 

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

ท่ี 2 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ และ

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

2. ผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

 ในปการศกึษา 2554 คณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ดาน

อยางครบถวน โดยมผีลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพคะแนนเฉลี่ย 4.61 ซึ่งหมายถึง

ระดับดีมาก  ทัง้นี้ มีรายละเอยีดผลการประเมินแตละองคประกอบดังตอไปนี้     
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องคประกอบ 

ผลประเมนิคุณภาพการศกึษา   

ปการศกึษา 2554 
คาคะแนน ผลประเมนิ 

1.  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนนิการ 5.00 ดมีาก 

2.  การผลติบัณฑติ 3.89 ดี 

3.  กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา 5.00 ดีมาก 

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

7.  การบรหิารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ 5.00 ดมีาก 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดมีาก 

เฉล่ีย 9 องคประกอบ 4.61 ดีมาก 
 

3. เปาหมายและแผนการพัฒนา  

3.1 เปาหมายการดําเนนิงานระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว  

    จากผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ี

ตองการพัฒนาเรงดวน 3 อันดับแรก ไดแก 

    1) สงเสรมิและพัฒนาบุคลากรสายวชิาการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเพ่ิม               

วุฒิการศกึษาของบุคลากรสายวิชาการ โดยมมีาตรการดังนี้ 

  1.1 ใหความรู แนวทางการทําผลงานทางวชิาการแกบุคลากร 

  1.2 สนับสนุนใหบุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิการศกึษา โดยการจัดทุนสนับสนุนแกผูลาศกึษาตอ

ระดับปรญิญาเอก  

  1.3 สรางมาตรการจูงใจและใหเงินสนบัสนนุคณาจารยท่ีทําผลงานวิชาการตาง ๆ ไดแก 

บทความวิชาการ บทความวิจัย การจดัทําหนงัสอืตาํรา และผูท่ีผานการประเมินใหไดรับตําแหนงวิชาการ 

     2) เพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน โดยเพิ่มจํานวน

บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาต ิโดยมีมาตรการดังนี้ 

  2.1  จัดโครงการจัดการความรูเกี่ยวกับการตพิีมพเผยแพรงานวิจัยใหแกคณาจารยในคณะวชิา 
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  2.2 จัดใหมหีนวยงานกลางทําหนาที่ตดิตอประสานงานกับแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

ของคณาจารยในคณะศกึษาศาสตร 

  2.3 จัดสรรเงินรางวัลใหแกคณาจารยท่ีเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการในระดับ   

ตาง ๆ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตพีมิพเผยแพรผลงานวจัิย  

     3)  สนับสนุนการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตงิานของคณะศกึษาศาสตร เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏบัิตงิานท่ีกําหนด 

        3.1 ถายทอดตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัตงิานของคณะศึกษาศาสตรใหบุคลากรทุกคนทราบ   

ทุกปการศกึษา โดยผานการสื่อสารหลายชองทาง ไดแก การเวียนแจงไปยังภาควิชาตาง ๆ การชี้แจงใน

การประชุมเชงิปฏิบัตกิารประจําป การเผยแพรทางอินเตอรเน็ต แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 

        3.2 กําหนดนโยบายใหภาควิชานําแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนยุทธศาสตรของคณะเปน

แนวทางในการกําหนดแผนการปฏิบัตงิานของภาควชิา 

3.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย  

     คณะศกึษาศาสตร ไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา จําแนกเปนรายดานดังนี้ 

     1) ดานการเรยีนการสอน  

         1.1 สนับสนุนใหคณาจารยพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูของ

ผูเรยีน  

         1.2  สงเสริมใหคณาจารยสรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการใหสูงขึ้น โดยการสรางแรงจูงใจดวยการสนับสนุนคาตอบแทน หรอืชวยลดภาระงานสอน โดยการ

จางนักศกึษาทําหนาท่ีเปนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย  

      1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีการพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึน และการอบรมเพื่อพัฒนางานของตน 

2)  ดานการวิจัย 

         2.1 สงเสรมิการทําวจัิยของบุคลากรรุนใหมภายในคณะใหมากข้ึน โดยมุงเนนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนการสอนและการบูรณาการเพ่ือการนําไปใชประโยชนอยางแทจรงิ 

         2.2  สรางและพัฒนาทีมวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอและโครงรางการวิจัยสําหรับเสนอขอรับ

การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  

         2.3  จัดการความรูดานการวิจัย โดยขอความรวมมือจากคณาจารยในคณะหรือภายนอก

คณะ/มหาวิทยาลัย  ท่ีมีความรูความสามารถ  มีชื่อเสยีงและประสบการณในการทําวิจัยในระดับชาต ิ  มา

เปนผูถายทอดความรูและประสบการณแกนักวจัิยรุนใหม 

         2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนใหมากขึ้น 
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                   2.5 สงเสรมิสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย /บทความวจัิยในวารสารท่ีไดรับการอางอิงใน

ระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ สงเสรมิระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (mentor) ในการใหคําแนะนําดานตางๆ   ในการทํา

วิจัยหรือเผยแพรผลงานวิจัย   หรือจัดใหมีทีมสนับสนุน/อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยของ

คณาจารย เชน ชวยดําเนนิการในข้ันตอนตางๆ  อาทิ ติดตอประสานงานเรื่องแหลงทุน   ติดตอเรื่องการ

เผยแพรตพิีมพผลงานวจัิยในวารสารตางๆ    การจัดทํารูปเลมรายงานการวจัิย  ฯลฯ  เปนตน 

         2.6 จัดสรรงบประมาณเปนเงินรางวัลสําหรับผูท่ีมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงใน refereed 

journal  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูสรางสรรคผลงานวิจัย 

         2.7 รวมมือกับสถานศกึษาในพ้ืนท่ีใหบรกิารในการจัดอบรมใหความรูในเรื่องการวิจัย และ

รวมมือกับครูประจําการในการทําวจัิยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอนรวมกัน 

3) ดานการบรกิารวิชาการ 

         3.1  สํารวจความตองการจําเปนของผูรับบริการในพ้ืนท่ีใหบริการของคณะหรือในเขต

ภูมิภาคตะวันตก 

  3.2 จัดโครงการบรกิารวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบรกิาร 

4)  ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

     4.1 สํารวจความตองการของชุมชนและทองถิ่นในการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

     4.2 จัดโครงการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน                   

และทองถิ่น  

          4.3 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมและการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม ในเขตภูมิภาค

ตะวันตก  

     4.4 เชญิผูทรงคุณวุฒิดานศลิปวัฒนธรรมหรอืศลิปนแหงชาต ิมาเปนท่ีปรกึษา/กรรมการในการ

จัดกจิกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

     4.5 แตงตัง้คณะกรรมการดานศลิปวัฒนธรรม เพ่ือรับผดิชอบดําเนนิงานสงเสรมิ สนบัสนนุการ

ดําเนนิงานดานศลิปวัฒนธรรมของคณะศกึษาศาสตร 

5)  ดานการบรหิารจัดการ  

      5.1  สงเสริมสนับสนุนใหดําเนินงานจัดการความรู (Knowledge Management:KM) ของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง และพัฒนางานโดยตอยอดความรูจากองคความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

      5.2  สงเสรมิสนับสนุนดานการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากร  

      5.3  กระจายอาํนาจการบรหิารจดัการ เพ่ือใหเกดิความรวดเร็วในการดาํเนนิงาน การ

ใหบรกิารดานตาง ๆ   
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บทท่ี 1  

สวนนํา 

 

1. ประวัตคิวามเปนมาของคณะศกึษาศาสตร 

 คณะศกึษาศาสตรเปนคณะวชิาลําดับที่ 6 ของมหาวทิยาลัยศลิปากร และเปนคณะวิชาลําดับที่ 

2 ของวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร เปดสอนนักศึกษารุนแรกเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี 

ฯพณฯ ศาสตราจารย ม.ล. ปน มาลากุล ซ่ึงดํารงตําแหนงอธกิารบดมีหาวทิยาลัยศลิปากรในขณะนัน้ เปนผู

รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร ระยะแรกที่เปดสอนมี 4 สาขาวิชาเอก ไดแก ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร  และประวัติศาสตร นักศึกษารุนแรกมีเพียง 31 คน ในป พ.ศ. 2516              

คณะศึกษาศาสตรไดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรข้ึน และเปดรับนักเรียนรุนแรกทั้งระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในป พ.ศ. 2517 ตอมาขยายการศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยเปดสอนระดับ

บัณฑติศกึษาสาขาวชิาการศกึษาผูใหญและการศกึษาตอเนื่องเปนแหงแรกในประเทศไทย  

 นับตั้งแตปพ.ศ. 2524 เปนตนมา คณะศึกษาศาสตรไดเปดหลักสูตรเพ่ิมข้ึนหลายสาขาวิชา     

ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ไดแก สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา 

ปฐมวัย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ ในสวนของระดับบัณฑิตศึกษาไดเปดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษาพิเศษ และสาขาวชิาสังคมศกึษา ตามลําดับ นอกจากนี้ ไดเปดหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑติ 3 สาขาวชิา ไดแก สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา

พัฒนศึกษา และหลักสูตรศกึษาศาสตรดุษฎีบัณฑติ 1 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติและการ

พัฒนามนุษย 

 ในสวนของโรงเรยีนสาธติคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ไดเปดสอนครบทัง้ 3 ระดับ 

คอื ระดับปฐมวัย ระดับประถมศกึษา และระดับมัธยมศกึษา 
 

2. ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทัศน  พันธกจิ  ยุทธศาสตร  มาตรการ เปาหมาย และวัตถุประสงค 

 ปณิธาน 

      “คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับ

สากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น และเปนแหลงการเรยีนรูตลอดชีวติ” 
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 คําขวัญ 

     “วสิัยทัศนกวางไกล ใสใจสงัคม อุดมความรู เชิดชูคุณธรรม” 

 
 

 วสัิยทัศน 

      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันการศึกษาช้ันดีที่มีระบบการบริหาร

จัดการที่มีศักยภาพในการผลติบัณฑติที่มีความรูและคุณธรรม พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมทางการศกึษา 

ตลอดจนเปนศูนยกลางการเรยีนรูตลอดชีวติและแหลงอางอิงทางวชิาการ 
 

 พันธกจิ 

   ขอ 1  ผลติบัณฑติทางการศกึษาและสาขาวชิาที่เกี่ยวของใหมีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณ 

และความเปนเลศิในวิชาชีพระดับสากล 

   ขอ 2 พัฒนาคณะวชิาใหเปนสถาบันช้ันนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

    ขอ 3  พัฒนาคณะวิชาใหเปนสถาบันช้ันนําในการวิจัย สงเสริมการสรางนวัตกรรมทาง

การศกึษาและสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

    ขอ 4  พัฒนาคณะวชิาใหมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการ

เรยีนรู โดยใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ขอ 5 อนุรักษและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในระดับทองถิ่น                 

และระดับประเทศ 

     ขอ 6  พัฒนาคณะวิชาใหเปนศูนยกลางการเรยีนรูตลอดชีวติ 
 

 วัตถุประสงค  

        ขอ 1 เพื่อผลติบัณฑติทางการศกึษาและสาขาวชิาที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลิศในวิชาชีพตาม

มาตรฐานสากล และเปนผูรอบรู มีทักษะ สามารถประยุกตศลิปวทิยาการสูการปฏิบัตอิยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทัง้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และศรัทธาตอวชิาชีพ 

             ขอ 2  เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาและสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

             ขอ 3  เพื่อเปนผูนําในการคนควาวจิัยทางการศกึษาและสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

             ขอ 4  เพื่อเปนผูนํา ผูผลติ และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศกึษา 

             ขอ 5  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการเรียนรู                   

โดยนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพื่อใหเกดิประสทิธผิลสูงสุด  

             ขอ 6  เพื่ออนุรกัษ สงเสรมิศลิปะ วัฒนธรรม และประเพณอัีนดงีามในระดับทองถิน่และ

ระดับประเทศ 

             ขอ 7  เพื่อเปนศูนยกลางการเรยีนรูตลอดชีวติ ในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาต ิ
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 ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

1. การเปนคณะวิชาที่มี

ความเปนเลศิใน

วชิาชีพตาม

มาตรฐานสากล 

1.  คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ผลติบัณฑติทางการศกึษาและ

สาขาวชิาที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลศิในวชิาชีพตามมาตรฐานสากล  

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการ

ของสังคมอยางตอเนื่องทุกวงรอบของหลักสูตรโดยสงเสริมดานความคิด

สรางสรรค สรางเสริมทักษะนสิัยจติสาธารณะ 

1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการจัดการดานการประกอบอาชพี 

1.3 พัฒนาและสรางหลักสูตรโดยการใชทรัพยากรและบูรณาการศาสตรทาง

การศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อความเปนเลิศใน

การผลติบัณฑิตทางการศกึษา 

1.4 จัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเปนสมาชกิที่ดขีอง

สังคม 

1.5 จัดการศกึษาตอเนื่องเพื่อเสริมสรางและรักษาความเปนเลศิในวชิาชพี 

1.6  จัดตั้งหองปฏิบัตกิารทางการศกึษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมี 

 หองฝกปฏิบัตกิารวชิาชพีและเปนแหลงคนควา ทดลอง วจิัยทางการศกึษา 

2. การเปนคณะวชิาที่มี

ความเปนผูนํา ในการ

พัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษา 

2. พัฒนาคณะวชิาสูความเปนผูนําในการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 

2.1 ดําเนนิการจัดบริการวชิาการแกสังคมเปนประจําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

2.2 จัดตัง้เครือขายฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาไปยังภูมิภาคตาง ๆ 

2.3 จัดโปรแกรมการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 ผลติชุดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 

2.5 จัดทําหลักสูตรผลติวทิยากรสําหรับฝกอบรม 

3. การเปนคณะวชิาที่มี

ความเปนผูนําในการ

คนควาวจัิย 

3. พัฒนาคณะวชิาสูความเปนผูนําทางการศกึษาและสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

3.1 จัดหาแหลงทุนเพื่อการวจิัยภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

3.2 พัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญในดานการวจิัยในรูปแบบของการฝกอบรม      

การดูงาน การวจิัยเปนคณะเพื่อสรางศักยภาพในการวจิัย 

3.3 สรางกลไกทางระบบบริหารเพื่อชวยเสริมสรางแรงจูงใจในการทําวจิัย 

3.4 จัดตัง้ศูนยวจิัยและพัฒนาทางการศกึษาเพื่อใหบริการดานการวจิัยแกบุคลากร

ของคณะฯ 

3.5 สงเสริมโครงการความรวมมือในการวจิัยกับสถาบันทัง้ในและตางประเทศ 

3.6 สงเสริมใหมีระบบจัดหานักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาเปนผูชวยวจิัยและสงเสริม

ใหนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษามีการตพีมิพหรือเผยแพรผลงานวจิัย 

3.7 สงเสริมใหบุคลากรมีความสนใจในการสรางงานวจิัยเชงิสรางสรรค 
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4. การเปนคณะวชิาที่มี

ความเปนผูนํา ผูผลติ

และสรางสรรค 

นวัตกรรมทาง

การศกึษา 

4. พัฒนาคณะวชิาสูความเปนผูนํา ผูผลติ และสรางสรรคนวัตกรรมทาง

การศกึษา 

4.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 จัดหาคอมพวิเตอรที่มีประสทิธิภาพใหเพยีงพอตอการจัดการศึกษา คนควาของ

นักศกึษาโดยมีเปาหมายสัดสวน นักศกึษา 5 คนตอ 1 เคร่ืองในระยะเวลา 5 ป 

4.3 จัดหาคอมพวิเตอรใหเพยีงพอตอการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศกึษาแก

อาจารย 1 คนตอ 1 เคร่ืองในระยะเวลา 5 ป 

4.4 จัดตัง้ศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษาและศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

4.5 ผลติสื่อคอมพวิเตอรชวยสอนในรูปแบบของชุดการเรียนรูสําเร็จรูป 

4.6 จัดตัง้ศูนยคนควา ทดลอง และผลตินวัตกรรมทางการศกึษา 

4.7 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการผลติสื่อการสอน นวัตกรรมทาง

การศกึษาในรูปแบบตาง ๆ แกบุคลากร 

5. การพัฒนาการบรหิาร

จัดการอยางมี

ประสทิธภิาพ 

5. พัฒนาการบรหิารจัดการใหมีประสทิธภิาพ รวมทั้งนําระบบ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบรหิารจัดการ 

5.1 จัดทําระบบ e-office ภายในระยะเวลา 3 ป เพื่อใหสอดคลองกบัระบบสารสนเทศ

ของมหาวทิยาลัยและแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ 

5.2 กระจายอํานาจการบริหารจัดการงานประจําใหแกผูปฏิบัติงานใหมากท่ีสุด 

5.3 ปรับปรุงระเบยีบราชการและระบบการบริหารอยางตอเนื่อง 

5.4 จัดใหมีระบบการประเมินประสทิธิภาพ 

5.5 นําระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว (One – Stop Service) มาใชในการบริการ 

5.6 พัฒนาระบบการสื่อสารใหมีประสทิธิภาพทั่วถงึทัง้องคกร 

5.7 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

6. การอนุรักษและ

สงเสรมิ            

ศลิปวัฒนธรรม 

 

6. อนุรักษและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก 

    และของประเทศ 

6.1 นําศลิปะและวัฒนธรรมทองถิ่นมาบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน 

6.2 จัดโครงการอนุรักษศลิปะและวัฒนธรรมโดยใหนักศกึษามีประสบการณ                           

ในการปฏิบัตงิานในทองถิ่น 

6.3 สนับสนุนงานวจิัยที่ใหความสําคัญตอศลิปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 

6.4 ใหความรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษและสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมพรอมทัง้

สงเสริมจุดเดน และสะทอนเอกลักษณของสถาบนั 

6.5 สบืสานโครงการที่แสดงถึงศลิปะและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของชาต ิ 

6.6 ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและภูมิปญญาไทย 
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7. การเปนคณะวชิาที่เปน

แหลงการเรยีนรูตลอด

ชีวติในระดับทองถิ่น 

ระดับภูมิภาค และ

ระดับชาติ 

7.  พัฒนาคณะวชิาใหเปนแหลงการเรยีนรูตลอดชีวติในระดับทองถิ่น 

ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

7.1 ปรับโปรแกรมการเรียนเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกลงทะเบยีนเรียนใน

รายวชิาตาง ๆ ได 

7.2 จัดเผยแพรความรูทางรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุอินเตอรเน็ต 

7.3 จัดทําเว็บไซตเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชวีติ 

7.4 สงเสริมใหภาควชิาและสาขาวชิาจัดบริการการศกึษาตอเนื่องแกกลุมวชิาชพีที่

เกี่ยวของ อยางนอยสาขาวชิาละ 1 คร้ังตอป 

 

3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

คณะศึกษาศาสตรมีการแบงสวนราชการออกเปน 8 หนวยงานยอย คือ 1) สํานักงานเลขานุการ        

2) ภาควิชาการบริหารการศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     

5) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 6) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ        

8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สําหรับภาควิชา

หลักสูตรและวิธีสอน มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเปนผูกํากับ

ดูแลการดําเนนิงานภายในสาขาวิชา ไดแก 1) สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ 2) สาขาวิชาการประถมศึกษา 

3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  

 นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) เปนหนวยงานใน

กํากับของคณะศึกษาศาสตรอีกหนวยงานหนึ่ง มีฐานะเทียบภาควิชา โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยศลิปากรในการจัดตัง้หนวยงานเรยีบรอยแลว 

 ในดานการบรหิารงาน คณะศกึษาศาสตรมีคณบดเีปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบบริหารงานของ

คณะฯ โดยมีรองคณบดีรับผิดชอบงานแตละฝาย ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ     

รองคณบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการวางนโยบายและ

แผนงานในดานการบริหารและพัฒนาวิชาการของคณะฯ และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

ศกึษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดังมีโครงสรางการ

แบงสวนราชการและโครงสรางการบรหิารงานตามแผนภูมิ  
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แผนภูมกิารแบงสวนราชการคณะศกึษาศาสตร 
 

 

 
คณะศกึษาศาสตร 

 

 

       

สํานักงาน 

เลขานุการ 

 ภาควิชา 

การ

บริหาร

การศึกษา 

 ภาควิชา 

การศึกษา

นอก

โรงเรียน 

 ภาควิชา 

จติวิทยา

และการ

แนะแนว 

 ภาควิชา 

เทคโนโลยี

การศึกษา 

 ภาควิชา 

พื้นฐาน 

ทาง

การศึกษา 

 ภาควิชา 

หลักสูตร

และ     

วิธสีอน 

 

โรงเรียน

สาธติ 

                  

 
 

งานบริหารและการจัดการ 
       สาขาวชิาหลักสตูรและ 

การนเิทศ*   

  
งานคลังและพัสด ุ

      สาขาวชิาการ

ประถมศกึษา*    

  งานพัฒนาวชิาการและบริการ

การศกึษา 

      สาขาวชิาการสอน

ภาษาไทย*    

  
งานพัฒนาประสบการณวชิาชีพ 

      สาขาวชิาการสอน

สังคมศกึษา*    

  
งานแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 

      สาขาวิชาการสอน

ภาษาตางประเทศ*    

 
 งานวจัิยและบริการวชิาการ 

 

          

 

               * เปนการแบงสวนราชการภายใน 
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แผนภูมกิารบริหารงานคณะศกึษาศาสตร 
 

 

 
คณบดี 

 

   

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
 

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําคณะฯ 

   

     

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 
 

รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 
 

รองคณบดี 

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

  

รองคณบดี 

ฝายกจิการ

นักศึกษา 

 

ผูชวยคณบดี

ฝายกจิการ

พเิศษ 

       

     

            

 

เลขานกุาร 

คณะฯ 

 

 หัวหนา

ภาควิชา 

การบรหิาร

การศกึษา 

 หัวหนา

ภาควิชา 

การศกึษา 

นอกโรงเรยีน 

 หัวหนา 

ภาควิชา 

จติวิทยาและ

การแนะแนว 

 หัวหนา 

ภาควิชา 

เทคโนโลยี

การศกึษา 

 หัวหนา 

ภาควิชา 

พ้ืนฐาน 

ทางการศกึษา 

 หัวหนา

ภาควิชา 

หลักสูตร

และวิธีสอน 

 
ผูอํานวยการ

โรงเรยีนสาธิตฯ 

(มัธยมศกึษา) 

                 

               

  หัวหนางานบริหารและ 

การจัดการ 

     

 

 ประธานสาขาวิชา 

หลักสูตรและการนเิทศ*   

               

  
หัวหนางานคลังและพัสด ุ

        ประธานสาขาวชิา 

การประถมศกึษา*   

          

 

     

  หัวหนางานพัฒนา 

ประสบการณวชิาชีพ 

      ประธานสาขาวชิา 

การสอนภาษาไทย*   

                 

  หัวหนางานพัฒนา 

วชิาการและบริการการศกึษา 

        ประธานสาขาวชิา 

การสอนสังคมศกึษา*   

                 

  หัวหนางานงานแผนและ 

ประกันคณุภาพการศกึษา 

        ประธานสาขาวิชาการสอน

ภาษาตางประเทศ*   

                 

  หัวหนางานงานวจัิยและ 

บริการวชิาการ 

            

 

                 

* เปนตําแหนงการบรหิารงานภายใน 
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4. รายนามผูบริหาร ภาควชิา/สาขาวชิา  คณะวชิา/หนวยงานเทียบเทาสถาบัน 
 

    

5. แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตริาชการประจําป 2554 

คณะศกึษาศาสตรไดใชแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ

มหาวทิยาลัยศลิปากรเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

คณะศึกษาศาสตร เม่ือมหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนและปรับประเด็นยุทธศาสตร คณะฯ จึงไดนํา

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปของมหาวทิยาลัยฉบับปรับปรุงมาใชทบทวนการจัดแผนปฏิบัตริาชการประจําปของ

คณะอีกครั้งหนึ่ง ในปการศึกษา 2554 มีแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ใชอยูนี้  มีตัวบงช้ีของแผน

ยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตร ทัง้หมด 57 ตัวบงช้ี มีผลการดําเนินงาน 54 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 94.74

แผนปฏิบัตริาชการทัง้หมด 72 ตัวบงช้ี มีผลการดําเนนิงาน 66 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 91.67 ประกอบดวย

ประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

ที ่ ตําแหนง ช่ือ 

1 คณบดคีณะศกึษาศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วสิาข  จัตวัิตร 

2 รองคณบดฝีายบรหิาร  ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา  วัฒนถนอม 

3 รองคณบดฝีายวิชาการ อาจารย ดร.กมล  โพธเิยน็ 

4 รองคณบดฝีายวจิัยและบรกิารวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ 

5 รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา  อาจารย ดร.วรรณ ี เจมิสุรวงศ 

6 ผูชวยคณบดฝีายกจิการพิเศษ อาจารย ดร.เอกนฤน  บางทาไม 

7 หัวหนาภาควิชาการบรหิารการศกึษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสรฐิ  อินทรรักษ 

8 หัวหนาภาควิชาการศกึษานอกโรงเรยีน อาจารย ดร.ภัทรพล  มหาขันธ 

9 หัวหนาภาควิชาจติวทิยาและการแนะแนว ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉว ี ประเสรฐิสุข 

10 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยกีารศกึษา อาจารย ดร.อนริุทธ  สตม่ัิน 

11 หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศกึษา  อาจารย ดร.ลุยง  วรีะนาวนิ 

12 หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวธิสีอน อาจารย ดร.บํารุง  ชํานาญเรอื 

13 ประธานสาขาวชิาการประถมศกึษา อาจารย ดร.มานติา  ลโีทชวลติ 

14 ประธานสาขาวชิาการสอนภาษาไทย อาจารย ดร.อธกิมาส  มากจุย 

15 ประธานสาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ อาจารยวชิระ  จันทราช 

16 ประธานสาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา อาจารยอนัน  ปนอินทร 

17 ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อวมเจรญิ 

18 ผูอํานวยการโรงเรียนสาธติฯ(มัธยมศึกษา) อาจารยเยาวภา รักการงาน  

19 รักษาการผูอํานวยการโรงเรยีนสาธติฯ(ปฐมวัย

และประถมศกึษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรณัฐ  กจิรุงเรอืง 

20 เลขานุการคณะศกึษาศาสตร  นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ 
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ตารางท่ี 5-1  รายงานผลตามแผนยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร                

                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ

มหาวทิยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะศกึษาศาสตร 

จํานวน

ตัวบงช้ี 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

1. มาตรฐานคุณภาพ

การผลติบัณฑติ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ผลติบัณฑติทางการศกึษาและสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลศิในวิชาชพีตาม

มาตรฐานสากล 

9 9 

ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา ผูผลติ 

และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศกึษา 

8 8 

ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาคณะวิชาใหเปนศนูยกลางการ

เรยีนรูตลอดชวิีต 

8 7 

2. งานวิจัยและงาน 

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนาํในการ 

คนควาวิจัยทางการศกึษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

11 11 

3. งานบรกิาร

วิชาการ 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคณะวิชาใหเปนศนูยกลางในการ

พัฒนาบุคลากรทางการศกึษาและสาขาวิชาทีเ่กี่ยวของ 

6 6 

4. งานอนุรักษศลิป 

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 6 อนุรักษ สงเสรมิศลิปวัฒนธรรมและ

ประเพณอัีนดงีาม 

8 7 

5. งานบรหิารและ

การจดัการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลกั      

ธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการเรยีนรูโดยนาํระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อใหเกดิประสทิธิภาพสงูสุด 

7 6 

รวมตัวช้ีวัดของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 57 54 
 

ตารางท่ี 5-2  รายงานผลตามแผนปฏบิัตริาชการคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ

มหาวทิยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะศกึษาศาสตร 

จํานวน

ตัวบงช้ี 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

1. มาตรฐานคุณภาพ

การผลติบัณฑติ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ผลติบัณฑติทางการศกึษาและสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลศิในวิชาชพีตาม

มาตรฐานสากล 

10 10 

ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา ผูผลติ 

และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศกึษา 
9 9 

ยุทธศาสตรที ่7 พัฒนาคณะวิชาใหเปนศนูยกลางการ

เรยีนรูตลอดชวิีต 
6 5 
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ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ

มหาวทิยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรของคณะศกึษาศาสตร 

จํานวน

ตัวบงช้ี 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

2. งานวิจัยและงาน 

สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนาํในการ 

คนควาวิจัยทางการศกึษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
13 12 

3. งานบรกิาร

วิชาการ 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคณะวิชาใหเปนศนูยกลางในการ

พัฒนาบุคลากรทางการศกึษาและสาขาวิชาทีเ่กี่ยวของ 
14 10 

4. งานอนุรักษศลิป 

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 6 อนุรักษ สงเสรมิศลิปวัฒนธรรมและ

ประเพณอัีนดงีาม 
9 9 

5. งานบรหิารและ

การจดัการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลกั      

ธรรมาภิบาลที่มุงไปสูองคกรแหงการเรยีนรูโดยนาํระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อใหเกดิประสทิธิภาพสงูสุด 

11 11 

รวมตัวช้ีวัดของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 72 66 
 

 

6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค  

 คณะศกึษาศาสตรมีการกําหนดและเผยแพรคุณลักษณะบัณฑติอันพึงประสงค โดยมีประกาศคณะ

ศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงมี

ความสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศน ดังนี้ 1) ความกลาหาญทางจริยธรรม 2) มีความคิดอยางเปน

ระบบ 3)  มีศักดิ์ศรแีหงตนและตระหนักในคุณคาความเปนไทย 4) มีจิตสาธารณะ 5) ตระหนักในคุณคา

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

7.  อัตลักษณ /เอกลักษณของภาควชิา/สาขาวชิา คณะวชิา/หนวยงานเทียบเทา  และสถาบัน 

 คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดอัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย คือ ผูเรียนมีความคิด

สรางสรรค ซ่ึงมีการดําเนนิการตามปรัชญา ปณธิาน พันธกจิ และวัตถุประสงคของคณะฯ สงเสริมจนเปน

จุดเดน จุดเนนที่สะทอนใหเห็นเปนเอกลักษณซ่ึงสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบันที่กําหนดวา 

“มหาวทิยาลัยศลิปากรเปนมหาวทิยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค”   
 

8. จุดเดน/จุดเนน 

 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว โดยสนับสนุนพันธกิจตางๆที่

สอดคลองกับอัตลักษณ ซ่ึงสะทอนเปนจุดเนน จุดเดน คือ นักศึกษามีความคิดสรางสรรค ทั้งนี้ มี

นักศกึษาไดรับรางวัลผลงานตาง ๆ ที่เกดิจากการใชความคิดสรางสรรคทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 
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9.  การเรียนการสอน 

9.1 หลักสูตร 

 ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน  26 หลักสูตร จําแนกเปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11  

หลักสูตรและหลักสูตรปรญิญาเอก 4 หลักสูตร ดังนี้ 

 ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร   

  หลักสูตร 4  ป  จํานวน 4 หลักสูตร  

  1.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.)   สาขาวชิาจติวทิยา 

  2.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติ 

  3.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 

  4.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา 

  หลักสูตร 5  ป  จํานวน 6 หลักสูตร  

  1.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการประถมศกึษา 

  2.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

  3.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาภาษาไทย 

  4.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

   5.  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาสังคมศกึษา 

     6.  หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตางประเทศ 
                                                   

 ระดับบัณฑิตศกึษา  จํานวน  16 หลักสูตร   

  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร 

  1. หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ (ป.บัณฑติ) สาขาวชิาชีพคร ู

  ระดับปริญญาโท  จํานวน  11 หลักสูตร 

  1.  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาจติวทิยาชุมชน 

   2. หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.)  สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติและการพัฒนามนุษย 

   3. หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

  4. หลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม.)  สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

  5. หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ                         

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

  6. หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

  7. หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 

  8. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาพัฒนศกึษา 

  9. หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษาพิเศษ 
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  10. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา 

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

  ระดับปริญญาเอก จํานวน 4  หลักสูตร 

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

  2. หลักสูตรศกึษาศาสตรดุษฏีบณัฑติ (ศษ.ด.) สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติและ 

      การพัฒนามนุษย 

  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน โดยแบงเปน                 

 5  กลุมวชิาไดแก 

- กลุมวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 

- กลุมวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

- กลุมวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 

- กลุมวชิาการสอนภาษาไทย 

- กลุมวชิาการสอนสังคมศกึษา 

  4.  หลกัสตูรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาพัฒนศกึษา  
 

คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาจํานวน  22  หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลักสูตร ไดปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา จํานวน 9 หลักสูตร และยังไมไดปรับปรุงเนื่องจากเปดสอนยังไมครบวงรอบ

หลักสูตรจํานวน  1  หลักสูตร  คอื  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการสอนภาษาจนีในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

2) หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ ยังไมไดปรับปรุงเนื่องจากเปดสอนยังไมครบวงรอบหลกัสตูร

จํานวน  1  หลักสูตร  คอื หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ (ป.บัณฑติ) สาขาวชิาชีพคร ู

3) หลักสูตรระดับปรญิญาโท ที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลักสูตร ไดปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 หลักสูตร และยังไมไดปรับปรุงเนื่องจากเปดสอนยังไมครบ

วงรอบหลักสูตรจํานวน  1  หลักสูตร  คอื หลักสูตรศลิปมหาบัณฑติ (ศ.ม.) สาขาวชิาทัศนศลิปศึกษา 

 4) หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก ที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลกัสูตร ไดปรบัปรุงใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา จํานวน 3 หลกัสตูร และยังไมไดปรบัปรงุเนื่องจากเปดสอนยังไมครบวงรอบ

หลกัสตูรจํานวน  1  หลกัสูตร  คอื หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาพัฒนศกึษา  

นอกจากนี้มีหลักสูตรสาขาวชิาชีพ ท ี่ผานการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ

แลว (หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ หลักสูตร 5 ป จากสํานักงานเลขาธกิารครุสภา จํานวน 5 หลักสูตร จาก

จํานวน  6 หลักสูตร สําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ กําลังอยูในข้ันตอนการเสนอและตรวจสอบจากสํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา 
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ตารางท่ี 9.1-1   จํานวนหลกัสตูร ปการศกึษา 2554 ที่ผานตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 
 

จํานวนหลักสูตร ป.ตร ี ป.บณัฑิต 
ป.โท 

ป.เอก รวม 
ก ก/ข รวม 

หลักสูตรท่ีผานเกณฑ 10 1 5 6 11 4 26 

หลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 10 1 5 6 11 4 26 

คดิเปนรอยละ 100 100 100 100 100 100 100 
 

 
 

 

 
 

ตารางท่ี 9.1-2  จํานวนหลกัสตูร ปการศกึษา 2554 ทีผ่านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

ลําดับ คณะวิชา 

อนุปรญิญา ป.ตร ี ป.บัญฑติ ป.โท ป.เอก รวม 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 
ก ก/ข รวม 

1 คณะศกึษาศาสตร - - 9 1 - 1 5 5 10 1 3 1 22 4 

2 คณะจติรกรรมฯ และ

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

 รวม - - 9 1 - 1 5 5 - - - - - - 

 คดิเปนรอยละ - - 90 10 - 100 100 83.33 90.1 9.09 75 25 84.1 15.39 
 

หมายเหต ุ กําลังดําเนนิการทุกหลกัสตูรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิTQF 
 

ตารางท่ี 9.1-3  แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิTQF ของ        

                     คณะศกึษาศาสตรเพื่อผานสภามหาวทิยาลัย ในปการศกึษา 2554  

จํานวน

หลักสูตร 

ท้ังหมด 

จํานวนหลักสูตรของคณะวิชาท่ีสามารถดําเนินการ 

ใหไดรับอนุมัติตาม TQF จากสภามหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

26 - 9  - - - - 10 - - 3 - 
 

หมายเหต ุมีหลักสูตรที่ยังไมครบวงรอบการดําเนนิงานจํานวน  4 หลักสูตร 
 

ที่มา : กองบริการการศกึษา และ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศลิปากร  (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
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9.2  นักศกึษา 

ในปการศกึษา 2554 คณะศกึษาศาสตร มีจํานวนนักศกึษาทัง้สิ้น 2,711 คน จําแนกเปน นักศึกษา

ระดับปรญิญาตรจีํานวน 1,521 คน  นักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ จํานวน  31 คน  นักศกึษาระดับ

ปริญญาโทจํานวน  857 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 302 คน และในปการศึกษา 2554  

คณะศกึษาศาสตร มีผูสําเร็จการศกึษาปการศกึษา 2553 รวมทัง้หมด 522 คน จําแนกเปนระดับปริญญา

บัณฑติจํานวน 314 คน  นักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติจํานวน  34 คน นักศกึษาระดับมหาบัณฑิต

จํานวน  141 คน  และนักศกึษาระดับดุษฎีบัณฑติจํานวน 33 คน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 9.2-1 - 9.2-3 
  

ตารางท่ี 9.2-1   จํานวนนักศกึษาปรญิญาตรจีําแนกตามภาควชิา/สาขาวชิา และลักษณะโครงการ 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนนักศกึษาระดับปรญิญาตรี 

รวม 
ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 4 

ชั้นปท่ี 5 

(หลักสูตร 5 ป) 
ตกคาง 

สาขาวชิาจิตวทิยา                        

         ปกต ิ 34 40 41 27 - 7 148 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต          

         ปกต ิ 35 28 7 - - 7 77 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษา                          

         ปกต ิ 37 38 22 34 - 2 133 

สาขาวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา                                      

         ปกต ิ 33 43 30 42 - 10 158 

สาขาวชิาการประถมศกึษา           

         ปกต ิ 32 37 41 35 33 3 181 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย          

         ปกต ิ 25 35 7 32 29 - 147 

สาขาวชิาภาษาไทย          

         ปกต ิ 29 30 29 29 31 1 149 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ        

         ปกต ิ 35 30 40 32 32 - 169 

สาขาวชิาสังคมศกึษา            

         ปกต ิ 30 32 34 37 30 1 164 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

      

 

         ปกต ิ 68 67 60 - - - 195 

รวม 358 379 331 268 155 30 1,521 
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ตารางท่ี 9.2-2  จํานวนนักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติจําแนกตามภาควชิา/สาขาวชิา 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนนักศกึษาระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
รวม 

ช้ันปที่ 1 

(ปกติ) 

ช้ันปที่ 1 

(พเิศษ) 
ตกคาง 

สาขาวชิาชพีครู 31 - - 31 

รวม 31 - - 31 
 
 

ตารางท่ี 9.2-3 จํานวนนักศกึษาปริญญาโทจําแนกตามภาควชิา/สาขาวชิา ลักษณะโครงการและแผนการศกึษา   
 

สาขาวิชา/ภาควิชา 

จํานวนนักศกึษาระดับปรญิญาโท 

รวม ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ตกคาง 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน        

     ปกต ิ 1 - - - 12 - 13 

     พเิศษ 1 - - - 20 - 21 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีติและ

การพัฒนามนุษย 

       

     ปกต ิ 2 - - - - - 2 

     พเิศษ - - - - - - - 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา        

     ปกต ิ 3 - 2 - 14 - 19 

     พเิศษ 55 - 21 - 56 8 140 

สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ        

     ปกต ิ 1 - - - 17 - 18 

     พเิศษ 18 - 5 - 33 - 56 

สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

       

     ปกต ิ - - - - 28 - 28 

     พเิศษ 8 32 10 - 11 8 69 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย        

     ปกต ิ - - - - 30 - 30 

     พเิศษ 17 - 2 - 21 5 45 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษา        

     ปกต ิ 1 - - - 18 - 19 

     พเิศษ - 45 - 4 - 138 187 
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สาขาวิชา/ภาควิชา 

จํานวนนักศกึษาระดับปรญิญาโท 

รวม ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 ตกคาง 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

สาขาวชิาพัฒนศกึษา                         

     ปกต ิ 12 - 1 - 14 - 27 

     พเิศษ 10 - 2 - 32 - 44 

สาขาวชิาจิตวิทยาการศกึษาพเิศษ        

     ปกต ิ - - - - - - - 

     พเิศษ - - - - 15 4 19 

สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา        

     ปกต ิ 1 - - - 3 - 4 

     พเิศษ 18 - 2 - 31 - 51 

สาขาวชิาทัศนศลิปศกึษา        

     ปกต ิ - - - - - - - 

     พเิศษ 28 - 12 - 25 - 65 

รวมปกติและพเิศษ 176 77 57 4 380 163 857 
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ตารางท่ี 9.2-4 นักศกึษาปรญิญาเอกจําแนกตามภาควชิา/สาขาวชิา  ลักษณะโครงการและแผนการศกึษา   
 

สาขาวิชา/ภาควิชา 

จํานวนนักศกึษาระดับปรญิญาเอก 

รวม 
ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 ชั้นปท่ี 5 ตกคาง 

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
 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา              

           ปกต ิ 5 - - - - - 4 - - - - - 9 

           พเิศษ 29 - 28 - 19 - 21 - 12 - - - 109 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีติ

และการพัฒนามนุษย 

             

           ปกต ิ 7 - 2 - 4 - 8 - 3 - - - 24 

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

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(เทคโนโลยีการศกึษา) 

             

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

           พิเศษ - - 7 - 3 - - - 5 - - - 15 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(หลักสูตรและการนเิทศ) 

             

           ปกต ิ - - 2 - - - 1 - - - - - 3 

           พเิศษ 11 - 10 - - - 9 - 5 - - - 35 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(การสอนภาษาอังกฤษ) 

             

           ปกต ิ - - - - 1 - - - - - - - 1 

           พเิศษ 11 - 6 - 5 - - - 3 - - - 25 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(การสอนภาษาไทย) 

             

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

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

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

(การสอนสังคมศกึษา) 

             

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

           พเิศษ - - - 6 - - - - - - - - 6 

สาขาวชิาพัฒนศกึษา              

           ปกต ิ 17 - 1 - - - - - - - - - 18 

           พเิศษ 20 - 22 - 14 - - - - - - - 56 

รวมปกติและพเิศษ 100 - 78 6 47 - 43 - 28 - - - 302 
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ตารางท่ี 9.2-5  จํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ปการศกึษา 2554 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา จํานวน 

อาจารยที่

ปฏิบัตงิานจริง 

อัตราสวน  

อาจารย : 

นักศึกษา 
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

กอนปรับคา 

บัณฑิตศึกษา 

ปรับคา 

รวมทุกระดับ 

ภาควชิาบริหารการศกึษา 40.55 33.35 50.03 90.58 7 1:12.94 

ภาควชิาหลักสูตรและวธิสีอน        

  - สาขาวิชาการประถมศึกษา 347.10 - - 347.10 6.5 1:53.40 

  - สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 95.10 10.35 15.53 110.63 4 1:27.66 

  - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 87.80 0.80 1.20 89.00 6 1:14.83 

  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ 152.25 6.35 9.53 161.78 9 1:17.98 

  - สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 186.00 1.00 1.50 187.50 5 1:37.50 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 178.65 11.15 16.73 195.38 7.5 1:26.05 

ภาควชิาพ้ืนฐานทางการศกึษา 522.10 40.95 61.43 583.53 17 1:34.35 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 88.65 10.85 16.28 104.93 7 1:14.99 

ภาควชิาการศกึษานอกโรงเรียน 37.50 41.50 62.25 99.75 4 1:24.94 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบ   

เทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

(2554) 

           

1,735.70  

 

131.57 206.39 2075.31 77.5 1:26.78 

คิดเปนรอยละของเกณฑ

มาตรฐาน 

     +7.12 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบ   

เทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

(2553) 

2,062.92 71.63 107.44 2165.34 66 1:32.81 

คิดเปนรอยละของเกณฑ

มาตรฐาน 

     +31.24 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบ  

เทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

(2552) 

2,042.25 112.81 169.20 2211.45 66.5 1:33.25 

คิดเปนรอยละของเกณฑ

มาตรฐาน 

     +33.00 
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ตารางท่ี 9.2-6  จํานวนผูสําเร็จการศกึษา ประจําปการศกึษา 2553 
 

สาขาวิชา แผน ก แผน ข รวม 

ระดับปรญิญาบัณฑติ - - 314 

สาขาวิชาภาษาไทย - - 32 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - 27 

สาขาวิชาสังคมศกึษา - - 27 

สาขาวิชาการประถมศึกษา - - 23 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย - - 21 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีติ - - 92 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - - 22 

สาขาวิชาจิตวิทยา - - 38 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรการกฬีา - - 32 

ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ - - 34 

สาขาวิชาชพีครู - - 34 

ระดับปรญิญามหาบัณฑติ   141 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีติและการพัฒนามนุษย - - - 

สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 23 16 39 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ 18 - 18 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ - 15 15 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 11 - 11 

สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา 9 - 9 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 8 - 8 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7 19 26 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา 14 - 14 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษาพิเศษ 1 - 1 

ระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑติ   33 

สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีติและการพัฒนามนุษย - - 3 

สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา - - 10 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - 30 

รวม - - 522 
 

 
 

9.3  อาจารยและบุคลากร 

ปการศกึษา 2554 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนบุคลากรรวม 126.5 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 

(อาจารย) 77.5 คน และสายสนับสนุน 49 คน โดย มีอาจารยที่เปนขาราชการ 29 คน พนักงานใน

สถาบันอุดมศกึษา 44 คน และลูกจางช่ัวคราวช่ัวคราวชาวตางประเทศ 1.5 คน บุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ปน

ขาราชการ 11 คน พนักงานในสถาบันอุดมศกึษา 13 คน ลูกจางประจํา 10 คน และลูกจางช่ัวคราว 15 คน 
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ตารางท่ี 9.3-1   จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวชิาการและวุฒิการศกึษา  
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง

ศาสตราจารย 

ลา

ศกึษา

ตอ 

อาจารย

ประจํา

ท้ังหมด 

อาจารย

ที่ปฏิบัต ิ

งานจริง ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

ภาควชิาการบรหิารการศกึษา    5   2     7 7 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน   1 1   1   1  4 4 

ภาควชิาเทคโนโลยีการศกึษา   1 4   1  1   7 7 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว   1.5 4   2     7.5 7.5 

ภาควชิาพื้นฐานทางการศกึษา  7 4   5   1  17 17 

ภาควชิาหลักสูตรและวธิสีอน              

   สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ   - 2   2     4 4 

   สาขาวชิาการประถมศกึษา   3.5* 2   3    2 8.5 6.5 

   สาขาวชิาการสอนภาษาไทย    2  1 2  1   6 6 

   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  3 1   1     5 5 

   สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ  7* 1   1   1 1 10 9 

   อาจารยชาวตางประเทศ  0.5 1        1.5 1.5 

รวม  24.5 27  1 20  2 3 3* 77.5 74.5 
2 0  

 

หมายเหตุ  * หมายถงึ ลาศกึษาตอ (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) 
 

อาจารย ดร.ประจักษ  ปฏทัิศน 19 เม.ย. 2554 9 เดอืน นับ 1 

อาจารยเพ็ญพนอ  พวงแพ 8 ก.ค. 2554 10 เดอืน นับ 1 

อาจารยทรรศนีย  โมรา 19 ส.ค. 2554 9 เดอืน นับ 1 

อาจารยอุรปรีย เกดิในมงคล 3 ต.ค.2554 7 เดิอน นับ 0.5 

อาจารยพทัิกษ  สุพรรโณภาพ 3 ต.ค.2554 7 เดิอน นับ 0.5 

อาจารยวรรณวิสา  บุญมาก 11 ต.ค 2554 7 เดิอน นับ 0.5 

อาจารยกมลรัตน  หนูสวี 12 ต.ค. 2554 7 เดิอน นับ 0.5 

อาจารยอัยรัสต   แกสมาน 25 ต.ค. 2554 7 เดิอน นับ 0.5 

อาจารยสิรินทร  ลัดดากลม 28 พ.ย. 2554 6 เดอืน นับ 0.5 

อาจารยวนิดา  เจริญชนม 7 ธ.ค. 2554 5 เดอืน นับไมได 

อาจารยมัณฑนา  พันธุดี 7 ธ.ค. 2554 5 เดอืน นับไมได 

อาจารยศศพิัชร  จําปา 7 ธ.ค. 2554 5 เดอืน นับไมได 

อาจารยจิตตรา  มาคะผล 3 ม.ค. 2555 4 เดอืน นับไมได 
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ตารางท่ี 9.3-2  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท  

ตําแหนง 

ขาราชการ 
พนักงานราชการ/                                     

ในสถาบันอุดมศกึษา ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 
รวม 

สาย 

ข 

สาย 

ค 

สาย

วิชาการ 

สาย 

บรหิาร 

เจาหนาที่/นักบรหิารงานทั่วไป - 4 - 5 - 2 11 

ผูปฏิบัตงิานบรหิาร - 2 - - - - 2 

นักวชิาการศกึษา 2 - - 3 - 3 8 

นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 1 - - - -  1 

เจาหนาที/่นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - - 1 -  1 

เจาหนาที่/นักวชิาการเงนิและบัญชี - 2 - 1 -  3 

เจาหนาที่/นักวชิาการพัสดุ - - - 1 - 1 2 

นักวชิาการคอมพวิเตอร - - - 1 -  1 

นักกจิการนักศกึษา - - - 1 -  1 

ชางครุภัณฑ - - - - 3  3 

คนสวน - - - -  - 1 1 

ชางตกแตง - - - - 1  1 

แมบาน - - - - 4  4 

หัวหนาหมวดรถยนต - - - - 1  1 

พนักงานขับรถยนต - - - - 1 3 4 

นักการภารโรง - - - - - 4 4 

พนักงานสถานที่ - - - - - 1 1 

รวม 3 8 - 13 10 15 49 

 

10.  งานวจัิยและงานสรางสรรค  

คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัยแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยจัดโครงการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการให

ความรูดานการทําวจิัยแกบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

การประชุมวชิาการหรอืการตพิีมพในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาติ โดยมีผูรับผิดชอบในการจัดทําระบบ

เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค ในสื่อ

ตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวจิัยในที่ประชุมวชิาการ มีรางวัลสําหรับการนําเสนอหรือเผยแพร

บทความงานวจิัย มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร ใหความรูแกบุคลากรในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาต ิมีสถานที่สําหรับแสดงผลงานวิจัย และมีการจัดทําวารสารวิชาการ ระดับชาต ิ  

2 ฉบับ ไดแก วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร  และวารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจิัย  
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 ปงบประมาณ 2554 คณะศกึษาศาสตรมีโครงการวจิัย จํานวน 62 โครงการ ไดรับเงนิทุนสนับสนุน

งานวจิัยและงานสรางสรรครวม 13,569,014.75 บาท จากแหลงทุนภายในทั้งหมดจํานวน  478,250 บาท 

(คิดเปนรอยละ 3.58) และแหลงเงนิทุนจากภายนอกทั้งหมดจํานวน 13,090,764.75 บาท (คิดเปนรอยละ 

96.42)  คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงเปนเงิน 182,134.43 บาท ตอคน    

มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมดที่เผยแพร จํานวน 39 เรื่อง จําแนกเปนงานวิจัยที่เผยแพรในที่

ประชุมวิชาการ จํานวน 7 เรื่อง ตีพิมพในวารสารระดับชาติ 31 เรื่องตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 1 

เรื่อง จากจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 77.5 คน คิดเปนรอยละ 73.55 ของจํานวนอาจารย

ประจําและนักวจิัยทัง้หมด) งานวจิัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 18 เรื่องของผลงานตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวจิัยทัง้หมด ดังรายละเอียดในตารางที่ 10-1 และ10-2 
 
 

ตารางท่ี 10-1  จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

 

รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวจิยัและงานสรางสรรค 

ปงบประมาณ 

2552 

ปงบประมาณ 

2553 

ปงบประมาณ 

2554 

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) 448,751 520,500 478,250 

1.งบรายไดของคณะวชิา 448,751 474,667 278,250 

2.สถาบันวจัิยและพัฒนา - 45,833 200,000 

 เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท) 6,109,195.34 7,780,241.54 13,090,764.75 

1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.  สกอ. วช. 1,226,194.34 1,262,171.67 8,158,637.20 

2 = แหลงทุนตางประเทศ - -  

3 = หนวยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต. อบจ.  4,227,001 5,970,416.67 4,932,127.55 

4 = หนวยงานภาคเอกชน  - 656,000.00 - 

5 = แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ) - - - 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 6,557,946.34 8,300,742.54 13,569,014.75 

จํานวนทุนวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับทุนวิจัย / สรางสรรค 50 58 65 

- จากภายในสถาบัน 18 20 34 

- จากภายนอกสถาบัน 32 38 31 

จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวจัิย / สรางสรรค    

- จากภายในสถาบัน 25 24 36 

- จากภายนอกสถาบัน 30 30 29 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศกึษาตอ) 66.5 63 74.5 

จํานวนนักวจัิย (ไมนับลาศกึษาตอ) - - - 

รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวจัิย 66.5 63 74.5 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย

ประจําและนักวจัิย 

98,615.73 131,757.82 182,134.43 
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ตารางท่ี 10-2 จํานวนงานวจิัยและงานสรางสรรคที่ตพิีมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสนิทาง 

  ปญญา หรอืสทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตรที่จดทะเบยีนทัง้ในและตางประเทศ (ใหนับรวม 

  อาจารย และนักวจัิยท่ีลาศกึษาตอ) 
 

การเผยแพรผลงานวิจัย 
จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 

ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 ป พ.ศ. 54 

1.จดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา (อนุสทิธบิัตร) 

         ขัน้ตอนย่ืนขอ 

         ไดรับอนุมัตแิลว 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

2.จดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา (สทิธบิัตร) 

         ขัน้ตอนย่ืนขอ 

         ไดรับอนุมัตแิลว 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

3. นําไปใชประโยชน    

   ระดับชาติ - - 18 

   ระดับนานาชาติ - - - 

4. ตพีมิพเผยแพร    

   ระดับชาติ 9 5 37 

   ระดับนานาชาติ 1 1 2 

รวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /    

ใชประโยชน/ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา 

10 6 57 

จํานวนอาจารยประจํา 72 67 74.5 

จํานวนอาจารยที่ลาศกึษาตอ 5.5 4 3 

จํานวนนักวจัิย - -  

จํานวนนักวจัิยลาศกึษาตอ - -  

รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศกึษาตอ) 

72 67 77.5 

คิดเปนรอยละของผลงานวิจัย/จํานวนอาจารยประจําและ

นักวจัิย 

13.88 8.95 73.55 

 

ที่มา :  สถาบันวจัิยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 
 

11.  การบริการทางวชิาการแกสังคม  

คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศลิปากร มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรในดานการ

ใหบรกิารทางวชิาการแกสังคมเปนลายลักษณอักษร และมีการเช่ือมโยงและการบูรณาการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรยีนการสอนและการวจิัย รวมทัง้การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบรกิาร

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยไดนําผลการประเมินระบบและกลไกการ

ใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม จากปการศกึษา 2553  มาปรับปรุง  เชน การจัดทําแผนและปรับปรุงระบบ

และกลไกการใหบรกิารทางวชิาการแกสังคมในปการศึกษา 2554  ทั้งนี้คณะฯไดดําเนินการสํารวจความ
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ตองการของชุมชน/สังคม และดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามระบบและกลไกที่กําหนด มี

การวางแผน ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบรกิารอยางสมํ่าเสมอ 

เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด  

 ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและ

ชุมชน โดยไดจัดการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ  การประชุมและเสวนาทางวิชาการ  

และการจัดนทิรรศการเผยแพรความรูรวม 13 โครงการ/กจิกรรม ทัง้นี้ มีผูเขารับบรกิาร 4,657 คน โดยเปน

โครงการระดับชาติทัง้ 13 โครงการ ยังไมมีโครงการระดับนานาชาติ  ลักษณะการใหบริการทางวิชาการ

ไดแก การสํารวจ วางแผน วางระบบ ออกแบบและรับเชิญเปนที่ปรึกษา อาจารยพิเศษ กรรมการวิชาชีพ   

กรรมการวิทยานิพนธและวิทยากร ใหกับหนวยงานภาครัฐ 35 หนวยงาน และภาคเอกชน 2 หนวยงาน 

คณะศกึษาศาสตรมีงบประมาณการบรกิารวชิาการแกสังคมรวม 7,739,485  บาท จําแนกเปนงบประมาณ

แผนดิน 1,087,280 บาท งบประมาณเงินรายได 118,955 บาท และงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ   

6,533,250 บาท 

 

12.  การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

  คณะศกึษาศาสตร มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม กําหนดแผนการ

ดําเนนิงานและแผนปฏิบัตริาชการประจําป กําหนดโครงการ/กจิกรรมที่ดําเนนิการ และกําหนดผูรับผิดชอบ 

จัดทําแผนงบประมาณโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดดานศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินงานโดยทุกคนมี    

สวนรวม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการพัฒนา    

อยางตอเนื่อง  

 ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

รวมทัง้สิ้น 22 โครงการ/กจิกรรม  โดยมีวัตถุประสงคในการอนุรักษ สบืสาน พัฒนาและเผยแพรเอกลักษณ

ศลิปะและวัฒนธรรมใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากลและเสรมิสรางจติสํานกึ

แกนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ซ่ึงมีผูเขารวม

โครงการ 4,079 คน ใชงบประมาณรวมทั้งสิ้นจํานวน 507,000 บาท จําแนกเปนงบประมาณเงินรายได   

456,500 บาท และงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ 50,500 บาท  ดังรายละเอียดในตารางที่ 12-1 
 

ตารางท่ี 12-1  กจิกรรมทางดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจําปการศกึษา 2554 
 

ที ่ หนวยงาน 
ชื่อรายวชิา/ โครงการ/ 

กจิกรรม 
หนวยงานที่จัด ระยะเวลา ผูเขารวม งบประมาณ 

แหลง

งบประมาณ 

1.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการสวดมนตวันละนดิ  

..จิตแจมใส 

ภาควชิาการ 

ศกึษาเพื่อพัฒนา

มนุษยและสังคม 

ตลอดป

การศกึษา 

63 - เงินรายได 

2.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันไหวครู             

ปการศกึษา 2554 

คณะศึกษาศาสตร 9 

มิถุนายน 

25534 

445 20,000 เงินรายได 
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ที ่ หนวยงาน 
ชื่อรายวชิา/ โครงการ/ 

กจิกรรม 
หนวยงานที่จัด ระยะเวลา ผูเขารวม งบประมาณ 

แหลง

งบประมาณ 

3.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ”สบืสาน

วัฒนธรรมไทย:ไหวครู

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ภาควชิาพื้นฐาน

ทางการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร 

9 

มิถุนายน 

2554 

133 2,000 เงินรายได 

4.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการบายศรสีูขวัญ  

ปการศกึษา 2554 

คณะศึกษาศาสตร 2 

กรกฎาคม 

2554 

353 5,000 เงินรายได 

5.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการแสดงความยินดี

ตอผูสําเร็จการศกึษา ป

การศกึษา 2553 

คณะศึกษาศาสตร 18 

กรกฎาคม 

2554 

298 40,000 เงินรายได 

6.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการถวายเทยีน

พรรษา 

คณะศึกษาศาสตร 12

กรกฎาคม 

2554 

183 10,000 เงินรายได 

7.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเฉลมิพระ

ชนมพรรษา “12 สงิหา 

ศกึษาฯ รวมใจ  เทดิไท

ราชนิี” 

คณะศึกษาศาสตร 11 

สงิหาคม 

2554 

452 5,000 เงินรายได 

8.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการทําบุญภาควชิา

การศกึษาเพื่อพัฒนา

มนุษยและสังคม 

ภาควชิาการ 

ศกึษาเพื่อพัฒนา

มนุษยและสังคม 

17 

สงิหาคม 

2554 

99 - เงินรายได 

9.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ “พัฒนาจริยธรรม

และทัศนคติการปฏบัิติงาน

การศึกษาตลอดชีวิต” 

ภาควชิาการ 

ศกึษาเพื่อพัฒนา

มนุษยและสังคม 

23-24 

สงิหาคม 

2554 

79 15,000 เงินรายได 

10.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ “สบืสานทําบุญ

เลี้ยงพระภาควชิาพื้นฐาน

ทางการศกึษา” 

ภาควชิาพื้นฐาน

ทางการศกึษา 

29 

สงิหาคม 

2554 

35 16,500 เงนิรายได 

15,000 บาท

และเงนิ

สมทบจาก

นักศกึษา 

11.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการศกึษาดูงาน

วัฒนธรรมจีนในทองถิ่น 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

3-4 

กันยายน 

2554 

109 229,500 เงินรายได 

12.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมสําหรับครู 

1/2554 

ภาควชิาหลักสตูรฯ 9-11 

กันยายน 

2554 

152 10,000 เงนิรายได 

13.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการทําความด ีวันป

ใหม ถวายพอหลวง 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

22 

ธันวาคม 

2554 

130 2,500 สนับสนุน

ภายนอก 
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ที ่ หนวยงาน 
ชื่อรายวชิา/ โครงการ/ 

กจิกรรม 
หนวยงานที่จัด ระยะเวลา ผูเขารวม งบประมาณ 

แหลง

งบประมาณ 

14.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเทดิไทองค

ราชันย 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

29 พ.ย.- 

5 ธ.ค. 

2554 

454 5,000 เงนิรายได 

15.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันครูและพธิี

มอบครุสทิธิ์ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

12 

มกราคม 

2555 

279 40,000 เงนิรายได 

16.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันปจฉมินเิทศ คณะ

ศกึษาศาสตร 

12 

มกราคม 

2555 

210 20,000 เงนิรายได 

17.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันเวลาภาษาไทย คณะ

ศกึษาศาสตร 

31 

มกราคม 

2555 

211 61,500 เงนิรายได

15,000 

+เงนิ

สนับสนุน 

18.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมสําหรับครู 

2/2554 

ภาควชิาหลักสตูรฯ 2-4 

มีนาคม 

2555 

152 10,000 เงนิรายได 

19.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการสานสัมพันธพี่

นองชาวจิตวทิยา 

ภาควชิาจิตวทิยาฯ 3 มีนาคม 

2555 

78 -  

20.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการศกึษาดูงานหอ

จดหมายเหตุพุทธทาส

อินทรปญโญ 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

8 มีนาคม 

2555 

20 -  

21.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ รดน้ําขอพร 

ตอนปใหมไทย 

ภาควชิาจิตวทิยาฯ 11 

เมษายน 

2555 

28 -  

22.  คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเทคโนฯ-

สงกรานตสบืสาน

วัฒนธรรมไทย ประจําป

การศกึษา 2555 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

21 

เมษายน 

2555 

116 15,000 เงนิรายได 
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13.  การบริหารจัดการ 

13.1 งบประมาณ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศกึษาศาสตรไดรับงบประมาณ เพื่อดําเนนิการตามภารกิจตางๆ 

จํานวนทั้งสิ้น 132,360,999 บาท จําแนกเปนประเภทงบประมาณไดดังนี้  งบประมาณแผนดิน จํานวน 

73,901,300 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 31,879,400 บาท และงบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ         

(เงนิรายรับโครงการพิเศษ) จํานวน 26,580,299 บาท ดังรายละเอียดในตาราง 13.1-1 ถงึ 13.1-4 

คณะศกึษาศาสตร ไดรับงบประมาณ ซ่ึงจําแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี 13.1-1 งบประมาณรายจายที่ไดรับการจดัสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 
 

ป 

ประเภทของแหลงงบประมาณ 

รวม งบประมาณ

แผนดนิ 

งบประมาณ

รายจายจากเงนิ

รายได 

งบประมาณ

รายจายจาก

โครงการพเิศษ  

2554 73,901,300 31,879,400 26,580,299 132,360,999 

2553 35,956,700 21,614,600 45,645,003 103,216,303 

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

 

ตารางท่ี 13.1-2  รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2554 จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

รายการ รายรับ (บาท) 
รายจาย 

(บาท) 

คงเหลอื 

(บาท) 

รอยละการ

เบิกจายจาก

ยอดรายรับ 

1.หมวดเงนิเดอืนและคาจางประจํา 51,006,000.00 38,477,509.00 12,528,491.00 75.44 

2.หมวดคาจางชั่วคราว 914,100.00 570,764.00 343,336.00 62.44 

3.หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

   จัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรยีนการสอน 

4,715,100.00 2,772,601.00 1,942,499.00 58.80 

4.หมวดคาสาธารณูปโภค 110,000.00 110,000.00 0.00 100.00 

5.หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและ 

   สิ่งกอสราง 

12,092,400.00 12,091,501.00 899.00 99.99 

6.หมวดเงนิอุดหนุน 5,063,700.00 4,295,336.07 768,363.93 84.83 

7.หมวดรายจายอ่ืนๆ - - - - 

8.งบดําเนนิการ (3+4) 4,825,100.00 2,882,601.00 1,942,499.00 59.74 

9.งบลงทุน 12,092,400.00 12,091,501.00 899.00 99.99 

รวมทั้งหมด 73,901,300.00 58,317,711.07 15,583,588.93 65.64 
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ตารางท่ี 13.1-3   รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงนิงบรายได ประจําปการศกึษา 2554  

             จําแนกตามงาน 

รายการ 
รายรับ 

(บาท) 

รายจาย 
รวมรายจาย

ท้ังหมด 

(บาท) 

รอยละการ

เบิกจาย

จากยอด

รายรับ 

เงินเดอืน 
งบดําเนนิ 

การ 

สา

ธารณูป 

โภค 

ครุภัณฑ 

งานบรหิารทั่วไป 5,987,600 2,871,057 2,367,905 747,631 - 5,986,593 99.98 

งานประกันคุณภาพ

การศกึษา 

426,000 - 426,000 - - 426,000 100.00 

งานจัดการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 5,406,800 - 5,316,800 - 90,000 5,406,800 100.00 

งานจัดการศึกษาโรงเรียนสาธติฯ 10,343,700 5,793,862 2,308,323 - 2,241,515 10,343,700 100.00 

งานจัดการศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

7,753,100 - 7,063,100 219000 470000 7752100 99.99 

งานทุนการศกึษา 

- จัดสรรทุนการศกึษา 

- ทุนศกึษาตอของอาจารย 

- ทุนศกึษาตอของบุคลากร 

   สายสนับสนุน 

410,000 

410,000 

- 

- 

410,000 

410,000 

- 

- 

- 

- 

410,000 

410,000 

100.00 

100.00 

งานกจิกรรมนักศกึษา 245,000 - 245,000 - - 245,000 100.00 

งานพัฒนาบุคลากร 

- พัฒนาบุคลากรของ 

   อาจารย 

- พัฒนาบุคลากรของ 

   บุคลากรสายสนับสนุน 

503,200 

363,700 

 

139,500 

- 

- 

 

- 

503,200 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

503,200 

- 

 

- 

100.00 

- 

 

- 

งานพัฒนาหลักสูตร 150,000 - 150,000 - - 150,000 100.00 

งานวจัิยพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยี 

- พัฒนางานวจัิย 

474,000 - 474,000 - - 474,000 100.00 

งานบรกิารวชิาการแกชุมชน 70,000 - 70,000 - - 70,000 100.00 

งานบํารุงศลิปวัฒนธรรม 110,000 - 110,000 - - 10,000 100.00 

รวมทั้งหมด 31,879,400 8,664,919 19,444,328 966,631 2,801,515 31,877,393 99.99 
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ตารางท่ี 13.1-4  รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากโครงการพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

                       จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) คงเหลอื (บาท) 

รอยละการ

เบิกจายจาก

ยอดรายรับ 

1. งบบุคลากร 129,200.00 122,220.00 6,980.00 94.60 

  1.1 หมวดเงนิเดอืนและคาจางประจํา - - - - 

  1.2 หมวดคาจางชั่วคราว 129,200.00 122,220.00 6,980.00 94.60 

2. งบดําเนนิการ 14,046,579.00 10,100,179.79 3,946,399.21 71.90 

  2.1 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

จัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรยีนการสอน 

13,853,410.00 10,071,041.82 3,782,368.18 72.70 

  2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค 193,169.00 29,137.97 164,031.03 15.08 

3. งบลงทุน 6,600,800.00 1,137,641.00 5,463,159.00 17.23 

  3.1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง 6,600,800.00 1,137,641.00 5,463,159.00 17.23 

4. หมวดเงนิอุดหนุน 3,698,121.00 2,584,149.69 1,113,971.31 69.88 

5. หมวดรายจายอ่ืนๆ 1,130,000.00 928,245.00 201,755.00 82.14 

รวมทั้งหมด 25,604,700.00 14,872,435.48 10,732,264.52 58.08 
 

 
 

อาคารสถานท่ี 

 คณะศกึษาศาสตร มอีาคารท้ังหมด 3 อาคาร  ไดแก อาคารศกึษา 1 อาคารศกึษา 2 และอาคารศกึษา 3 

 ตารางท่ี 13.2- 1   ขอมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใชสอยของคณะศกึษาศาสตร 
 

ใชงานพื้นที่ 

อาคารศกึษา 1 อาคารศกึษา 2 อาคารศกึษา 3 อาคารโรงอาหาร 

จํานวน

(หอง) 

พื้นที่  

(ตร.ม.) 

จํานวน

(หอง) 

พื้นที่  

(ตร.ม.) 

จํานวน

(หอง) 

พื้นที่  

(ตร.ม.) 

จํานวน

(หอง) 

พื้นที่  

(ตร.ม.) 

หองผูบรหิาร 6 104.46 3 13.00 5 230 - - 

หองพักอาจารย 35 279.32 16 133.66 4 134.4 - - 

หองอาหาร  -   -   - - - - 1 1,150 

หองประชุม 7 1,041.78 6 667.22 7 617 - - 

รานคาสโมสร  -   -  - - - - - - 

หองเรยีนบรรยาย 16 1,008.00 13 642.92 20 2370 - - 

หองอ่ืน ๆ  - - - - 8 552.12 - - 

ศูนยการเรยีนรู - - - - 1 371 - - 

หองคอมพวิเตอร - - - - 2 293 - - 

พื้นที่โลงบนอาคาร - - - - - - 1 1,150 

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

 ในปการศกึษา 2554 คณะศกึษาศาสตร มีบุคลากรที่กําลังศกึษาตอระดับปรญิญาเอกในประเทศ และ

ตางประเทศจํานวน 3 คน  
 

ตารางท่ี 13.3-1  บุคลากรที่อยูระหวางการศกึษาตอในประเทศและตางประเทศ  

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา 
สถาบัน/

ประเทศ 
วันเดอืนปที่ลา แหลงทุน 

1. อาจารยรนิทร                

ชพีอารนัย 

ป.เอก/สหสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ/

ไทย 

24 พ.ค. 2553 –      

-23 พ.ย. 2555 

 

ทุนสวนตัวและทุนปรญิญาเอก

ภายในประเทศ ภายใต

โครงการสงเสรมิการวิจยัใน

สถาบันอุดมศกึษา 

2. อาจารยดวงหทัย  

โฮมไชยะวงศ 

ปรญิญาเอก/ หลักสูตร

และการสอน กลุมวชิา

หลักสูตรและการนเิทศ  

ศลิปากร/

ไทย 

1 มิถุนายน 2554 – 

31 พฤษภาคม 2556 

ทุนสวนตัว 

3. อาจารยวลิาพัณย  

อุรบุญนวลชาติ 

ฝกอบรมหลักสูตรภาษา

เพื่อการศกึษาตอใน

ตางประเทศ 2 ธันวาคม 

2554 

EF International 

Language 

Centers เมือง 

Manchester / 

สหราช   

อาณาจักร  

13 มิถุนายน -                   

2 ธันวาคม 2554 

ทุนสวนตัว                      

ฝกอบรมหลักสูตร

เตรยีมความพรอมเพื่อ

ศกึษาตอระดับปรญิญา

เอก   

 

EF International 

Language 

Centers เมือง 

Cambridge/

สหราช    

อาณาจักร  

9 มกราคม -10 

สงิหาคม 2555  

ทุนสวนตัว  

 

ตารางท่ี 13.3-2   แสดงจํานวนบุคลากรที่ไปดงูาน ประชุมวชิาการ อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ 

ประจําปการศกึษา 2554 

 

สถานภาพ จํานวน 

จํานวนบคุลากรท่ีไดรับการพัฒนา (คน)  

รอยละ 

 
ภายในประเทศ ตางประเทศ 

ท้ังในและ

ตางประเทศ 
รวม 

อาจารย 76.5 10 2 52.5 64.5 84.31 

บุคลากร 49 39 - 9 48 97.96 

รวม 125.5 49 2 61.5 112.5 89.64 
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ตารางท่ี 13.3-3 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศกึษาศาสตร(สายวชิาการ) 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ ระยะเวลา 

จน.

ผูเขารวม

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  การเขยีนผลงานวจัิยเพ่ือการตพิีมพในวารสาร 

นานาชาต ิ 

วันท่ี 11 มกราคม 

2554 

19 3,500 

2.  การพัฒนาศักยภาพงานวจัิยทางการศกึษา เพ่ือ

การทําผลงานทางวชิาการ 

วันท่ี  28  

กุมภาพันธ  2554   

52 7,564.50 

3.  การเขยีนชุดโครงการวจัิยทางดานการศกึษา และ

สังคมศาสตร 

วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2554    

58 7,375.50 

4.  นําเสนอผลงานวจัิยและวทิยานพินธ 

สาขาการศกึษาและสาขาท่ีเกี่ยวของ ปการศกึษา  

2553 

วันท่ี 20 สงิหาคม 

2554 

250 104,000 

5.  การพัฒนาอาจารยใหมเพ่ือเสริมสรางความเปน

มอือาชพีดานการเรียนการสอน 

วันท่ี 7-9 กนัยายน 

2554 

39 177,200 

6.  การเขยีนบทความวจัิยกาวไกลสูระดับนานาชาต ิ วันท่ี 5 ตุลาคม 2554 

(9.00-12.00 น.) 

53 10,549 

7.  การพัฒนาผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงวชิาการ วันท่ี 5 ตุลาคม 

2554(13.30-16.00 น.) 
16 5,400 

8.  การวจัิยเพ่ือพัฒนาการศกึษาอยางสรางสรรค: 

กระบวนทัศนใหมในศตวรรษท่ี 21 

วันท่ี 18 มกราคม 

2555 

133 8,525 

9.  ประชุมเชงิปฏบัิตกิารเร่ือง องคกรแหงความเปน

เลศิทางการศกึษา: การขับเคลือ่นดวยแผน

ยุทธศาสตร 

วันท่ี 30 เมษายน-1 

พฤษภาคม 2555 

146 

 

307,401.75 

10.  การใหความรูเร่ืองการใชงานคอมพิวเตอรใน

ระบบอนิเตอรเน็ตเพ่ือตรวจสอบการลงทะเบียน 

และการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

วันท่ี 29 

พฤษภาคม 2555 

20 2,550 
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ตารางท่ี 13.3-4 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศกึษาศาสตร(สายสนับสนุน) 
 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 
จน.ผูเขารวม

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง การ

พัฒนาผลงานเพ่ือเขาสูตาํแหนงทาง

วชิาการ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

5 ตุลาคม 2554 16 คน 3,000  

2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง การจัด

เอกสารเพ่ือการประกันคุณภาพ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

26 มกราคม 

2555 

20 คน 3,000  

3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง เสนทาง

ความกาวหนาในอาชพีและพัฒนา

ตนเองตามเปาหมายเพ่ือขอกําหนด

ตําแหนง 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

22 มนีาคม 2555 43 คน

(บุคลากร

คณะฯ  

30 คน) 

3,000  

4.  ประชุมเชงิปฏบัิตกิารเร่ือง                     

การเสริมสรางสมรรถนะในการ

ปฏบัิตงิาน เพ่ือการประกันคุณภาพ

การศกึษาและความกาวหนา                    

ในสายงาน 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

19-20 เมษายน 

2555 

101 

(บุคลากร

คณะฯ  

49 คน) 

233,500 

5.  โครงการพัฒนางานประจําดวยการ

วจัิยสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ 

งานวจัิยและ

บริการ

วชิาการ 

5 คร้ังพฤษภาคม 

2555- กันยายน 

2555 

60 คน

(บุคลากร

คณะฯ 30

คน) 

39,900  

 
 
14.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษา และในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553    คณะ

ศกึษาศาสตรไดใชระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพือ่การพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและพัฒนามาตรฐานการศกึษา ซ่ึงการประกันคุณภาพฯเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาอยาง

เปนระบบ สามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  2. การตรวจสอบ

คุณภาพ (Quality Audit) 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ซ่ึงทั้ง 3 ข้ันตอนจะตองสอดรับกับ

กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ กลาวคือทุกฝายตองรวมกันวางแผน (Plan) รวมกันทํา (Do) รวมกัน

ตรวจสอบผล (Check) และรวมกันปรับปรุงแกไข (Act) ซ่ึงจะสงผลใหการประกันคุณภาพเกิดประโยชนและ

ประสทิธภิาพอยางแทจรงิ 
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1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)    

คณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบการพัฒนาคุณภาพประกอบดวย 

การทบทวนนโยบายคุณภาพและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มีเปาหมาย  ตัวบงช้ีความสําเร็จ งบประมาณ และ

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยใชกระบวนการคุณภาพ  PDCA  การพัฒนาระบบและกลไก  ควบคุมใหการใชระบบและ

กลไกมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจและนําระบบประกันคุณภาพไปใชในการ

ปฏิบัตงิาน ซ่ึงบุคลากรแตละคนจะตองควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเอง ใหเปนไปตามขอตกลงการ

ปฏิบัตงิานตามลักษณะงาน และตัวบงช้ีคุณภาพ โดยหัวหนางานควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในสายงานของตน ใชหลักของการจัดการโดยยดึวัตถุประสงครวมกัน ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพและการพัฒนาการศึกษาการ โดยมี   

งานแผนและประกันคุณภาพการศกึษาทําหนาที่ประสานงานระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  

           คณะศกึษาศาสตรไดกําหนดใหสํานักงานเลขานุการฯและทุกภาควชิา ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาอยาง

สมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนกระบวนการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดําเนนิการประกันคุณภาพ ดังนัน้ คณะศกึษาศาสตรจงึมีการประเมินผล

การดําเนนิงานประจําป เพื่อใหทราบความกาวหนาและประสทิธภิาพของการดําเนนิงาน โดยวเิคราะหจุดแข็งและ

จุดออนพรอมทั้งเสนอแนวทางพัฒนา โดยจัดทําเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา เสนอตอหัวหนา

หนวยงานตามลําดับเพื่อนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของคณะศกึษาศาสตรตอไป   

3. การประเมนิคุณภาพ (Quality Assessment)  

คณะศกึษาศาสตรกําหนดใหมีการดําเนนิงานตามคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษา โดย

มหาวทิยาลัยไดแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ และมีคุณสมบัตติามขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวชิาและภาควชิาเปนประจาํทกุปอยางตอเนือ่ง 

ซ่ึงคณะฯมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพเปนลายลักษณอักษรและเสนอรายงานตอมหาวทิยาลัย นอกจากนี้

เผยแพรตอบุคลากรภายในและสาธารณชนใหรับทราบผลการดําเนินงานผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน 

เว็บไซต และเอกสารประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีการกํากับดูแลใหนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะผู

ประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตอไป รวมทั้งยังมีการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อพิจารณารายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายใน และ

นําไปใชกําหนดทศิทางยุทธศาสตรและนโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะฯ  
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ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ปฏิทนิกระบวนการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะศกึษาศาสตร ประจําปการศกึษา 2554  
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

1. กําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศกึษา ปการศึกษา 2554 

มิถุนายน – พฤศจกิายน 

2554 

คณะอนกุรรมการประกัน

คุณภาพฝายดาํเนนิงาน 

2. กําหนดปฏิทนิการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจาํปการศกึษา 

2554 

พฤศจกิายน 2554 คณะอนกุรรมการประกัน

คุณภาพฝายดาํเนนิงาน 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดปฏิทนิ

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจําปการศกึษา 2554 

พฤศจกิายน 2554 คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาฯระดับคณะ 

4. แจกกาํหนดการและมอบเอกสารให

ภาควิชา/สํานักงานเลขานกุาร                         

พฤศจกิายน 2554 คณะอนกุรรมการประกัน

คุณภาพ ฝายดําเนนิงาน 

5. ภาควิชา / สํานกังานเลขานุการ       

เก็บขอมูลและจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR)  

พฤศจกิายน 

- ธันวาคม 

2554 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

พฤษภาคม 

- มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6 

เดอืนหลัง) 

คณะอนกุรรมการประกัน

คุณภาพ ฝายดําเนนิงาน 

6. ภาควิชา / สํานกังานเลขานุการ       

รับการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจําปการศกึษา 2553 ระดับ

ภาควิชา/สํานักงานเลขานกุาร 

มกราคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6 

เดอืนหลัง) 

- คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาระดับ

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ 

- คณะผูประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน (แตงตัง้เฉพาะ

กจิ) 

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับภาควิชา / 

สํานกังานเลขานุการประจําปการศกึษา 

2553 ใหภาควิชา/สํานักงานเลขานกุาร

ทราบ 

มกราคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะผูประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในที่ไดรับการ

แตงตัง้ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

8. ภาควิชาปรับแกไขรายงานการประเมิน

ตนเอง ปการศกึษา 2554  

มกราคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาระดับภาควิชา/

สํานกังานเลขานุการ 

9. ภาควิชา / สํานกังานเลขานุการสง

รายงานการประเมินตนเองใหคณะฯ 

มกราคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

ภาควิชา/สํานักงานเลขานกุาร               

10. จัดทํา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศกึษา 2553 ระดับคณะวิชา 

 

กุมภาพันธ 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะอนกุรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาฝาย

ดําเนนิงาน 

11. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศกึษา 2553 ให

คณะกรรมการประจาํคณะศกึษาศาสตร 

กุมภาพันธ 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะอนกุรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาฝาย

ดําเนนิงาน 

12. คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร

พิจารณา (ราง) รายงานการประเมิน

ตนเอง ประจําปการศกึษา 2553 

กุมภาพันธ 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาฯ ระดับคณะวิชา 

13. คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร

พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) รายงาน

การประเมินตนเอง ประจําปการศกึษา 

2553 

กุมภาพันธ 

2555 

(รอบ 6  

เดือนแรก) 

มิถุนายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษา ฯ ระดับคณะวิชา 

14. ปรับแก (ราง) รายงานการประเมิน

ตนเอง ประจําปการศกึษา 2553 

มีนาคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

กรกฎาคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะอนกุรรมการการประกัน

คุณภาพการศกึษาฝาย

ดําเนินงาน 

15. จัดสงรายงานการประเมินตนเอง 

ประจําปการศกึษา 2553 ให

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มีนาคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

กรกฎาคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

คณะอนกุรรมการการประกัน

คุณภาพการศกึษาฝาย

ดําเนนิงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

16. รับการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายใน อยางเปนทางการ 

มีนาคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

กรกฎาคม 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน (ที่ไดรับการ

แตงตัง้จากมหาวิทยาลัย) 

17. แจงผลการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายในใหบุคลากรทราบ 

เมษายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนแรก) 

กันยายน 

2555 

(รอบ 6  

เดอืนหลัง) 

หนวยประกันคุณภาพการศกึษาฯ 

 

คณะศกึษาศาสตรมีผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศกึษา ไดแก คณะกรรมการการประกนั

คุณภาพการศกึษาระดับคณะวิชา และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับ

คณะวชิาและระดับภาควชิา/สํานักงานเลขานุการคณะ โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร 

2. กําหนดแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร            

ใหสอดคลองกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 

ระดับอุดมศกึษา 

3. เสนอมาตรการและดําเนินการควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลงาน การประกันคุณภาพ

การศกึษา 

4. รวบรวมและประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะศกึษาศาสตร 

5. วิเคราะหขอมูลและเอกสาร และจัดทํารายงานประจําปเพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการ      

การอุดมศกึษา (สกอ.) 

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเตรียมรับการ

ประเมินภายนอกจาก สมศ. 

7. สงเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรของคณะศกึษาศาสตรใหมีความรูความเขาใจและ

ปฏิบัตงิานไดด ีเพื่อใหการประกันคุณภาพการศกึษาเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง 

8. เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศกึษา

ทัง้หนวยงานภายในและภายนอก
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15. การนําผลการประเมนิไปพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 คณะศึกษาศาสตร ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก

ขอเสนอแนะของคณะผูประเมินปการศึกษา 2553 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในปการศกึษา 

2554  อยางตอเนื่อง ดังตารางที่ 15-1 และไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยระบุคาเปาหมาย 

แผนการดําเนนิงานของทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด 
 

ตารางท่ี 15-1 การนําผลการประเมนิไปพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

ขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากคณะผูประเมิน ปการศกึษา 2553 

รายละเอียดที่ดําเนนิการแลวและ/หรือ 

กําลังดําเนนิการ หรอืแผนการดําเนนิการ 

1. ควรตรวจสอบความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรกับ

แผนปฏิบัตงิานประจําปใหสมํ่าเสมอเปนประจําทุกป เนน

โดยเฉพาะเม่ือมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรเพื่อทบทวนและปรับคาเปาหมายที่ทาทาย

และเหมาะสม และจัดทําตารางวเิคราะหความเชื่อมโยงของ

แผนยุทธศาสตรกับแผนปฏิบัติงานเปนประจําโดยเฉพาะ

เม่ือมีการปรับแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

2. ควรมีมาตรการและกลไกการสนับสนุนสงเสริมและ

สร างบรรยากาศการพัฒนาตํ าแหน ง วิ ชาการของ

คณาจารยใหเพิ่มมากขึ้น 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการสนับสนุนการเขียน

ตําราเพื่อใชขอผลงานทางวิชาการของอาจารยคณะ

ศึกษาศาสตร และมีโครงการพัฒนาคณาจารยโรงเรียน

สาธติคณะศกึษาศาสตร ใหสามารถขอตําแหนงทางวชิาการ 

นอกจากนี้ มีประกาศคณะฯเรื่องการจัดสรรเงนิรางวัลใหแก

ผูที่ไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทางวชิาการที่สูงขึ้น 

3. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ความสมบูรณ และพรอมรองรับการเรียนการสอน และ

การศกึษาคนควาของนักศกึษา คณาจารย และบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร

สนับสนุนการ เรียนการสอน และระบบเทคโนโล ยี

สารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนใหแกคณาจารย

และนักศกึษา 

4. ควรพัฒนาสรางสรรคกิจกรรมเสริมความเปนครูแก

นักศกึษาใหเปนระบบและตรวจสอบได  

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

และกําหนดจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่

กําหนดทุกดาน ไมนอยกวา 3 โครงการ ไดแกการจัด

โครงการเพื่อพัฒนาความรู ใหแกศิษยเกา การพัฒนา

กจิกรรมเสรมิความเปนครูใหแกนักศกึษาเพิ่มเติม กิจกรรม

รณรงคพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม กําหนด

แผนงานดานกจิกรรมเสรมิความเปนคร ู

5. ควรพิจารณาจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

นักศึกษาดานการปฏิบัติตนตามกาลเทศะ ความอดทน 

และความรับผดิชอบ 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรมสําหรับนักศึกษารายงานตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯและประกาศใหคณาจารยและนักศึกษาทราบ

อยางทั่วถึง จัดทําระเบียบการแตงกายคณะศึกษาศาสตร  

จัดทําโครงการรณรงคการแตงกาย 
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ขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ 

จากคณะผูประเมิน ปการศกึษา 2553 

รายละเอียดที่ดําเนนิการแลวและ/หรือ 

กําลังดําเนนิการ หรอืแผนการดําเนนิการ 

6 ค ว ร จัด สถ าน ที่ เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห นั ก ศึ ก ษา ร ะ ดั บ

บัณฑิตศกึษาไดมีโอกาสทํางาน และทํากจิกรรมรวมกัน 

คณะศึกษาศาสตร มีสถานที่ สํ าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อใหได

ทํางานและทํากจิกรรมรวมกัน 

7. ควรพัฒนาระบบและกลไกการสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยเพื่อเผยแพรเปนองคความรูที่คนท่ัวไปเขาใจไดงาย

โดยอาจนําผลการวิจัยหลายๆ เรื่องในประเด็นหรือหัวขอ

เดียวกันมาสังเคราะห เพื่อสรางองคความรูหรือใหเห็น

ภาพรวมของประเด็นหรือหัวขอนั้นๆ และเผยแพรโดยใชสื่อ

รูปแบบตางๆ เชน แผนพับ หนังสอื และสื่อมวลชนตางๆ  

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการถอดบทเรียนองค

ความรูจากการวจัิยสูการใชประโยชนและเผยแพร 

 

8. ควรกระตุนใหบุคลากรทําวจัิยเพิ่มขึ้น โดยอาจกําหนดให

งานวจัิยเปนภาระงานหนึ่งเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปของบุคลากรแตละคนดวยตามความเหมาะสม 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดโครงการศกึษาศาสตร ศิลปากร 

พัฒนานวัตกรรมการวิจัย และโครงการพัฒนาศักยภาพ

การวิจัยแบบสหวิทยาการ และโครงการพัฒนาการเรียน

การสอนดวยการวิจัย R2R : Routine to Research และมี

การกําหนดใหการทําผลงานวจัิยเปนตัวชี้วัดในการประเมิน

การปฏิบัตงิานของคณาจารย 

9. ควรเพิ่มงานวจัิยเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือการดําเนินงาน

ของสายสนับสนุน ทั้ งนี้ เพื่ อนําผลการวิ จัยมาใช เปน

แนวทางในการเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของสาย

สนับสนุนใหมากขึ้นดวย 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการ R2R พัฒนางาน

ประจําดวยการวจัิย เสรมิสรางสมรรถภาพการทํางาน ดวย

การวิจัย นอกจากนี้ ยังไดเชิญบุคลากรสายสนันสนุนจาก

ทุกคณะวชิามาเขารวมโครงการดวย 

10.ควรจัดการบริการทางวิชาการแกสังคมที่ ใชความรู

ความสามารถของบุคลากรในคณะฯรวมกัน โดยการจัด

โครงการที่บูรณาการความรูของแตละภาควิชา และอาจกําหนด

ประเด็น กลุมเปาหมาย หรอืพื้นที่ในการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมในแตละปการศึกษารวมกันโดยประมวลจากผลการ

สํารวจความตองการของชุมชน ทั้งนี้เพื่อแสดงจุดเนนที่ชัดเจน

ตามนโยบายของคณะฯ ในแตละปการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการทางวิชาการแกสังคม    

ที่ใชความรูความสามารถของบุคลากรในคณะรวมกันโดย

จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ

การบริหาร การสอน วัดผล สื่อนวัตกรรมและการวิจัย 

ตามแนวทางปฏิรูปการศกึษารอบ 2 

11. นอกจากการนําผลการประเมินโครงการบริการทาง

วิชาการแกสังคมไปพัฒนากิจกรรมการใหบริการทาง

วชิาการในครั้งตอไปแลว ควรนําผลการประเมินโครงการ

การไปพัฒนาระบบและกลไกในการใหบริการทางวิชาการ

เพื่อเพิ่มคุณภาพของระบบการบรกิารทางวชิาการดวย 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการวิจัยประเมินผลการ

บรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบรกิารวชิาการ 

12. ควรพัฒนาและจัดทําระบบฐานขอมูลทางศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อกําหนดและสรางมาตรฐานดานศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมทัง้เผยแพรและใหบริการในระดับชาติหรือ

นานาชาติ ทั้งนี้โดยอาจสรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ดวย 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร กํ า ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและจัดทําฐานขอมูล

ทางศลิปะและวัฒนธรรม 
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บทท่ี 2 สวนสาระ 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 9 องคประกอบและ 23 ตัวบงช้ี ตามคูมือการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2553  ของสํานักงานคณะกรรมการ

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

เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑติศกึษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

 ผลการประเมินตนเองของภาควชิา/สาขาวิชา คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา และสถาบัน พบวาได

ดําเนนิการตามภารกจิของภาควชิา/สาขาวชิา คณะวชิา/หนวยงานเทียบเทา และสถาบัน ทั้ง 4 ดาน อยาง

ครบถวน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 9 องคประกอบ ระดับดีมาก คาคะแนน 4.61 มีรายละเอียดผลการ

ประเมินแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 

องคประกอบ 

ผลประเมนิคุณภาพการศกึษา   

ปการศกึษา 2553 
คาคะแนน ผลประเมนิ 

1.  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 5.00 ดมีาก 

2.  การผลติบัณฑติ 3.89 ดี 

3.  กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา 5.00 ดีมาก 

4.  การวจิัย 5.00 ดีมาก 

5.  การบรกิารวชิาการแกสังคม 5.00 ดมีาก 
6.  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดมีาก 

7.  การบรหิารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

8.  การเงนิและงบประมาณ 5.00 ดมีาก 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดมีาก 

เฉลี่ย 9 องคประกอบ 4.61 ดีมาก 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนนิการ   

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

เกณฑการประเมนิ :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรอื 5  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

6 หรอื 7 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

8 ขอ 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 
 

ขอ การดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี

สวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรอืปณธิานและพระราชบัญญัตสิถาบนั 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศกึษาระยะ

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

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

  

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน   

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

คอื ดานการเรยีนการสอน การวจิัย การบรกิารทางวชิาการ และการทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัตกิารประจําป และคาเปาหมายของแต

ละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัตกิารประจําป 

  

5 มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปครบ 4 พันธกจิ   

6 

 

มีการตดิตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจําป 

อยางนอยปละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอผูบรหิารเพื่อพิจารณา  

  

7 มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยป

ละ 1 ครัง้ และรายงานผลตอผูบรหิารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

  

8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบนัไป

ปรับปรงุแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตกิารประจําป 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5  เกณฑประเมิน :   5   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : 8 ขอ  เกณฑประเมิน :   5   คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  6  ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป : 8  ขอ   เกณฑประเมิน :   5   คะแนน 
 

 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :    

 1. คณะศกึษาศาสตรมกีารจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยศลิปากร  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน

อุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551–2554) 

 ปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรไดแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ

ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาล ัยศ ิลปากร และดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทาง ทบทวนทิศทาง/เปาหมาย     

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 5/2554  

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2554 พิจารณาในหลักการตามแนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะศกึษาศาสตร 

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

 นอกจากนี้คณะศกึษาศาสตร ไดดําเนนิการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําปพ.ศ. 2554 ซ่ึงมีรอบ

ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554  โดยคํานึงถึงกรอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ.2551-2556) และแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการนําแผนฯเขาที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อทบทวนปรับคาเปาหมาย ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ และระดับผลผลิต 

ในมิติตาง ๆ ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป และสะทอนผลการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจ   ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและแผนพัฒนาของชาติ และแนวนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (เอกสาร

หมายเลข ศษ 1.1.1-5) 
    

2. มกีารถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

 คณะศกึษาศาสตรมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรโดยช้ีแจงทําความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงาน

ถงึวสิัยทัศน กลยุทธและเปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดความรับผิดชอบของหนวยงานยอย (ระดับ

ภาควชิา/หนวยงานตาง ๆ) กําหนดเปาหมายในการดําเนินการ เปนลายลักษณอักษร โดยภาควิชาทําแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการที่สอดคลองกับแผนยุธศาสตรของคณะฯ ทั้งนี้ ไดมีเผยแพรแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2554 ในเว็บไซตของคณะศกึษาศาสตร และจัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อให
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บุคลากรทุกคนไดรับทราบ รวมทั้งเปนกลไกในการเรงรัด กํากับ ติดตามการดําเนินงานของคณะ

ศกึษาศาสตร (เอกสารหมายเลขศษ 1.1.2-1) 
 

 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดาน

การเรียนการสอน การวจัิย การบริการทางวชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม                

          คณะศึกษาศาสตร มีกระบวนการจัดทําแผนที่กลยุทธคณะศึกษาศาสตร โดยวิเคราะหความ

สอดคลองระหวางแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตรกับแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตรประจําป

งบประมาณ 2554 ครบทัง้ 4 พันธกจิ คอื การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก

สังคม และการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อใชในการดําเนนิงานและการบรหิารจัดการ (เอกสารหมายเลข 

ศษ 1.1.3-1) 
 
 

 4.  มตีัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏบิัตกิารประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือ

วัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ 2554 

 คณะศึกษาศาสตร  มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551-2556 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 ทั้งในเชิง

ปรมิาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.4-1 และศษ 1.1.4-2)  
 
 

 5.  มกีารดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารประจําปครบ 4 พันธกจิ 

 คณะศกึษาศาสตร จัดทําแผนปฏิบัตริาชการคณะศกึษาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554 และมี

การดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปคณะศกึษาศาสตรทัง้ 5 พันธกจิ ไดแก ดานการเรยีนการสอน 

ดานการวิจัย ดานการบริการทางวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริหาร

จัดการ  โดยในปงบประมาณ 2554  มีตัวบงช้ีของการปฏิบัติราชการทั้งหมด 72 ตัวบงช้ี ซ่ึงมีผลการ

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายช้ีวัดรวม 66 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 91.67 ของจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

(เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.5-1) 
   

 6.  มีการตดิตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 

2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

  คณะศกึษาศาสตร มีการตดิตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจําป อยางนอย

ปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยตัวบงช้ีที่ตรงกับ กพร. จะมีการติดตามผลรอบ 6, 9   

และ 12 เดอืน อีกทัง้ มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอสํานักงบประมาณ 

เปนรายไตรมาส เพื่อใหผูบริหารทราบถึงสถานะการเบิกจายงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงจะทําให

การดําเนนิการเปนไปตามแผนและใหบรรลุตามเปาหมายตามแผน (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.6-1, ศษ 1.1.6-2 

และศษ 1.1.6-3) 
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 7.  มกีารประเมนิผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการประเมินผลแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยแผนดังกลาวเริ่มใชใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการรายงานผลตอมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เม่ือวันที่ 

17 ต.ต. 54 (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.7-1 ) 
 

8.  มกีารนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน

กลยุทธและแผนปฏบิัตกิารประจําป 

คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

คณะศกึษาศาสตรมาทบทวนปรัชญา ปณธิาน วสิัยทัศน และกําหนดทิศทาง เปาหมายระยะสั้นและระยะยาว

ดําเนินการดานอัตลักษณ และกําหนดมาตรการสงเสริม โดยดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป   

2554 ที่สะทอนใหบัณฑติมีความคิดสรางสรรค ตามอัตลักษณ และสงเสรมิจุดเดน ที่สะทอนใหสังคมยอมรับ

วามหาวทิยาลัยศลิปากร เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค และมีผลงานในการแกปญหาและช้ีนําสังคม

รวมทั้งมีการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข ศษ 1.1.8-1, ศษ 1.1.8-2 และศษ 1.1.8-3) 
 

ตารางท่ี 1.1-1 ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

พันธกิจ 

ตัวบงชีข้องแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร 

จํานวนตัวบงชี้

ท้ังหมด 

จํานวนตัวบงชี้ท่ี

บรรลุเปาหมาย 

 รอยละของการบรรลุ

ตามเปาหมาย 

ดานการเรยีนการสอน 25 24 96.00 

ดานการวจิัย 11 11 100.00 

ดานการบรกิารทางวชิาการ 6 6 100.00 

ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 8 7 87.50 

ดานการบรหิารจัดการ 7 6 85.71 

รวม 57 54 94.74 
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ตารางท่ี 1.1-2   ความสําเรจ็ของการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

พันธกิจ 

ตัวบงชีข้องแผนปฏบิัติราชการประจําป 

จํานวนตัวบงชี้

ท้ังหมด 

จํานวนตัวบงชีท่ี้

บรรลุเปาหมาย 

 รอยละของการบรรลุ

ตามเปาหมาย 

ดานการเรยีนการสอน 25 24 96.00 

ดานการวจิัย 13 12 92.31 

ดานการบรกิารทางวชิาการ 14 10 71.42 

ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 9 9 100.00 

ดานการบรหิารจัดการ 11 11 100.00 

(ตัวช้ีวัดรวมทุกผลผลติ) 72 66 91.67 

 

การกําหนดคาเปาหมายของรอยละการบรรลุเปาหมายตามแผน ของคณะศกึษาศาสตร ไดกําหนด

ไวไมต่ํากวารอยละ 80 เพื่อใหสอดคลองกับ ตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) (ตัว

บงช้ี ของ สมศ.ไดแก เกณฑขอที่ 2 ของ ตัวบงช้ีที่ 9 การเรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก ตัวบงช้ีที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงช้ีที่ 17 ผลการ

พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน ตัวบงช้ีที่ 18 ผลการช้ีนําและ/หรอืแกปญหาสังคมในดานคานิยม 

จติสาธารณะ และดานความคิดสรางสรรค) 
 

จุดแข็ง :  

        1. มีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาชาติในยุทธศาสตรดานตาง ๆ ทั้งการ

ปฏิรูปการศึกษาชาติ และการดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมาตรการตางๆ แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงคตัวบงช้ี เปาหมาย ระยะเวลาและงบประมาณที่สอดคลองกัน 

        2. มีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยบุคลากรคณะศึกษาศาสตรทุกระดับมีสวนรวม 

หนวยงานยอยระดับภาควิชามีการกําหนดปณิธาน วัตถุประสงคและยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของคณะศกึษาศาสตร และแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยศลิปากร 

 3. มีการจัดทําตารางการวเิคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตร กับแผน

ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยและแผนพัฒนาของชาต ิ  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

         1. ควรมีการเผยแพรตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการใหบุคลากรทุกระดับทราบอยางทั่วถึง เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัตงิานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสทิธภิาพและมีประสทิธผิล 

2. ควรมีการจัดทํา / ปรับแผนเชิงรุกในสวนของการดําเนนิการใหคณะศกึษาศาสตร เปนสถาบันที่มี

ศักยภาพในการแกไขปญหา และช้ีนําสังคมในสาขาวชิาที่มีความเช่ียวชาญและความชํานาญ 
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จุดออน :   

1.  ตัวบงช้ีตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2554 บางขออาจจะ

ไมสามารถปฏิบัติได  หรืออาจถูกลดลําดับความสําคัญ เนื่องจากนโยบายทางการศึกษาของชาติ

เปลี่ยนแปลง สงผลตอการปฏิบัตงิานตามแผน 

2. บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญ/ความจําเปนของการจัดทําแผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2554 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :   

  1. ควรปรับแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตริาชการประจําปใหสอดคลองกับนโยบายทางการศกึษา

ของชาตเิพื่อใหมาตรการ / โครงการ สามารถปฏิบัตไิด  

 2. ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ  และตระหนักถงึความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตริาชการประจําปรวมทัง้ประเมินผลและรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนฯ   
 

  รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 1.1.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

ศษ 1.1.1-2 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร   

ศษ 1.1.1-3 

ศษ 1.1.4-1 

แผนยุทธศาสตร คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2551-2556  

ศษ 1.1.1-4 วเิคราะหความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรของคณะฯกับแผนฯของมหาวทิยาลัย 

ศษ 1.1.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ครัง้

ที่ 5/2554  เม่ือวันที ่2 มีนาคม 2554 

ศษ 1.1.4-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร   

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

ศษ 1.1.3-1 แผนที่ยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ 1.1.5-1 รายงานผลการดําเนินการแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร   

ศษ 1.1.6-1 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร คณะศกึษาศาสตร พ.ศ.2551-2556 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 1.1.6-2 การติดตามผลการดําเนินการแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน 

ศษ 1.1.6-3 รายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอสํานกังบประมาณ      

เปนรายไตรมาส  

ศษ 1.1.7-1 รายงานผลตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการตอมหาวิทยาลัยศิลปากร       

รอบ 12 เดอืน 

ศษ 1.1.8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร คร้ังท่ี 

2/2555 ในวันท่ี 25 มกราคม 2555 เร่ืองการปรับแผนฯ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประจําคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 1.1.8-2 แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2555-2558 ท่ีปรับตามขอเสนอแนะของกรรมการประจําณะฯ  

(สะทอนใหบัณฑติมคีวามคิดสรางสรรคตามอัตลักษณ และสงเสริมจุดเดน) 

ศษ 1.1.8-3 แผนปฏบัิตริาชการประจําปการศกึษา 2555 ท่ีปรับตามขอเสนอแนะของกรรมการประจําณะฯ 
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องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมนิ : (เฉพาะสถาบันกลุม ค1)    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4  ขอ 

มีการดําเนนิการครบ 

5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทาง

ปฏิบัตทิี่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบที่

กําหนด 

 

 

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิีก่ําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

 
 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป

การศกึษา 2555 ใหยดึตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 ) 

  

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนนิการไดครบถวนทัง้ขอ 

1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน

หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว

บงช้ีที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนนิการไดครบถวนทัง้ขอ 

1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา

หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  กรณหีลักสูตรที่ดําเนนิงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให

การดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ี

และทุกหลักสูตร 

  

6 มีความรวมมือในการพัฒนาและบรหิารหลกัสตูรระหวางสถาบนักับภาครฐั

หรอืภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวชิาชีพของหลกัสตูร มากกวารอยละ 30 ของ

จํานวนหลักสูตรวชิาชีพทัง้หมดทกุระดับการศกึษา (เฉพาะกลุม ค1) 

  

7 หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เนนการวจิัยที่เปดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน 

ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร

ทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (เฉพาะกลุม ค1) 

 

  

8 หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เนนการวจิัยที่เปดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน 

ก และปรญิญาเอก) มีจํานวนนักศกึษาที่ศกึษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 

30 ของจํานวนนักศกึษาทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (เฉพาะกลุม ค1) 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 4+2   ขอ  เกณฑประเมิน :  4  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  5+3   ขอ   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  7  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  8 ขอ    เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง :  

1. มีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรใชระบบกลไกการเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงตามระบบของ

มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) และกองบริการการศึกษาจัดทําคูมือการเสนอ

หลักสูตรและเผยแพรแนวทางการจัดทําหลักสูตร ประสานการดําเนินงานเพื่อกํากับดูแลใหเปนไปตาม

มาตรฐานและอํานวยความสะดวกกับคณะวชิา มีคณะกรรมการวชิาการพิจารณาหลักสูตรและผานไปยังที่

ประชุมคณบดแีละคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาอีกครั้งกอนเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 

อีกทัง้มีข้ันตอนการเสนอขอเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจน  การขอเปดหลักสูตรใหมนั้น

มหาวทิยาลัย/คณะวชิา/ภาควชิา/สาขาวชิา  มีการวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทํา
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ของบัณฑติ ความเขมแข็งทางวชิาการและความพรอมในการจัดการผลติบัณฑติใหมีคุณภาพ สวนหลักสูตร

ปรับปรุงนั้นก็มีการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปที่ 4 บัณฑิต และผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขา

ทํางาน ถงึขอควรปรับปรุงในหลักสูตรเพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรโดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดเสีย มีการ

เชิญผูทรงคุณวุฒิ/ศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรในสวนของการจัดทํา

หลักสูตรใหมประกอบดวย 5 ข้ันตอน ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยครั้งที่ 3/2548 เม่ือวันที่ 

18 พฤษภาคม 2548 คอื (1) คณะกรรมการรางหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการจัดทํารางหลักสูตร 

(2) หลักสูตรที่จัดทําควรเปนหลักสูตรที่เนนจุดเดน/เอกลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งมีการ

สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อใชในการพิจารณาดวย (3) เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรหรืออาจจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร ถามีขอเสนอแนะจากที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรตองสรุปประมวลเพื่อนําไปปรับแกหลักสูตรและตองสงใหพิจารณาอีกครั้ง (4) เสนอ

คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ ถาเปนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหเสนอตอ

คณะกรรมการประจําบัณฑติวทิยาลัย (5) เสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรที่จะเปดสอนตอง

ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนการเปดสอนทุกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รับรองภายใน 30 วัน  

ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 26 หลักสูตร จําแนกเปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11  

หลักสูตรและหลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตร ซ่ึงมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนและเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 22 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.1-1, ศษ 2.1.1-2,        

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

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนินงานบางสวนที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดใชคูมือการ

เสนอหลักสูตร มหาวทิยาลัยศลิปากรเปนหลักฐานอางอิง 
 

2.  มรีะบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะศกึษาศาสตรใชระบบกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย

ศลิปากร มีระบบและกลไกในการปดหลักสูตร โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

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

การเปดสอนติดตอกันไมนอยกวา 5 ป หรือ (2) หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 กําหนดและคณะศกึษาศาสตร ไมสามารถปรับปรุงใหสอดคลองตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได หรอื (3) กรณีมีความประสงคจะปดหลักสูตรกอนระยะเวลา 5 ป 

คณะศึกษาศาสตร สามารถขอปดได (4) หลักสูตรที่ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร หรือนโยบายของ

มหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งปดหลักสูตรนั้นๆ เม่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปด



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 50 

 

หลักสูตรแลว มหาวทิยาลัยจึงเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบภายใน 30 วัน 

และแจงผลการรับทราบการใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรของ สกอ. ใหคณะวิชา ที่เกี่ยวของทราบ      

ทัง้นี้  มหาวทิยาลัยไดแตงตัง้คณะกรรมการวชิาการซ่ึงทําหนาที่ควบคุมหลักสูตรใหไดมาตรฐาน ตามคําสั่งที่ 

1996/2552 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2552 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.2-1, ศษ 2.1.2-2 และศษ 2.1.2-3) 

หมายเหต ุ: นอกจากการดําเนนิงานบางสวนที่ทางคณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดใชคูมือการ

เสนอหลักสูตร มหาวทิยาลัยศลิปากรเปนหลักฐานอางอิง 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ

รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวชิาชีพท่ีเกี่ยวของดวย  

คณะศกึษาศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนทัง้หมด จํานวน 26 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแตยังไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึง

กําลังดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรใหเขากรอบมาตรฐานฯดังกลาว  

ปจจุบัน คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนและเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาจํานวน  22  หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลักสูตร ไดปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา จํานวน 9 หลักสูตร และยังไมไดปรับปรุงเนื่องจากเปดสอนยังไมครบวงรอบ

หลักสูตรจํานวน  1  หลักสูตร  คอื  หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการสอนภาษาจนีในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

2) หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ ยังไมไดปรับปรุงเนื่องจากเปดสอนยังไมครบวงรอบหลกัสตูร

จํานวน  1  หลักสูตร  คอื หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ (ป.บัณฑติ) สาขาวชิาชีพคร ู

3) หลักสูตรระดับปรญิญาโท ที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลักสูตร ไดปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 หลักสูตร และยังไมไดปรับปรุงเนื่องจากเปดสอนยังไมครบ

วงรอบหลักสูตรจํานวน  1  หลักสูตร  คอื หลักสูตรศลิปมหาบัณฑติ (ศ.ม.) สาขาวชิาทัศนศลิปศกึษา 

 4) หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก ที่มีการเปดสอนครบวงรอบหลกัสูตร ไดปรบัปรุงใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา จํานวน 3 หลกัสตูร และยังไมไดปรบัปรงุเนื่องจากเปดสอนยังไมครบวงรอบ

หลกัสตูรจํานวน  1  หลกัสูตร  คอื หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาพัฒนศกึษา  

 สําหรับหลักสูตรยังไมไดปรับปรุงเนื่องจากเปดสอนยังไมครบวงรอบหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรเปน

หลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกําลังดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 

ปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้มีหลักสูตรสาขาวชิาชีพ ท ี่ผานการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่

เกี่ยวของแลว (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป จากสํานักงานเลขาธิการครุสภา) จํานวน 5 

หลักสูตร จากจํานวน  6 หลักสูตร สําหรับหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ  (ศษ.บ.)  สาขาวชิาการสอนภาษาจนี
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ในฐานะภาษาตางประเทศ กําลังอยูในข้ันตอนการเสนอและตรวจสอบจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดัง

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

2.1.3-3) 
 
 

ตารางท่ี 2.1-1   จํานวนหลกัสูตร ปการศกึษา 2554 ที่ผานตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

จํานวนหลักสูตร ป.ตร ี ป.บณัฑิต 
ป.โท 

ป.เอก รวม 
ก ก/ข รวม 

หลักสูตรท่ีผานเกณฑ 10 1 5 6 11 4 26 

หลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 10 1 5 6 11 4 26 

คดิเปนรอยละ 100 100 100 100 100 100 100 
 

ที่มา : กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
 

ตารางท่ี 2.1-2  จํานวนหลกัสตูร ปการศกึษา 2554 ทีผ่านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 
 

ลําดับ คณะวิชา 

อนุปรญิญา ป.ตร ี ป.บัญฑติ ป.โท ป.เอก รวม 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 

ผาน 

กําลัง

ดําเนนิ 

การ 
ก ก/ข รวม 

1 คณะศกึษาศาสตร - - 9 1 - - 5 5 10 1 3 1 22 4 

2 คณะจติรกรรมฯ และ

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

 รวม - - 9 1 - - 5 5 - - - - - - 

 คดิเปนรอยละ - - 90 10 - - 100 83.33 90.1 9.09 75 25 84.1 15.39 
 

ที่มา : กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

หมายเหต ุ กําลังดําเนนิการทุกหลกัสตูรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ 
 

ตารางท่ี 2.1-3  แผนการปรบัปรงุหลกัสตูรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิของคณะศกึษาศาสตร

เพื่อผานสภามหาวทิยาลัย ในปการศกึษา 2554-2555  

จํานวน

หลักสูตร 

ท้ังหมด 

จํานวนหลักสูตรของคณะวชิาที่สามารถดําเนนิการใหไดรับอนุมัตติาม มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ จากสภามหาวทิยาลัย 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

26 - 9  - - - - 10 - - 3 - 
 

หมายเหตุ : มีหลกัสูตรที่ยังไมครบวงรอบการปรับปรุงจาํนวน  4 หลกัสตูร 

 

 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 52 

 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 

และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศกึษา และมกีารประเมนิหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม

กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน

เกณฑการประเมนิ 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร  มีคณะกรรมการวิชาการดําเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ทําหนาที่

รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด

การศกึษา  และมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรพรอมจัดทํารายงานตามตัวบงช้ี

และเกณฑที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.4-1 และ ศษ 2.1.4-2) 
 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 

และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ

ประเมนิในขอ 4  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ี

และทุกหลักสูตร 

 คณะศกึษาศาสตร  มีคณะกรรมการดําเนนิการบรหิารและพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดําเนนิการไดครบถวนทัง้ขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศกึษา และคณะวชิานําผล

การประเมินหลักสูตรในขอ 4 มาพัฒนา โดยในปการศึกษา 2554 มีจํานวนหลักสูตรที่ครบรอบประเมิน

หลักสูตรรวม 22 หลักสูตร และไดดําเนินการประเมินตามกรอบเวลาครบถวน (เอกสารหมายเลข ศษ 

2.1.5-1 และศษ 2.1.5-2) 
 

 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ

ท้ังหมดทุกระดับการศกึษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

คณะศกึษาศาสตร  มีจํานวนหลักสูตรวชิาชีพ จํานวน 7 หลักสูตร คอื หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ

จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนหลักสูตรที่มีความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรรวม 6 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 85.71 ของจํานวน

หลักสูตรวชิาชีพทัง้หมดทุกระดับการศกึษา โดยมีความรวมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสูตรกับภาครัฐ 

คือ คณะศึกษาศาสตร ไดเชิญคณาจารยและบุคลากรจากภายนอกมารวมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

นอกจากนี้ ในการสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ณ สถานศึกษาตางๆ คณะศึกษาศาสตรไดแตงตั้ง

อาจารยของสถานศกึษานัน้ๆ ใหทําหนาที่เปนอาจารยพ่ีเลี้ยง ใหคําแนะนําการปฏิบัตกิารสอน ตลอดจนการ

ปฏิบัตงิานครูอ่ืน ๆ และหลังจากที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ

ศกึษาจากสํานักงานเลขาธกิารครุสภา (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.6-1, ศษ 2.1.6-2 และศษ 2.1.6-3) 
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7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มจํีานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศกึษา  (เฉพาะ

กลุม ค1 และ ง) 

ปการศกึษา 2554 คณะศกึษาศาสตร  มีจํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่เปดสอนรวม 26 หลักสูตร โดย

เปนหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เนนการวจิัย ระดับปรญิญาโท เฉพาะแผน ก รวม 11 หลักสูตร หลักสูตร

ปรญิญาเอก 4 หลักสูตร รวมเปน 15 หลักสูตร คิดเปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยที่เปดสอน รอยละ 57.69  

ของจํานวนหลักสูตรทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.7-1) 
 

8.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา

ท้ังหมดทุกระดับการศกึษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรทุกระดับการศึกษา จํานวน 26 หลักสูตร และมีนักศึกษาที่ศึกษา

ทัง้หมดจํานวน 2,711 คน มีหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาที่เนนการวจิัยที่เปดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะ แผน ก 

และปรญิญาเอก) จํานวน 15 หลักสูตร และมีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรขางตนจํานวน 915 คน 

โดยแบงเปนนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนในหลักสูตรระดับปรญิญาโท ที่มีนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนเฉพาะ แผน ก 

จํานวน 301 คน หลักสูตรระดับปรญิญาโท แผนก และ ข ที่มีนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีน แผน ก จํานวน 312 คน 

และ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 302 คน คิดเปนจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย 

(915/2,711*100) รอยละ 33.75 ของจํานวนนักศกึษาทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (ตารางที่ 2.1-4) (เอกสาร

หมายเลข ศษ 2.1.8-1)  
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ตารางท่ี 2.1-4  สรุปจํานวนนกัศกึษาที่ลงเรยีนแผน ก และ แผน ข ในระดับบัณฑติศกึษาของแตละหลักสูตร 
 

ลําดับ หลักสูตร (แผน) 

จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีน (คน) 

ป.โท 

ป.เอก รวม 
เฉพาะ ก 

ก และ ข 

นศ.ลงแผน ก นศ.ลงแผน ข 

1 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี     1,521 

 1.1 สาขาวชิาจติวทิยา                               - - - - 148 

 1.2 สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติ                          - - - - 77 

 1.3 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา                   - - - - 133 

 1.4 สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา                               - - - - 158 

 1.5 สาขาวชิาการประถมศกึษา     - - - - 181 

 1.6 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย   - - - - 147 

 1.7 สาขาวชิาภาษาไทย   - - - - 149 

 1.8 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ - - - - 169 

 1.9 สาขาวชิาสังคมศกึษา     - - - - 164 

 1.10 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
- - - - 195 

2 หลักสูตรระดบัประกาศนยีบตัรบัณฑิต     31 

 2.1 สาขาวชิาชีพคร ู - - - - 31 

3 หลักสูตรระดบัปริญญาโท 301 312 244 - 857 

 3.1 สาขาวชิาจติวทิยาชุมชน 34 - - - 34 

 3.2 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ

การพัฒนามนุษย 
2 - - - 

2 

 3.3 สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา - 149 10 - 159 

 3.4 สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 74 - - - 74 

 3.5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 
- 50 47 - 97 

 3.6 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย - 70 5 - 75 

 3.7 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา - 28 178 - 206 

 3.8 สาขาวชิาพัฒนศกึษา                  71 - - - 71 

 3.9 สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษาพิเศษ - 15 4 - 19 

 3.10 สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา 55 - - - 55 
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ลําดับ หลักสูตร (แผน) 

จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีน (คน) 

ป.โท 

ป.เอก รวม 
เฉพาะ ก 

ก และ ข 

นศ.ลงแผน ก นศ.ลงแผน ข 

 3.11 สาขาวชิาทัศนศลิปศกึษา 65 - - - 65 

4 หลักสูตรระดบัปริญญาเอก    302 302 

 4.1 สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา - - - 118 118 

 4.2 สาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวติและ

การพัฒนามนุษย 
- - - 24 24 

 4.3 สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  - - - 86 86 

 4.4 สาขาวชิาพัฒนศกึษา - - - 74 74 

 รวม 301 312 244 302 2,711 

ที่มา : มหาวทิยาลัยศลิปากร (1 มิถนุายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

จุดแข็ง :  

1.  มีระบบและกลไกการเปด ปด หลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

2. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิมีแผนการดําเนนิการและโครงการที่จะทําใหหลักสูตรของคณะวชิาเปนไปตามมาตรฐาน TQF โดย

มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนกลไกในการดําเนนิการ 

3.  มีระบบและกระบวนการในการวเิคราะหหลักสูตร โดยวจิัยเพื่อประเมินหลักสูตรกอนการพัฒนา

ปรับปรุง เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณของคณะวิชาและ

มหาวทิยาลัย  

4.  มีการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เนนการวิจัยมากกวารอยละ 50 ของจํานวน

หลักสูตรทัง้หมด  

5.  คณะศกึษาศาสตร มีนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน 

(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ

การศกึษา 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

1.  นําระบบสารสนเทศมาใชในการวิ เคราะห  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และเสริม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

2. พัฒนาอาจารยผูสอนและกระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสริมสราง

ทักษะโดยจัดการเรยีนรูเพื่อใหนักศกึษาไดพัฒนาและมีคุณลักษณะบัณฑติอันพึงประสงค 5 ดาน 

3.  วเิคราะหศักยภาพของทีมงานวิจัยของอาจารยและความรวมมือของคณาจารยกับชุมชนและ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน และแหลงทุนระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพรในเว็บไซต เพื่อใหผูสนใจเขามาใช

ประโยชนและสงเสรมิดานการเพ่ิมจํานวนบัณฑติศกึษาแผน ก   
 

จุดออน :   

1. เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการเกษียณอายุราชการ ทําใหมีอาจารย

ประจําหลักสูตรที่เปนอาจารยประจําไมครบตามจํานวน ตองเชิญอาจารยพิเศษมาเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. หลักสูตรที่มีลักษณะรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวชิาชีพของยังมีจํานวนนอย 

3. อาจารยใหมจํานวนหนึ่งขาดคุณสมบัตขิองการเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :   

1. จัดหาอัตรากําลังเพ่ิมข้ึน โดยใชเงินงบประมาณรายไดของคณะฯ มาดําเนนิการ 

2. เรงรัดการดําเนนิการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหครบถวนทุกหลักสูตร  

3. สงเสรมิใหจัดทําความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวชิาชีพของหลักสูตร  

4. สงเสรมิใหอาจารยศกึษาอบรมเพ่ิมเตมิ และสนับสนุนใหทําผลงานทางวชิาการ  
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.1.1-1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลกัสตูร 

ศษ 2.1.1-2 กรอบมาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี

ศษ 2.1.1-3 กรอบมาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑติศกึษา 

ศษ 2.1.1-4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.1.1-5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการปรับปรุงหลกัสตูรคณะศกึษาศาสตร ครบรอบ

หลักสูตร พ.ศ. 2554  

ศษ 2.1.2-1 แนวปฏิบัตเิรื่องการปดหลักสูตร 

ศษ 2.1.2-2 

ศษ 2.1.4-1 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวชิาการ 

ศษ 2.1.2-3 เอกสารขออนุมัตปิดหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพคร ู

ศษ 2.1.3-1 หนังสอืรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลติ และมาตรฐานบัณฑติจากคุรุสภา 

ศษ 2.1.3-2 สรุปหลกัสูตรคณะศกึษาศาสตร ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

ศษ 2.1.3-3 สรุปหลกัสูตรคณะศกึษาศาสตร ที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

ศษ 2.1.4-2 

ศษ 2.1.5-1 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิการบรหิารและพัฒนาหลักสูตรคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.1.5-2 คําสั่งแตงตัง้กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตร 5 ป) 

ศษ 2.1.6-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชีพครู 

ศษ 2.1.6-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรศกึษาศาสตรบณัฑติ 

ศษ 2.1.6-3 คําสั่งแตงตัง้ครูพ่ีเลี้ยงนกัศกึษาฝกปฏิบัตกิารสอน 

ศษ 2.1.7-1 จํานวนหลักสูตรและการเปดสอนตามแผนการเรยีน 

ศษ 2.1.8-1 จํานวนนกัศกึษาแตละสาขาวชิา แยกตามระดับการศกึษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : อาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒปิริญญาเอก 

เกณฑการประเมนิ :  
 

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

หรือ 
2)  แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกับปที่ผานมา

โดยกําหนดให คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 
 

 

สรุปจํานวนอาจารยคณะศกึษาศาสตร จําแนกตามวุฒกิารศกึษา ปการศกึษา 2554 
 

วุฒิการศกึษา จํานวน (คน) 

1. ปรญิญาตร ี - 

2. ปรญิญาโท 27.50 

3. ปรญิญาเอก 50 

4. ลาศกึษา 3 

จํานวนอาจารยทัง้หมด (นับรวมลาศกึษาตอ) 77.5 

จํานวนอาจารยที่ปฏิบตังิานจรงิ (ไมนับรวมลาศกึษาตอ) 74.5 
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ตารางที่ 2.2-1 จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก ปการศกึษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนอาจารยปการศึกษา 2554 จํานวนอาจารยจาํแนกตามวุฒิการศึกษา 

ปฏิบัติงาน 

จรงิ 

ลาศึกษาตอ รวมจํานวน 

อาจารยท้ังหมด 

(ปฏิบัติงานจรงิ 

และลาศึกษาตอ) 

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

ป.โท ป.เอก 
ป.โท-

ป.เอก 
ป 52 ป 53 ป 54 ป 52 ป 53 ป 54 ป 52 ป 53 ป 54 

1. ภาควชิาการบรหิารการศกึษา 7    7    0.5 1  6 5 7 

2. ภาควชิาการศกึษานอกโรงเรยีน 4    4     0.5 1 3 2 3 

3. ภาควชิาเทคโนโลยีการศกึษา 7    7    5 4 2 3 3 5 

4. ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 7.5    7.5    1.5 1 1.5 6 4.5 6 

5. ภาควชิาพื้นฐานทางการศกึษา 17    17    3 3 7 9 9 10 

6. ภาควชิาหลักสูตรและวธิสีอน               

- สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 4    4    1 1  3 2 4 

- สาขาวชิาการประถมศกึษา 6.5  2  8.5    5 4 3.5 2 3 5 

- สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 6    6    6 3 2 2 3 4 

- สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา 5    5    2 2 3 1 1 2 

- สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ 9  1  10    9 8 7.5 4 3 4 

รวมทั้งหมด 74.5  3  77.5    33 27.50 27.50 39 35.50 50 

รอยละ 96.13  3.87  100    45.83 43.65 35.48 54.17 56.35 64.52 
 

ที่มา :  กองการเจาหนาที่  ขอมูล ณ  วันที่  31 พฤษภาคม 2555
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ตารางที่ 2.2-2  จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศกึษาในระดับปรญิญาเอกภายในระยะเวลา 5 ป  

                    (2555 - 2559) 
 

คณะวิชา 

จํานวนอาจารยท่ีคาดวาจะจบการศกึษาระดับปรญิญาเอก  

ในประเทศ (คน) ตางประเทศ (คน) 

ป 

55 

ป 

56 

ป 

57 

ป 

58 

ป 

59 

ป 

55 

ป 

56 

ป 

57 

ป 

58 

ป 

59 

1. ภาควชิาการบรหิารการศกึษา           

2. ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน           

3. ภาควชิาเทคโนโลยีการศกึษา           

4. ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว           

5. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา           

6. ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน           

- สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ           

- สาขาวิชาการประถมศึกษา    2       

- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย           

- สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา           

- สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ   1        

รวมท้ังหมด   1 2       

 

ที่มา :  กองการเจาหนาที่  ขอมูล ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2555 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 61 

 

ตารางที่ 2.2-3   จํานวนอาจารยที่จะเกษยีณจําแนกตามคุณวุฒิการศกึษาและตําแหนงทางวชิาการ ปงบประมาณ 2554 - 2558 
 

คณะวิชา 

จํานวนผูเกษยีณอายุราชการปงบประมาณ 2554 - 2558  วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

1. ภาควชิาการบรหิารการศกึษา                

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย            1    

 รองศาสตราจารย                

 ศาสตราจารย                

2. ภาควชิาการศกึษานอกโรงเรยีน                

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย               1 

 รองศาสตราจารย     1           

 ศาสตราจารย                

3. ภาควชิาเทคโนโลยีการศกึษา                

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย                

 รองศาสตราจารย     1           

 ศาสตราจารย                
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คณะวิชา 

จํานวนผูเกษยีณอายุราชการปงบประมาณ 2554 - 2558  วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

4. ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว                

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย         1      1 

 รองศาสตราจารย                

 ศาสตราจารย                

5. ภาควชิาพื้นฐานทางการศกึษา                

 อาจารย     1           

 ผูชวยศาสตราจารย         1       

 รองศาสตราจารย      1          

 ศาสตราจารย                

6. ภาควชิาหลักสูตรและวธิสีอน                

- สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ                

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย               1 

 รองศาสตราจารย                

 ศาสตราจารย                

- สาขาวชิาการประถมศกึษา                

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย                
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คณะวิชา 

จํานวนผูเกษยีณอายุราชการปงบประมาณ 2554 - 2558  วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

 รองศาสตราจารย                

 ศาสตราจารย                

- สาขาวชิาการสอนภาษาไทย                

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย              1  

 รองศาสตราจารย              1  

 ศาสตราจารย                

- สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา                

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย                

 รองศาสตราจารย                

 ศาสตราจารย                

- สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ            1    

 อาจารย                

 ผูชวยศาสตราจารย   1             

 รองศาสตราจารย         1       

 ศาสตราจารย                

รวมทั้งหมด   1  3 1   3   2  2 3 

ที่มา :  กองการเจาหนาที่  ขอมูล ณ  31 พฤษภาคม 2555    
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : รอยละ 58.96  เกณฑประเมิน : 4.91  คะแนน  

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : รอยละ 64.52  เกณฑประเมิน : 5.00  คะแนน 

เปาหมายของปนี้  : 55.00    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย    

เปาหมายปตอไป : 60.00    เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 
          

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :    

ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศกึษาตอจํานวน 77.5 คน โดยมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 50 คน และปรญิญาโท 27.50 คน ดังนั้น รอยละของ

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(50/77.5*100) คิดเปน 64.52 เม่ือแปลงคารอยละของอาจารย

ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตามเกณฑ ไดคะแนน  = 5.00  คะแนน (เอกสารหมายเลข ศษ 2.2.1-1, ศษ  

2.2.1-2 และศษ  2.2.1-3) 
 

จุดแข็ง : 

        1.  มีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยมีเปาหมายและงบประมาณ

ชัดเจนในแตละป โดยมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะฯ 

 2.  มีระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยที่มีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกไปศึกษาตอ โดย

จัดสรรเงนิสนับสนุนแกผูลาศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงมีเงื่อนไขในการใหเงินสนับสนุน ตามประกาศ

คณะศกึษาศาสตร รวมทัง้จัดภาระงานใหเหมาะสมเพื่อใหมีเวลาเตรยีมตัวในการศกึษาตอ  

 3. มีนโยบายสงเสรมิใหภาควชิารับอาจารยใหมเฉพาะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

  4.  สงเสรมิการพัฒนาอาจารยหลังจบการศกึษาปริญญาเอกใหไดรับทุนวิจัยและผลิตตํารา โดยใช

ยุทธศาสตรทางการเงนิสรางทมีงานวจิัยเพื่อมุงความเปนเลศิเฉพาะดาน  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

        สงเสรมิใหอาจารยที่จบปริญญาเอกรวมมือกับตางประเทศ ทั้งดานการวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

รวมทัง้สรางเครอืขายวจิัยกับอาจารยทั้งภายในและภายนอก และสรางโอกาสใหอาจารยรุนใหมไดรับทุน

ศกึษาตอในตางประเทศ 
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จุดออน :  

        1.  อาจารยคณะศึกษาศาสตรที่มีวุฒิปริญญาโท มีแนวโนมที่จะไมศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

เนื่องจากจะเกษยีณอายุราชการภายใน 5-8 ป 
  

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

        สงเสริมใหอาจารยที่จะเกษียณราชการอายุภายใน 5-8 ป ใหมีตําแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารยเปนอยางนอย เพื่อใหคณะวชิามีความเขมแข็งในการจัดการเรยีนการสอนระดับบัณฑติศกึษา 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ  2.2.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ปการศกึษา 2554 

ศษ  2.2.1-2 ตารางแสดงรายช่ืออาจารยประจําปการศกึษา 2554  

ศษ  2.2.1-3 รายช่ืออาจารยตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัตริาชการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 

เกณฑการประเมนิ :  

 

ตารางท่ี 2.3-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวชิาการ (นับรวมที่ลาศกึษาตอ) 

จํานวนอาจารยท่ีมตีําแหนงทางวชิาการ หนวยวัด 

ผลการดําเนนิงาน             
ในปการศกึษา 

2552  2553 2554 

ศาสตราจารย  คน - - - 

รองศาสตราจารย  คน 8 4 5 

ผูชวยศาสตราจารย  คน 26 22 21 

อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวชิาการ  คน 38 41 51.5 

รวมจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (นับรวมที่ลาศกึษาตอ) คน 72 67 77.5 

รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวชิาการ (รศ. และ ศ.)  รอยละ 11.11 5.97 6.45 

คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวชิาการ (รศ. และ ศ.) คะแนน 1.85 1.00 1.08 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวชิาการ คะแนน - - 0.08 

 

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

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:  รศ., ศ. = 6.45   เกณฑประเมิน   : 1.08   คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :   รศ., ศ. =10.00    ผลการดําเนนิงาน   ไมบรรลุเปาหมาย 

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

 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

 คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะหสัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการในระยะเวลา 5 ป

ขางหนา เพื่อวเิคราะหอัตราเกษยีณของอาจารยและวางแผนดานอัตรากําลังในอนาคต โดยเก็บขอมูลเปน

ประจําทุกป   

 

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกนั  

   โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

หรือ 

2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน เปรยีบเทยีบกับปที่ผานมา โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 
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คณะศกึษาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนและสงเสรมิใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดย

การสงเสรมิใหอาจารยไปอบรม ประชุมวชิาการ เพื่อพัฒนาองคความรู และสงเสรมิใหอาจารยผลติผลงาน

วชิาการ ผลงานวจิัย ตํารา เพื่อตพิีมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ  และนํามาประกอบการ

ขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเพ่ิมจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนของคณะ

ศกึษาศาสตร 

  ในปการศกึษา 2554  คณะศกึษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 77.5 คน จําแนกเปนผูดํารงตําแหนงระดับรองศาสตราจารย 5 คน                  

ผูชวยศาสตราจารย 21 คน และอาจารย 51.5 คน รวมอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งหมด 26 คน คิดเปนรอยละ 33.55                   

จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด และมีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ                    

รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 5 คน คิดเปนรอยละ 6.45 จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

(5/77.5*100) เม่ือคํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (รศ. และศ.) เทากับ 1.08 

คะแนน (เอกสารหมายเลข ศษ 2.3.1-1, ศษ 2.3.1-2 และศษ 2.3.1-3) 
 

 

จุดแข็ง :  

มีแผนการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการจัดงบประมาณ

สนับสนุนการวจิัย การผลติตําราและการเผยแพรผลงานวจิัย รวมทัง้สนับสนุนทุนในการเพ่ิมพูนความรูและ

แสวงหาความรวมมือกับนานาชาตใินรูปแบบตาง ๆ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางความเขาใจในการขอตําแหนงทางวชิาการและดําเนนิการดาน

การจัดการความรู เรื่องเรยีนรูปญหาในการขอตําแหนงทางวชิาการที่มหาวิทยาลัยรวบรวมข้ึน เผยแพรให

คณาจารยทราบ และมีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาใหเปนคลังของความรูในการขอตําแหนง                 

ทางวิชาการโดยมีตํารา หนังสือเกี่ยวกับการวิจัย และผลงานวิจัยของงอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุน                 

จากคณะศกึษาศาสตร และจากหนวยงานตาง ๆ ภายนอก 

2. เผยแพร/ประชาสัมพันธเรื่องการจัดสรรงบประมาณทุนและเงินรางวัลใหอาจารยไดรับทราบ

อยางตอเนื่องอยูเสมอ และใชมาตรการจูงใจใหคณาจารยผลติผลงานตามเกณฑของ สกอ. 
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จุดออน : 

1. อาจารยที่ มีตําแหนงทางวิชาการ ระดับ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย

ศาสตราจารยมีจํานวนนอย เนื่องจากอาจารยสวนใหญมีภาระงานประจํามาก จึงไมมีเวลาทําผลงาน

วชิาการ 

2.  ยังไมไดดําเนนิการกําหนดเกณฑประเมินพนักงานขาราชการสายอาจารย ในการตอสัญญาจางที่

ผูกไวกับการขอตําแหนงทางวชิาการเม่ือปฏิบัตงิานครบระยะเวลาตามเกณฑ 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

1. จัดทําแผนและกําหนดเปาหมายเพื่อผลักดันใหอาจารยที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการเขาสู

ตําแหนงเพ่ิมข้ึนดวยมาตรการทางบวก และจัดสรรงบประมาณเพื่อใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

ปรับระบบ กลไกในระดับคณะวชิา เพื่อเรงรัดการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และกําหนดระยะเวลาที่จะเริ่ม

ใชมาตรการเรงรัดใหอาจารยพัฒนาตนเองในการเพ่ิมวุฒิการศกึษาหรอืเขาสูตําแหนงทางวชิาการ 

 2.  ควรรับอาจารยใหมที่มีวุฒิปรญิญาเอกเพื่อใหสามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดเร็วข้ึน และ

กําหนดเงื่อนไขในการทําสัญญาจางอาจารยรุนใหม  หรือการตอสัญญาจางอาจารยรุนใหมใหตอง

ดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผศ. ภายในระยะเวลา 5 ปหลังจากมีคําสั่งบรรจุเขา

ทํางาน   

3.  การวางแผนดานอัตรากําลังควรมีการวิเคราะหอัตราเกษียณของอาจารยลวงหนา แผนการ

สงเสรมิใหอาจารยศกึษาตอ เพื่อปองกันผลกระทบตอสัดสวนตําแหนงทางวชิาการ 
  

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ  2.3.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ปการศกึษา 2554 

ศษ  2.3.1-2 ตารางแสดงรายช่ืออาจารยประจําปการศกึษา 2554  

ศษ  2.3.1-3 รายช่ืออาจารยตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัตริาชการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑการประเมนิ :       

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ       

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ            

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ               

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ             

5 หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ                 

7 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีแผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยทัง้ดานวชิาการ เทคนคิการสอน 

และการวัดผลและมีแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุที่มีการ

วเิคราะหขอมูลเชิงประจกัษ (เทคนคิการสอนและวัดผลควรเนนดานการสอน

ใหผูเรยีนมีความคิดสรางสรรคและมีคานยิมจติสาธารณะ สวนบุคลากรควร

เนนการพัฒนางานทีส่งเสรมิความคิดสรางสรรคและคานยิมจติสาธารณะ) 

 

 

2 มีการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป

ตามแผนที่กําหนด  

  

3 มีสวัสดกิารเสรมิสรางสุขภาพที่ด ีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 
 

4 มีระบบการตดิตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรยีนการสอนและการวัดผลการ

เรยีนรูของนกัศกึษา ตลอดจนการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวของ 

  

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ

ดูแลควบคุม ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัติ 
  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบรหิารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  7  ขอ  เกณฑประเมิน :   5   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  7  ขอ  เกณฑประเมิน :   5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  5 ขอ           ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  7 ขอ   เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง : 

1.  มแีผนการบรหิารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวชิาการ เทคนคิการสอนและการวัดผลและ

มแีผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมกีารวเิคราะหขอมูลเชงิประจักษ   

ปการศกึษา 2554 คณะศกึษาศาสตรมกีารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  

ท่ีสอดคลองกับแผนบริหารและพัฒนาอาจารยและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 

2551-2554) ของมหาวทิยาลัย โดยใชขอมูลเชงิประจักษ ไดแก ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรท่ีมีอยู

ในปจจุบัน นอกจากนี้ มกีารวเิคราะหอัตรากําลังท่ีจะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกําหนด และวางแผนใน

การจัดเตรียมบุคลากรสําหรับระยะ 5 ป เพ่ือพัฒนาและรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใช

ประกอบการขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล มกีารสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน จาก

กจิกรรมการจัดการความรูเพ่ือนํามาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการบุคลากร ท้ังนี้ มีการจัดสรร

งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณอันจะเปน

ประโยชนในการพัฒนางานท่ีรับผดิชอบ โดยการสนับสนุนใหเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา และศกึษาดูงานท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.1-1, ศษ 2.4.1-2 และศษ 2.4.1-3) 
 

2.  มกีารบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด    

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกในการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรท่ีเปนการ

สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง คัดเลือก

บุคลากรเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีคณะฯวางแผนไวโดยดําเนินการอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนว

ปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (job 

description) การระบุคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง (job specification) รวมท้ังความสามารถ (competencies) ท่ีจําเปน

ตอการปฏบัิตงิาน เพ่ือใชในการทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงาน มีการประเมินผลปฏิบัติงาน (job evaluation) การ

กําหนดเสนทางเดนิของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุมใหเปนไปตามมาตรฐานของตําแหนงงาน

นัน้ๆ และตดิตามตรวจสอบเปนรายบุคคลเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง การธํารงรักษาบุคลากร การขอ

กําหนดตําแหนงทางวชิาการ การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ

ลงโทษ การพัฒนาบุคลากร การลาศกึษา ฝกอบรม การดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ และปฏิบัติการวิจัย 

ณ ตางประเทศ มีการประเมนิผลการทดลองปฏบัิตงิาน  เพ่ือการพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือการตอสัญญา

จาง มีมาตรการสรางขวัญกําลังใจ เชน สนับสนุนทุนเพ่ือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ การทําวิจัย การ

ประชุมสัมมนา/การศกึษา  ดูงาน มเีงินรางวัลประจําป ในขณะเดยีวกันมมีาตรการลงโทษสําหรับผูกระทําผิดวินัย 

(เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.2-1, ศษ 2.4.2-2, ศษ 2.4.2-3, ศษ 2.4.2-4, ศษ 2.4.2-5, ศษ 2.4.2-6,              

ศษ 2.4.2-7,และศษ 2.4.2-8 และศษ 2.4.2-9)  
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3.  มสีวัสดกิารเสริมสรางสุขภาพท่ีด ีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบสวัสดิการของคณะฯและใชสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเพื่อสราง

บรรยากาศการทํางานที่ดี และสรางขวัญกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ตามระเบียบ

ขอบังคับของทางราชการในสวนของบุคลากรที่เปนขาราชการ และจัดระบบสวัสดิการตามที่ปรากฏใน

ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสวนของบุคลากรที่เปนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้ยังมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงาน อาท ิ

สวัสดิการดานพาหนะรับสงบุคลากรแตละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย รานอาหารที่ มีราคายอมเยา                 

มี Fitness Center เพื่อสงเสริมใหบุคลากรออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพประจําป  การรักษาความ

ปลอดภัย อํานวยความสะดวกหองประชุม โสตทัศนูปกรณ มีการจัดกิจกรรมแขงกีฬาทั้งภายนอกและ

ภายในมหาวทิยาลัย นอกจากนี้ ยังมีสวัสดกิารดานตาง ๆ เงนิกูฉุกเฉนิ การรักษาพยาบาล การศกึษาดูงาน

และการศกึษาตอ การจัดซ้ืออุปกรณ  IT ที่จําเปนเพื่อเสรมิสรางทักษะของบุคลากร การจัดกจิกรรมพัฒนา

บุคลากร มีการสงเสรมิสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย ยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัล เชน 

การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานที่ไดรับรางวัลทัง้ภายในและภายนอกคณะ  

คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ                   

การเสรมิสรางสุขภาพที่ดแีละการสรางขวัญและกําลังใจ และสรุปรายงานผลการสํารวจเพื่อนําเสนอตอที่

ผูบรหิาร เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.3-1, ศษ 2.4.3-2, ศษ 2.4.3-3, ศษ 

2.4.3-4 และศษ 2.4.3-5)  
  

 4.  มรีะบบการตดิตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก

การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏบิัตงิานท่ีเกี่ยวของ   

 คณะศกึษาศาสตรมีการตดิตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารยและบุคลากรหลังจากไดรับการ

พัฒนาประมาณ 6-9 เดือนในการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลการเรยีนรูของนักศกึษา ตลอดจนการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวของ ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการ

ดําเนนิการ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.4-1, ศษ 2.4.4-2) 
 

5.  มกีารใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏบิัติ  

คณะศกึษาศาสตรยดึถอืปฏิบัตติามขอบังคับตางๆที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในคูมืออาจารย

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยการเวียนบันทึก ประชาสัมพันธบนเว็บไซตของคณะฯ ให

บุคลากรรับทราบทั่วกัน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานราชการโดยคํานึงถึงความประพฤติที่เหมาะสม 

และมีจติสํานักรับผิดชอบในหนาที่ และคณะฯ มีกระบวนการใหความรูดานจรรยาบรรณแกอาจารยและ
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บุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงระบุอยูในคูมืออาจารยฯและสอดแทรกไวในกจิกรรม/โครงการพัฒนาบคุลากรหรอื

โครงการจัดการความรูเพื่อเปนการสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณ แกคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน และมีการประเมินผลดานจรรยาบรรณ โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัยกํากับดูแล  ผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.5-1         

และศษ 2.4.5-2)  
 

6. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สนับสนุน   

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกจิกรรมที่กําหนดไวในแผน 

การบรหิารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของการดาํเนนิงาน 

และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนในรอบปถัดไป (เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.6-1) 
 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของปที่ผานมาเสนอตอผูบรหิารเพื่อรับทราบ เพื่อนําขอเสนอแนะและ

ผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทําแผนและการบริหารจัดการในเรื่องการพัฒนาบุคคลากรในปตอไป 

(เอกสารหมายเลข ศษ 2.4.7-1) 
 

จุดแข็ง :      

         1.  มีแผนพัฒนาบุคลากรและมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม

สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สรรหาบุคลากรที่ มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงาน และให

ความสําคัญตอการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อนํามาใชเปนแนวทางพัฒนาระบบงาน 

 2.  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและมีกระบวนการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรอยางเปนระบบ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

 ดําเนินการสงเสริม/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกสายงาน/ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อ

สรางความเขมแข็งขององคกร หากมีงบประมาณเพียงพอ อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในดานตางๆ 

อาท ิ ดานคุณภาพชีวติ บรรยากาศและสภาพแวดลอม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ใหมากข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.4.1-1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศกึษาศาสตร  

ศษ 2.4.1-2 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศกึษาศาสตร  

ศษ 2.4.1-3 งบประมาณงานพัฒนาบุคลากรคณะศกึษาศาสตร ประจําป 2554 

ศษ 2.4.2-1 เอกสารสรรหา คัดเลอืกบุคลากร ระเบยีบ ขอบังคับดานบุคลากร  

ศษ 2.4.2-2 คูมือสมรรถนะ (Competency) บุคลากรคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.4.2-3 รายงานการประเมินผลปฏิบตังิานของบุคลากร  

ศษ 2.4.2-4 ระเบยีบวาดวยเงนิเดอืนของพนกังานผูถูกสั่งพักงาน  

ศษ 2.4.2-5 ระเบยีบวาดวยหลักเกณฑการใหพนกังานมหาวทิยาลัยไปศกึษา ฝกอบรม ดูงาน และ

ปฏิบัตกิารวจิัย 

ศษ 2.4.2-6 การอบรมเรื่องพัฒนาอาจารยใหมเพื่อเสรมิสรางความเปนมืออาชีพดานการเรยีนการสอน 

ศษ 2.4.2-7 การสงเสรมิใหมีการแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาบคุลากรและการจัดการความรู 

ศษ 2.4.2-8 โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนางานประจําดวยการวจิัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ” 

ศษ 2.4.2-9 โครงการการเขียนบทความวจิัยกาวไกลสูระดับนานาชาติ 

ศษ 2.4.2-10  โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาการศกึษา อยางสรางสรรค 

ศษ 2.4.2-11 การบรรยายพิเศษเรื่อง งานวจิัยแบบผสมผสาน Mixed Method Research 

ศษ 2.4.3-1 ประกาศมหาวทิยาลัยเรื่องสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัย 

ศษ 2.4.3-2 ประกาศคณะศกึษาศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวธิกีารจายเงนิสวัสดกิารของสํานกังาน

เลขานุการ คณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.4.3-3 ประกาศใหทุนสนับสนุนการวจิัยในดานการพัฒนาการเรยีนการสอน 

ศษ 2.4.3-4 ประกาศสถาบันวจิัยและพัฒนา เรื่องการเปดรับขอเสนอโครงการวจิัย ประเภทโครงการ

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

ศษ 2.4.3-5 โครงการและกจิกรรมที่เสรมิสรางสุขภาพ 

ศษ 2.4.4-1 ระบบการตดิตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดมาใชพัฒนางาน 

ศษ 2.4.4-2 การนําความรูที่ไดจากการประชุม อบรม สัมมนามาใชพัฒนางานที่เกี่ยวของ 

ศษ 2.4.5-1 คูมืออาจารยคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.4.5-2 คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.4.6-1 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.4.7-1 การพิจารณานําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปตอไป 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5 : หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 

เกณฑการประเมนิ :       
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

7 ขอ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีการจัดการหรอืจดับรกิารเพื่อใหนักศกึษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตรา

ไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

 
 

2 มีบรกิารหองสมุดและแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 

และมีการฝกอบรมการใชงานแกนกัศกึษาทุกปการศกึษา 

 
 

3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ

การศกึษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

 

 

4 มีบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน

นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบรกิารดานอาหารและสนามกฬีา 

 

 

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ

ขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบรเิวณอาคารตาง ๆ โดย

เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบรกิารในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบรกิารดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบรกิาร 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:    7      ขอ      เกณฑประเมิน :    5      คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:       7     ขอ      เกณฑประเมิน :    5      คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :   6   ขอ        ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป:  7 ขอ                             เกณฑประเมิน :  5 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :    

 1. มกีารจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 

FTES ตอเคร่ือง  

คณะศกึษาศาสตร จัดคอมพิวเตอรไวบริการใหแกนักศึกษา และมีบริการติดตั้ง wireless ซ่ึงเปนจุด

ใหบรกิารเครอืขายอินเทอรเน็ตแบบไรสายซ่ึงสามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร notebook สวนตัวของนักศึกษา 

โดยไดรับ MAC address จากศูนยคอมพิวเตอรซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่ดูแลเรื่องดังกลาวของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ยังมีการใหบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาไดใชคนควาหาขอมูลจากศูนยคอมพิวเตอร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรูดวยตนเองอีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงรายละเอียดจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรของแตละคณะวิชา จํานวนนักศึกษาแตละคณะวิชาที่ไดรับ MAC address และจํานวน

คอมพิวเตอรสวนกลาง ทางมหาวทิยาลัยไดมอบหมายใหศูนยคอมฯดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงขอมูลที่

ไดปรากฏอยูในตารางขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรดังเอกสารหลักฐานที่แนบ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.1-1,   

ศษ 2.5.1-2 และศษ 2.5.1-3) 

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนินงานบางสวนที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนินงานรวมกับทางมหาวิทยาลัยดวย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจัดทํา

ตารางขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลักฐานอางอิง 
 

 2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนักศกึษาทุกปการศกึษา  

 คณะศึกษาศาสตรมีแหลงคนควาและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ที่ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

รวมกับสํานักหอสมุดกลาง  และศูนยคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยศลิปากร  โดยมีแหลงสบืคนขอมูลผานทาง

ระบบอินเตอรเนต ซ่ึงนักศกึษาสามารถศกึษาหาขอมูลตางๆ และสามารถดาวนโหลดเอกสารไดโดยไมตอง

มาใชบรกิารยมืคนืจากหองสมุดดวยตนเอง นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดใหมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

เรยีนรูดวยตนเอง (ขณะนี้ไดยายการบรกิารไปที่ช้ัน 2 อาคารศกึษา 3 เนื่องจากกําลังปรับปรุงหองดังกลาว

ใหเปนศูนยความเปนเลิศทางการเรียนการสอน) ซ่ึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสืบคน

ขอมูล ซ่ึงสามารถเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตรไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอศูนย

เทคโนโลยสีารสนเทศและการเรยีนรูดวยตนเอง ซ่ึงผลการประเมินที่ไดก็จะนําไปปรับปรุงการใหบรกิารใหดี

ข้ึนตอไป (เอกสารหลักฐานหมายเลข ศษ 2.5.2-1, ศษ 2.5.2-2 และศษ 2.5.2-3) 

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนินงานบางสวนที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย 
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 3. มหาวทิยาลัยและคณะวชิามบีริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด

เช่ือมตออินเตอรเน็ต 

คณะศกึษาศาสตร มีหองเรยีนจํานวน 49 หอง และมีหองที่มีเครื่อง LCD และเครื่องคอมพิวเตอร

ประจําหองเรยีน ทัง้หมด 20 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 2 หอง และมีการใหบริการเครื่อง 

Notebook จํานวน 16 เครื่อง  สวนการมีจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตนัน้ คณะวชิาไดจัดใหมีพื้นที่ Open Learning 

Space บริเวณอาคารตางๆ สําหรับใหบริการนักศึกษาผานระบบ SU-Wi-Fi จํานวน 1 แหง ทั้งนี้ 

มหาวทิยาลัยไดตดิตัง้ระบบ Wireless เพื่อใหนักศึกษา ไดใชงานระบบเครือขายไดอยางทั่วถึง โดยติดตั้งที่

วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 15 จุด มีจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตทั้งหมด 310 จุด ซ่ึงครอบคลุม

พื้นที่อาคารศึกษา 1 2 และ 3 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.3-1, ศษ 2.5.3-2, ศษ 2.5.3-3,ศษ 2.5.3-4 

และศษ 2.5.3-5) 
   

4. มบีริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบยีนนักศกึษาผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ

ดานอาหารและสนามกฬีา  

คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนนิการรวมกับมหาวทิยาลัยโดยใหบรกิารดานระบบบริการการศึกษา 

ผาน Internet เปนระบบทะเบยีน Online โดยนักศกึษาสามารถใชในการลงทะเบยีน ตรวจสอบผลการศกึษา 

ตรวจสอบตารางเรยีน ตารางสอบ ตรวจสอบการสําเร็จการศกึษา ตรวจสอบตารางการสอนของอาจารย 

ดานการรักษาพยาบาล ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรไดใชทรัพยากรดานการรักษาพยาบาล ที่ทาง

มหาวทิยาลัยจัดให  เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน การทําแผล บรกิารจายยา การปฐมพยาบาล กรณี

ที่มีการเจ็บปวยรุนแรงจะนําสงโรงพยาบาล โดยในวันราชการจะมีพยาบาลประจําตลอดทุกวัน และมีการ

จัดบรกิารตรวจสุขภาพประจําปทุกป สําหรับนักศกึษา อาจารยและบุคลากร นอกจากนี้ยังจัดใหนักศึกษา

ทุกคนทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาตน โดยจะไดรับความคุมครอง         

คารักษาพยาบาล และคาสินไหมทดแทนตออุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ในแตละครั้ง พรอมกันนี้ยังไดสงเสริมดาน

สุขภาพอนามัยใหแกนักศกึษาอยางตอเนื่อง รวมทัง้การบําเพ็ญประโยชน เชน การบรจิาคโลหติ เปนตน ใน

เรื่องการจัดบรกิารดานอาหารนัน้ คณะศกึษาศาสตรไดการคัดเลอืกรานอาหารที่จะเขามาจําหนายในแตละ

ปเพื่อที่จะสามารถคัดเลอืกรานที่มีสุขลักษณะและใหคุณคาทางอาหารเหมาะกับสุขลักษณะที่ดแีกนักศกึษา 

นอกจากนี้ในทุกๆภาคการศกึษา จะจัดใหมีการประเมินการใหบรกิารของผูประกอบการรานอาหารเพื่อใช

เปนขอมูลในการพิจารณาตอสัญญาฯ และเพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการในภาพรวมเปน

หลัก สวนดานกฬีานัน้มหาวทิยาลัยไดจัดสนามกฬีาประเภทตางๆ ไวใหบริการ ไดแก ศูนย Su. Ed. Fitness

สนามเปตองสนามเทนนิส สระวายน้ํา สนามฟุตบอล  สนามวอลเลยบอล สนามบาสเกตบอล โรงยิมฯ 
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รวมกับมหาวทิยาลัยนอกจากนี้ยังสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาในดานกีฬาและนันทนาการใน

โครงการสงเสรมิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.4-1 และศษ 2.5.4-2) 

หมายเหตุ : นอกจากการดําเนินงานบางสวนที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย 

  

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ

ปองกันอัคคภัียในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

คณะศึกษาศาสตรมีการรักษาความปลอดภัย มีการจัดเวรเจาหนาที่  โดยจัดทําตารางการ

ปฏิบัตงิานดูแลหองเรยีน และระบบสาธารณูปโภค ของคณะศกึษาศาสตร สัปดาหละ  2  คน ผลัดเปลี่ยน

กัน โดยปฏิบัตงิานทุกวัน  ทัง้นี้ คณะศกึษาศาสตรจะแจงเวยีนตารางการปฏิบัตงิานดังกลาว  โดยมีรายช่ือ

ของผูที่ปฏิบัติงาน  พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ สําหรับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดของคณะศึกษาศาสตร  

หากเกิดกรณฉีุกเฉนิตองการความชวยเหลือเรงดวน ในดานการซอมแซมบํารุงรักษา คณะศึกษาศาสตร 

จัดใหมีการซอมบํารุง  ระบบไฟฟา  ระบบประปา ระบบโทรศัพท โดยมอบหนาที่ใหลูกจางประจําและ

ลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาที่ในการซอมบํารุง ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่  234/2553  เรื่องการมอบ

หนาที่ใหลูกจางปฏิบัตงิาน  ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ  ในสังกัดจะตองแจงความประสงคทางโทรศัพทกรณเีรงดวน 

หรอืกรอกแบบฟอรมการแจงซอมมายังงานอาคารสถานที่ของคณะศกึษาศาสตร  เพื่อที่งานอาคารสถานที่

จะไดแจงผูมีหนาที่ซอมบํารุงตอไป ดานการตรวจสอบระบบความปลอดภัย คณะศึกษาศาสตรไดมีการ

ตดิตัง้อุปกรณปองกันอัคคีภัยประเภทถังดับเพลิง ในบริเวณสวนตาง ๆ ในอาคารของคณะศึกษาศาสตร  

ซ่ึงมีการตรวจสอบและดูแลโดยมีหางหุนสวนจํากัด นครปฐม เอส ยู เซพตี้แอนดซัพพลาย มาตรวจเช็ค

เครื่องดับเพลงิปละ 6 ครัง้ ดานระบบการกําจัดของเสยี การบําบัดน้ําเสีย ในสวนของรานจําหนายอาหาร

ช่ัวคราว ไดจัดใหมีบอดักไขมันกอนปลอยน้ําลงสูทอน้ําทิ้ง  และจัดจางตักไขมัน เดือนละ 1 ครั้ง การกําจัด

เศษอาหาร และขยะ ในสวนของเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารของผูมาใชบริการ คณะ

ศกึษาศาสตร ไดจางบุคคลภายนอกใหมาเก็บเศษอาหาร (ตามสัญญาจาง) และมีการประเมินรานจําหนาย

อาหารภายในคณะดวย สวนในเรื่องของขยะไดมอบหนาที่ใหกับลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติ

หนาที่ ตามคําสั่งคณะศกึษาศาสตรที่ 234/2553 เรื่องการมอบหนาที่ใหลูกจางปฏิบัติงานและพนักงานทํา

ความสะอาดบริษัทกรีนพลัส เทรดดิ้งเปนผูรับผิดชอบสวนหนึ่ง โดยนําขยะทั้งหมดทิ้งที่ ที่ทิ้งขยะซ่ึง

มหาวทิยาลัยศลิปากรจัดให บรเิวณบานประหยัดพลังงาน (เอกสารหมายเลข ศษ 2.5.5-1, ศษ 2.5.5-2, ศษ 

2.5.5-3, ศษ 2.5.5-4 และศษ 2.5.5-5)     
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6. มผีลการประเมนิคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตร ไดสํารวจความพึงพอใจ การใหบริการดานขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความ

สะดวก และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยใหนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุกระดับการศกึษาตอบแบบสํารวจ จํานวนทั้งสิ้น 300 ฉบับ ไดรับกลับคนืมา 217 ฉบับ คิดเปนรอยละ 72 

มีการผลและเสนอผลการประเมินตอผูบริหารไดรับทราบ ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ   

ในขอ 2 ดานหองสมุดและแหลงเรยีนรูตางๆ ได 3.81 คะแนน ขอ 3 ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ

เรยีนการสอน ได 3.78 คะแนน ขอ 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆได 3.80 และ ขอ 5 ดาน

ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ได 3.91 คะแนน (เปนไปตามเกณฑ : ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

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

 7. มกีารนําผลการประเมนิคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

จากผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 ไดนําเสนอตอผูบรหิารในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครัง้ที่ 6/2555 เม่ือวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 วาระที่ 4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

ดานขอมูลขาวสารสิ่งอํานวยความสะดวกและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติใหนําขอเสนอแนะที่ไดจากการสํารวจฯ แจงผูที่เกี่ยวของเพื่อ

ดําเนนิการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาตอไป ทั้งนี้ 

จากการพิจารณาผลการประเมินฯแลว คณะศึกษาศาสตรไดอนุมัติจัดซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณการ

ใหบรกิารการเรยีนการสอนเพ่ิมเตมิ อาท ิเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จํานวน 5 เครื่อง เครื่องฉายภาพสามมิต ิ

จํานวน 2 เครื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (เอกสาร

หมายเลข ศษ 2.5.7-1 และศษ 2.5.7-2) 
 

จุดแข็ง :    

 1. มีการจัดบรกิารดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัด

ใหมีศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง ซ่ึงมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรกิารสืบคนขอมูล มีบริการติดตั้ง 

wireless ซ่ึงเปนจุดใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไรสาย  ทําใหนักศึกษาสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต

ตลอดเวลาที่ตองการ 

2. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมีหองเรียน โรงอาหาร 

สถานที่พักผอนหยอนใจ และศูนย Su. Ed. Fitness  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 จัดงบประมาณเพื่อจัดบรกิารดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนา

นักศกึษาอยางนอยในดานหองเรยีน หองปฏิบัตกิาร อุปกรณการศกึษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต อยาง

ตอเนื่อง จัดสรรงบประมาณและตดิตั้งอุปกรณใหเพียงพอ  

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.5.1-1 การจัดใหบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรแกนักศกึษา 

ศษ 2.5.1-2 แบบฟอรมการใหบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรภายในศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 

ศษ 2.5.1-3 ขอมูลครุภัณฑทางคอมพิวเตอรของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ 2.5.2-1 หนาเว็บไซดหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และการใหบริการสืบคนขอมูลผาน

เครอืขายคอมพิวเตอร 

ศษ 2.5.2-2 ตารางเปด-ปดหองบรกิารศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรูดวยตนเอง 

ศษ 2.5.2-3 การใหบรกิารงานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร (Network Computer System) 

ศษ 2.5.3-1 ตารางการใชหองเรยีน 

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

ศูนยบรกิารการเรยีนรูของภาควชิาตางๆ) 

ศษ 2.5.3-3 การบรกิารจุดเช่ือมตออินเตอรเนตภายในบรเิวณคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.5.3-4 ตารางการขอใชหองเรยีนคอมพิวเตอร  

ศษ 2.5.3-5 การใหบรกิารโสตทัศนูปกรณ และสื่อการเรยีนรูตางๆ 

ศษ 2.5.4-1 การบรกิารดานงานทะเบยีนนศ.ผานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 

ศษ 2.5.4-2 ภาพถายตามสภาพจรงิ (การใหบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน) 

ศษ 2.5.5-1 คําสั่งคณะศกึษาศาสตร เรื่อง มอบหนาที่ใหลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติ 

ศษ 2.5.5-2 ตารางการปฏิบัตงิานดูแลหองเรยีน อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค  

ศษ 2.5.5-3 ใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องดับเพลงิ 

ศษ 2.5.5-4 การดูแลดานระบบการกําจัดของเสยีของคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.5.5-5 แบบสอบถามผูบรโิภคเพื่อประเมินรานจําหนายอาหารภายในคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.5.6-1  แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบรกิารดานขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวก 

และการใหคําปรกึษาแกนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.5.6-2 ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบรกิารดานขอมูลขาวสาร สิง่อํานวยความสะดวก 

และการใหคําปรกึษาแกนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.5.7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯครัง้ที่ 6/2555 วันที ่28 มีค.55 

ศษ 2.5.7-2 การนําผลการประเมินมาปรับปรงุการจัดบรกิารใหสอดคลองกับความตองการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2  หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ   

7 ขอ 
 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

การ

ดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญทุกหลักสูตร  

 
 

2 ทุกรายวชิาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

  

3 ทุกหลักสูตรมีรายวชิาที่สงเสรมิทกัษะการเรยีนรูดวยตนเอง และการให

ผูเรยีนไดเรยีนรูจากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกหองเรยีนหรอืจากการทําวจิัย 

  

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวชิาการหรอืวชิาชีพจากหนวยงานหรอืชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 

 
 

5 มีการจัดการเรยีนรูที่พัฒนาจากการวจิยั หรอืจากกระบวนการจดัการความรู

เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

 
 

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจแตละรายวชิาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรอืการ

ประเมินผลการเรยีนรู ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวชิา 
  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: 5    ขอ  เกณฑประเมิน :      3     คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:      6    ขอ เกณฑประเมิน :      4    คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :   6  ขอ                         ผลการดําเนนิงาน     บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  7   ขอ                      เกณฑประเมิน :      5     คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

1.  มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ทุกหลักสูตร 

  คณะศกึษาศาสตรไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี

การวเิคราะหโครงสรางของหลักสูตรและพบวาทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มุงเนนการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัตเิองเปนหลัก เชน รายวชิาปฏิบัตกิาร ฝกภาคสนาม สัมมนาและการศึกษารายบุคคลเปนตน นอกจากนี้

ในทุกรายวชิาเม่ือวิเคราะหจากมคอ.3 และประมวลการสอน จะพบวา อาจารยไดจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  

 คณะศึกษาศาสตร มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร รวมถึงการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา โดยจัดทําคูมืออาจารย และเอกสารหลักสูตรใหบริการแกอาจารย นอกจากนี้ ยังมีคูมือ

การจัดการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญที่จัดทําโดยกองบรกิารการศกึษา (เอกสารหมายเลข ศษ 

2.6.1-1 และ ศษ 2.6.1-2) 
 

 

2.   ทุกรายวชิาของทุกหลักสูตร มรีายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณภาคสนาม

(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

ทุกหลักสูตรของคณะศกึษาศาสตร อาจารยไดจัดทําแผนการสอนในแนวทางที่กําหนดโดย สกอ. 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา โดยแผนการสอนรายวชิาบรรยายจะดําเนินการตามแนวทาง 

มคอ.3 และรายวิชาฝกปฏิบัติการภาคสนาม ดําเนินการตามแนวทาง มคอ. 4 โดยคณะศึกษาศาสตรมี

จํานวนหลักสูตร  26 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ทั้งแบบบรรยาย (มคอ.3) และ

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

3.   ทุกหลักสูตรมรีายวชิาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู

จากการปฏบิัตท้ัิงในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวจัิย  

ทุกหลักสูตรของคณะศกึษาศาสตร มีรายวชิาที่สงเสรมิทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน

ไดเรยีนรูจากการปฏิบัตทิัง้ในและนอกหองเรยีนหรอืจากการทําวิจัย โดยในแตละรายวิชาจะมีการมอบหมาย

ใหนักศกึษาศกึษาคนควา / การอภิปรายกลุม / กรณศีกึษา โดยมีอาจารยชวยกระตุนและแนะนําวิธีการศึกษา 

คนควา และทําขอตกลงกําหนดการสงความกาวหนาของงาน เพื่อใหนักศึกษามีการคิดวิเคราะหและคนควา

ความรูนอกเหนอืจากเนื้อหาที่ศกึษาภายในหองเรียน นอกจากนี้ในแตละหลักสูตรก็ยังมีรายวิชาสัมมนา การ

ฝกงาน  การศกึษารายบุคคล เนนใหนักศกึษามีการศกึษาดวยตนเองเปนสวนใหญโดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษา 

ซ่ึงอาจารยแตละทานจะรับดูแลนักศกึษาเปนกลุมยอยๆ จงึทําใหนักศกึษาไดรับคําปรกึษาที่ทั่วถงึ และเม่ืองาน
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ศึกษาดังกลาวสําเร็จลงแลว อาจารยตองทําหนาที่วัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา โดยการ

ประเมินผลดานการพัฒนาของผูเรยีนรายบุคคล (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.3-1)  
 

4.   มกีารใหผูมปีระสบการณทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขา

มามสีวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน การใหคําปรึกษาและการสอบวิทยานิพนธ มีการ

เยี่ยมชมหนวยงานหรือนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานภายนอกสถาบัน/หรือมีการใหนักศึกษาฝกงานหรือ

ปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ ในทุกหลักสูตร  (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.4-1)  
 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน  

คณะศึกษาศาสตร ไดจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยกับ

ประสบการณการจัดการเรยีนการสอนเพื่อใหไดแนวปฏิบัตทิี่ดแีละนํามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอนเปนประจําอยางตอเนื่อง นอกจากนี้อาจารยผูสอนไดนําประสบการณจากการทําวิจัยมาใชสอนโดย

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

6.  มกีารประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวชิา ทุกภาคการศกึษา โดยผลการประเมนิความพึงพอใจแตละรายวิชา

ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศกึษาศาสตร มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาค

การศึกษา นักศึกษาทุกคนจะเขาไปกรอกแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในรายวิชาที่

ลงทะเบยีนเรยีนทางเว็บไซต www.reg.su.ac.th ซ่ึงคณะศกึษาศาสตรไดรวบรวมผลการประเมินของแตละ

รายวชิา ในแตละภาคการศกึษาไวเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงรายวิชา

สวนใหญมีผลการประเมินไมต่ํากวา 3.51 ยกเวนรายวิชา 466 404 ที่มีผลการประเมิน 3.47 ซ่ึงอาจจะมี

สาเหตุมาจากผูสอนในรายวชิานี้เปนชาวตางชาต ิจงึทําใหเกดิปญหาทางดานการสื่อสารได สงผลใหผลการ

ประเมินไมดเีทาที่ควร และในบางรายวชิาที่มีผูสอนหลายคน ซ่ึงมีแคผูสอนบางคนที่มีผลการประเมินต่ํากวา 

3.51  (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.6-1)  
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7. มกีารพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู ทุกรายวชิา ตามผลการประเมนิรายวชิา 

 คณาจารยคณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ

จัดการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูในแตละรายวชิาที่ตนเองเปนผูสอน มาวเิคราะหเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนในครัง้ตอไปใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน โดยระบุไวในรายงานผลการ

ดําเนนิงาน มคอ. 5 หรอื มคอ. 6 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.6.7-1)  
 

จุดแข็ง :  

 1. คณาจารยมีความรูความสามารถและมีประสบการณดานการสอนอยางดี สามารถใชสื่อ

เทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรทางการศึกษาของคณะ มาพัฒนาการจัดการเรยีนรูไดอยางดี 

 2. ผูบรหิารใหความสําคัญตอระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเสริมสราง

และการพัฒนาศักยภาพดานสื่อการเรยีนการสอน อาคารสถานที่ และอุปกรณสื่อโสตทัศนศกึษา 

 3. มีการจัดสรรรางวัลใหคณาจารยที่จัดทํามคอ. 3, 4 และมคอ. 5, 6 รายวชิาละ 800 บาท 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 1. เพ่ิมศักยภาพของคณาจารย โดยสงเสรมิใหเพ่ิมพูนความรู หรอืการฝกอบรมการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหดยีิ่งข้ึน 

 2. จัดสรรงบประมาณในการเสรมิสรางปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีศักยภาพดียิ่งข้ึน โดย

การจัดหาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และองคความรูใหม ๆ 
 

จุดออน : 

 คณาจารยสวนหนึ่งนําเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในการพัฒนาการจัดการเรยีนรูไมเต็มประสทิธภิาพ 

เนื่องจากเทคโนโลยบีางอยางมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
  

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

 จัดอบรม สงเสรมิ ใหความรู ในการจัดทําสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศการเรยีนรูใหกับอาจารยเพื่อผลติ

สื่อตาง ๆ มากข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.6.1-1 คูมืออาจารย คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.6.1-2 คูมือการจัดการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

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

ศษ 2.6.3-1 รายวชิาที่สงเสรมิทักษะการเรยีนรูดวยตนเองและการใหผูเรยีนไดเรยีนรูจากการปฏิบัตทิัง้

ในและนอกหองเรยีนหรอืจากการการทําวจิัย 

ศษ 2.6.4-1 หนังสอืเชิญวทิยากร และหนังสอืขออนุญาตศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

ศษ 2.6.5-1 รายวชิาที่ทกีารจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู 

(มคอ.3 และ มคอ.5) 

ศษ 2.6.5-2 โครงการการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

ศษ 2.6.6-1 ผลการประเมินประสทิธิภาพการเรยีนการสอนของอาจารยคณะศกึษาศาสตร ปการศกึษา 2554 

ศษ 2.6.7-1 รายงานผลการดําเนนิงานรายวชิาตางๆ (มคอ. 5 หรอื มคอ. 6) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

เกณฑการประเมนิ :  (เฉพาะสถาบันกลุม ค1)     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4  ขอ 

มีการดําเนนิการครบ  

5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุม 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รวมหลักสูตร

บัณฑติศกึษาดวย) ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศกึษาของหลักสูตร  

  

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การวัดผลการศกึษาและสัมฤทธผิลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑติ 

  

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ  

  

4 มีระบบและกลไกการสงเสรมิใหนักศกึษาระดับปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา

เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่

ประชุมระหวางสถาบัน หรอืที่ประชุมระดับชาตหิรอืนานาชาติ  

  

5 มีกจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมใหแกนักศกึษาระดับปรญิญาตรแีละ

บัณฑติศกึษาที่จัดโดยสถาบัน 

  

6 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภาครัฐ หรอืเอกชน หรอืหนวยงานวชิาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :    4    ขอ  เกณฑประเมิน :    4    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :     5+1  ขอ  เกณฑประเมิน :    5    คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :   4 ขอ                 ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป  :   6  ขอ     เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

1.   มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 26 หลักสูตร โดยในการศึกษา 2554 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ดําเนนิการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑติในหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโทและปริญญาเอก ที่อยูในรอบระยะเวลาตามแผน

กําหนดการศกึษาของหลักสูตร (อยางนอยทุก 5 ป) โดยไดดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตในลักษณะงานวิจัยและไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ  

ดังปรากฏในตารางที่ 2.7-1 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.1-1 และศษ 2.7.1-2) 

ตารางท่ี 2.7-1 การสํารวจคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ประจําปการศกึษา 2554 

ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ระดับปรญิาตรี 

หลักสูตรและ          

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

2547 2551 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ปรับรายวชิาให

สอดคลองกับเนื้อหาใน

ปจจุบันมากขึ้น 

-ควรฝกทักษะการ

ทํางานเปนทีมการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

-ควรสงเสรมิและ

พัฒนาบุคลกิภาพใหมี

ความม่ันใจ การกลา

แสดงออก 

-สาขาวิชาไดปรับ

รายวิชาใหสอดคลอง

กับเน้ือหาปจจุบัน 

-สาขาวิชาฝกให

นักศึกษาจัดโครงการ

วันเวลาภาษาไทย 

เพื่อใหนักศึกษากลา

แสดงออก และไดฝก

การทํางานเปนทีม 

หลักสูตรและ        

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ 

2547 2551 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 - คณะวชิา ภาควชิา 

และสาขาวชิาควรมี

การประชุมรวมกับ

สถานศกึษาฝก

ประสบการณวชิาชพี

-คณะวชิาเชญิ

อาจารยพี่เลี้ยงเขา

รวมปฐมนเิทศ และ

รวมประชุมอยาง

สมํ่าเสมอเพื่อ
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

เพื่อกําหนดนโยบาย 

หรอืวางเปาหมาย 

-อาจารยผูสอนควร

ประยุกตใชเทคโนโลยี

ในการเรยีนการสอนให

มากขึ้น 

-คณะควรเพิ่มจํานวน

คอมพวิเตอรสําหรับ

นักศกึษาคนควาและ

ทํางาน 

สอบถามปญหาการ

ฝกประสบการณ

ของนักศกึษา 

-อาจารยผูสอนใช

เทคโนโลยีเขามาใช

ในการจัดการเรยีน

การสอน  

-คณะไดจัดทําศูนย

ความเปนเลศิทาง 

การเรยีนการสอน 

หลักสูตรและ          

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศกึษา 

2547 2551 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ควรมีการฝกให

นักศกึษาไดรับ

ประสบการณเกี่ยวกับ

การจัดโครงการ การ

จัดคาย การจัดศาสน

พธิใีนวันสําคัญตาง ๆ 
-ควรพัฒนาเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรม

ของนักศกึษา 

-จัดกจิกรรมสังคม

สัญจรศกึษาดูงาน

ตามแหลง

โบราณสถาน รวมถงึ

แหลงประวัตศิาสตร

ที่สําคัญ  

-ดานคุณธรรม

จรยิธรรมจัดกิจกรรม

ใหนักศกึษาเขาวัด

ปฏิบัตธิรรม 

หลักสูตรและ         

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการ

ประถมศกึษา 

2547 2551 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ปรับรายวชิาให

สอดคลองกับเนื้อหาใน

ปจจุบันมากขึ้น 

-ควรเพิ่มรายวชิา

เกี่ยวกับการผลติตํารา

ในชัน้เรยีน ทัง้ระดับ

ประถมศกึษาและ

มัธยมศกึษา 

-สาขาวิชาไดปรับ

รายวิชาใหสอดคลอง

กับเน้ือหาปจจุบัน 

-เชื่อมโยงรายวชิาที่

เกี่ยวของโดย

สอดแทรกความรู

ดานองคประกอบ 

รวมถงึเนื้อหาสาระ

ในการผลติตํารา 
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

หลักสูตรและ         

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา

การศกึษาปฐมวัย 

2547 2551 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ควรฝกความอดทน 

หนักแนน และควรฝก

ใหนักศกึษาเปนผูใฝรู 

เรยีนรูและศกึษางาน

ขององคกรใหมาก ๆ 

-ปรับรายวชิาให

สอดคลองกับเนื้อหาใน

ปจจุบันมากขึ้น 

 

-สาขาวชิา

กําหนดใหนักศกึษา

เขาไปปฏิบัตงิานใน

สถานที่จรงิ เพื่อให

เห็นถงึปญหา และ

ฝกความอดทนของ

นักศกึษา 

-สาขาวิชาไดปรับ

รายวิชาใหสอดคลอง

กับเน้ือหาปจจุบัน 

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาการสอน

ภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

2552 2557 -    

ภาควชิา

จิตวทิยาและ

การแนะแนว 

หลักสูตรศลิป 

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาจิตวิทยา 

2547 2551 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ควรมีการปรับและ

เสรมิความรูพื้นฐาน

ของผูเรยีน 

-ควรมีการพฒันาและ

ขยายแหลงการเรยีนรู

เปนเครอืขายเชื่อมโยง

กับชุมชนเพื่อให

นักศกึษาสามารถ

คนควาเรียนรูและมี

ประสบการณตรงดวย

ตนเองมากขึ้น  

-สาขาวชิาไดแจง

อาจารยผูสอนปรับ

พื้นฐานใหกับ

นักศกึษากอนเขาสู

การเรยีนการสอน 

-สาขาวชิาไดสราง

เครอืขาย เชน 

มหาวทิยาลัย ชุมชน  

สถานประกอบการ 

เพื่อใหนักศกึษาเขา

ศกึษาดูงานและ

คนควาขอมูลดาน

การเรยีนรู 
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

2547 2551 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ปรับปรุงรายวชิาใน

การจัดการเรยีนการ

สอนที่ทันสมัยใหกาว

ทันเทคโนโลยีในยุค

ปจจุบัน 

- ควรมีหองปฏิบัตกิาร

ทางคอมพวิเตอรให

นักศกึษาไดฝกปฏิบัติ 

-สาขาวชิาได

ปรับปรุงรายวชิา

และนวัตกรรมใน

การจัดการเรยีนการ

สอนใหทันในยุค

เทคโนโลยี 

-สาขาวชิาไดจัด

หองปฏิบัตกิารและ

คอมพวิเตอรให

พอเพยีงกับนักศกึษา 

ภาควชิา

การศกึษานอก

โรงเรยีน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษา

ตลอดชวีติ 

2547 2551 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -นักศกึษามีจํานวน

มากแตอาจารยมี

ปรมิาณไมพอเพียงกับ

นักศกึษา 

-คอมพวิเตอรมี

ปรมิาณนอยทําใหการ

สบืคนขอมูลดวยตนเอง

ไมเพยีงพอ 

-ขอกรอบ

อัตรากําลังอาจารย

เพิ่มขึ้น และลด

ปรมิาณนักศกึษาลง

ใหเพยีงพอตอความ

ดูแลของอาจารย 

-ขอจัดสรรวงเงนิ

งบประมาณเพื่อ

สนับสนุนซื้อ

คอมพวิเตอรเพื่อให

บรกิารแกนักศกึษา

ภายในภาควชิา 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิา

วทิยาศาสตร 

การกฬีา 

2548 2552 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ควรเพิ่มเตมิเนื้อหา 

หรอืเนนเนื้อหาใน

รายวชิา กายวภิาค

ศาสตร และสรรีวทิยา

ของมนุษย วชิาหลัก 

การเปนผูฝกสอนกฬีา  

วชิาผูนํากจิกรรมการ

ออกกําลังกาย 

-สาขาวชิาไดปรับ

หลักสูตรและ

เพิ่มเตมิเนื้อใน

รายวชิาใหไดตาม

ความตองการของ

นักศกึษาตามผล

การประเมิน 
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

คณะ

ศกึษาศาสตร  

หลักสูตร

ประกาศนยีบัตร

บัณฑิต สาขา

วชิาชพีครู 

2552 2556 -    

ระดับปรญิญาโท 

ภาควชิา

การศกึษานอก

โรงเรยีน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิา

การศกึษาตลอด

ชวีติและการ

พัฒนามนุษย 

2549 2553 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -จํานวนนักศกึษามี

ปรมิาณนอยทําใหขาด

พลังกลุมในการทํางาน

กลุมสัมพันธ 

-ความพรอมเพรยีงใน

การมาเรยีนของ

นักศกึษาทําใหนักศกึษา

มาเรยีนไมครบ 

เนื่องจากนักศกึษามี

ภาระงานหนาที่

แตกตางกัน 

-มีการ

ประชาสัมพันธ

หลักสูตรใหเปนที่

รูจักอยางแพรหลาย 

-กําหนดวันและ

เวลาในการจัดการ

เรยีนการสอนแตละ

หลักสูตรใหชัดเจน 

ภาควชิาการ

บรหิาร

การศกึษา 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาการ

บรหิารการศกึษา 

2524 2528 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -หองเรยีนไมเพยีงพอ

ตอจํานวนนักศกึษา 

- ควรปรับปรุงดานวัสดุ

อุปกรณและสื่อการ

เรยีนการสอน ใหมี

ความเหมาะสมและ

พอเพยีงความตองการ 

 

 

-หาหองเรยีนที่

เหมาะสมในการ

จัดการเรยีนการ

สอนแกนักศกึษา 

หรอืแยกกลุมเรยีน

เปน 2 กลุม 

- คณะไดซื้ออุปกรณ

โสตทัศนูปกรณให

เพยีงพอตอความ

ตองการแลว 
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาหลักสูตร

และการนเิทศ 

2528 2532 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -จํานวนนักศกึษามี

ปรมิาณมากกวา

หองเรยีนที่จะรองรับ 

-หองสมุดวทิยานพินธ

มีงานวจัิยใหคนควา

นอย 

-มีปญหาในระบบการ

ลงทะเบยีนมีปญหา

ลงทะเบยีนซ้ําซอน 

-จัดหองเรยีนให

เพยีงพอตอปรมิาณ

นักศกึษา 

-สาขาวชิาแจง

ความประสงคไปยัง

คณะฯ ขอความ

อนุเคราะหให

ดําเนนิการเชื่อมโยง

ชื่อเว็บไซตในการหา

ขอมูลการวจัิย และ

วทิยานพินธเพิ่ม

ชองทางในการหา

ขอมูล 

-แจงชื่ออาจารยที่

ปรกึษาใหนักศกึษา

ทราบ และสอบถาม

ถงึการลงทะเบยีน 

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาการสอน

ภาษาตางประเทศ 

2528 2532 กําลัง

ดําเนนิการ 
 -จํานวนนักศกึษามี

ปรมิาณมากกวา

หองเรยีนที่จะรองรับ 

-หองสมุดวทิยานพินธ

มีงานวจัิยใหคนควา

นอย 

-มีปญหาในระบบการ

ลงทะเบยีนมีปญหา 

-จัดหองเรยีนให

เพยีงพอตอปรมิาณ

นักศกึษา 

-สาขาวชิาแจง

ความประสงคไปยัง

คณะฯ ขอความ

อนุเคราะหให

ดําเนนิการเชื่อมโยง

ชื่อเว็บไซตในการหา

ขอมูลการวจัิย และ

วทิยานพินธเปนเพิ่ม

ชองทางในการหา

ขอมูล 
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

-แจงชื่ออาจารยที่

ปรกึษาใหนักศกึษา

ทราบ และสอบถาม

ถงึการลงทะเบยีน 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

2540 2544 ดําเนนิ การ

เสรจ็ส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ตองการใหคณะฯ

จัดทําฐานขอมูล

วทิยานพินธ หรอื

เชื่อมโยงเครอืขายชื่อ

เว็บไซตในการคนหา

งานวจัิยของแตละ

สาขา 

-หองปฏิบัตกิารควร

เพิ่มพื้นไวในการบรกิาร

นักศกึษาใหมากขึ้น 

-สาขาวชิาแจง

ความประสงคไปยัง

คณะฯ ขอความ

อนุเคราะหให

ดําเนนิการเชื่อมโยง

ชื่อเว็บไซตในการหา

ขอมูลการวจัิย 

-จัดสถานที่ และ

เกาอ้ีนั่ง และ

wireless ในการ

เชื่อมโยงการเขา 

Internet ในการหา

ขอมูลของนักศกึษา 

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิาการสอน

ภาษาไทย 

2534 2538 กําลัง

ดําเนนิการ 
   

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

หลักสูตร     

ศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต

สาขาวชิา     

พัฒนศกึษา 

2546 2550 ดําเนนิ 

การเสร็จ

สิ้นแลว 

พ.ศ. 

2552 

 - ควรมรีายวิชาหรอื

เน้ือหาท่ีเกี่ยวกับระบบ

การศึกษาท่ีสอดคลอง

กับ พรบ.การ 

ศึกษาและการปฏรูิป

การศึกษา เน่ืองจากเปน

สาขาของคณะ

ศึกษาศาสตร ผูเรียน 

- สาขาวิชาไดแจงให

อาจารยผูสอนใน

สาขาวิชาใหมกีาร

สอดแทรก พรบ.

เกี่ยวกับการศึกษา 

และสวนอื่น ๆ          

ท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษาเพื่อให
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

บางคนไมพื้นฐาน

ทางดานการศึกษา 

- บางวิชาควรมกีารแนะ

แนวเอกสารหรอืแนวทาง

ในการคนคาเพิ่มเติม 

เน่ืองจากไมรูแนวทางใน

การคนควาเพิ่มเติม 

นักศึกษาไดรับความรู

เพิ่มเติมในสวนน้ี 

- สาขาวิชาได

ดําเนินการแจงอาจารย

ผูสอนในรายวิชาตางๆ 

ทราบแลว และแจงให

นักศึกษาทราบวา

นักศึกษาแตละทานมี

อาจารยท่ีปรึกษา

สามารถสอบถามได 

ภาควชิา

จิตวทิยาและ

การแนะแนว 

หลักสูตรศลิป 

ศาสตรมหา

บัณฑิตสาขาวชิา

จิตวทิยาชุมชน 

2543 2547 ดําเนนิ 

การเสร็จ

สิ้นแลว 

พ.ศ. 

2551 

 -ควรมแีผน ข. ใน

สาขาวิชาจติวิทยาชุมชน 

- ภาควิชาควรนํา

นักศึกษาลงชุมชนเพื่อจะ

ไดสัมผัสกับชุมชนใหมาก

ต้ังแตแรกเร่ิม เพื่อเปน

พื้นฐานและควรใหมกีาร

ลงชุมชนมากกวาท่ี

เปนอยูในขณะน้ี     

- ภาควิชาเห็นวา   

ควรมแีผน ข. เพือ่เปด

โอกาสใหนักศึกษามี

ทางเลอืก และตรงตาม

จุดประสงคท่ีตองการ

มากข้ึน   

- ภาควิชาไดจัดใหมี

รายวิชาท่ีสอดแทรก

การนํานักศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี เพื่อให

นักศึกษาไดสัมผัสวิถี

ของชุมชนอยางแทจริง 

หลักสูตรและ 

วธิสีอน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาการสอน

สังคมศกึษา 

2547 2551 กําลัง

ดําเนนิการ 
   

ภาควชิา

จิตวทิยาและ

การแนะแนว 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวชิาจิตวทิยา

การศกึษาพิเศษ 

2546 2550 กําลัง

ดําเนนิการ 
   

คณะ

ศกึษาศาสตร

ศลิปมหาบัณฑิต

สาขาวชิา

2552 2556 -    
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

รวมกับคณะ

จิตรกรรม

ประตมิากรรม

และภาพพมิพ 

ทัศนศลิปศกึษา  

 

 

 

ระดับปรญิญาเอก 

ภาควชิา

การศกึษานอก

โรงเรยีน 

หลักสูตรศกึษา

ศาสตรดุษฎี

บัณฑิตสาขาวชิา

การศกึษาตลอด

ชวีติและการ

พัฒนามนุษย 

2548 2552 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -จํานวนนักศกึษามี

ปรมิาณนอยทําใหขาด

พลังกลุมในการทํางาน

กลุมสัมพันธ 

-ความพรอมเพรยีงใน

การมาเรยีนของ

นักศกึษาทําให

นักศกึษามาเรียนไม

ครบ เนื่องจาก

นักศกึษามีภาระงาน

หนาที่แตกตางกัน 

-มีการประชาสัมพันธ

หลักสูตรใหเปนที่รูจัก

อยางแพรหลาย 

-กําหนดวันและ

เวลาในการจัดการ

เรยีนการสอนแตละ

หลักสูตรใหชัดเจน 

ภาควชิาการ

บรหิาร

การศกึษา 

หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการ

บรหิารการศกึษา 

2546 2550 ดําเนนิ  

การเสร็จ

สิ้นแลว 

พ.ศ. 

2553 

 

 - ควรปรับปรุงดานวัสดุ

อุปกรณและสื่อการ

เรยีนการสอน ใหมี

ความเหมาะสมและ

พอเพยีงความตองการ 

- ควรสงเสรมิกิจกรรม

การเรยีนการสอน และ

กจิกรรมที่ชวยสราง

ทักษะในการคิด

สรางสรรค ในการคิด

วิเคราะหแกปญหา 

 

- ควรปรับปรุงหลักสูตร

ใหผูเรยีนมีสมรรถนะ

- คณะไดซื้ออุปกรณ

โสตทัศนูปกรณให

เพยีงพอตอความ

ตองการแลว 

- สาขาวิชาได

สอดแทรกการจัด

โครงการวิชาการใน

รายวิชาเรยีนเพือ่เปน

การฝกทักษะการคิด

วิเคราะหแกปญหา  

 

 

- ภาควิชาไดจัด

โครงการศกึษาดูงาน
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ภาควิชา/

สาขาวิชา 

หลักสูตรที่เปด

สอน 

ปที่

อนุมัตใิห

เปดรับ 

นักศกึษา 

ปที่

ครบรอบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ครบรอบ

ประเมิน (มีการ

ประเมินคุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค) 

ผลจากการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ 

การดําเนนิการใน

การนําผลจากการ

สํารวจไปปรับปรุง

หลักสตูร 
ประเมิน 

(ระบุป

การศกึษา) 

ยังไม

ประเมิน 

ดานภาษาตางประเทศ ตางประเทศให

นักศกึษาไดเรยีนรู

ภาษาและฝกภาษา

ดานการพูด ฟง อาน 

และเขยีน 

หลักสูตรและ

วธิสีอน 

หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต

สาขาวชิาหลักสูตร 

และการสอน 

2549 2553 ดําเนนิ การ

เสร็จส้ิน 

พ.ศ. 2554 

 -ควรปรับรายวชิา

สัมมนาใหดแีละกระชับ

มากกวานี้  เพื่อที่

นักศกึษาจะไดหัวขอ

วทิยานพินธตัง้แตตนป

การศกึษาแรกๆ 

-ในรายวชิาสถติขิัน้สูง 

เปนรายวชิาที่เนนหนัก

ดานสถติมิากเกนิไป 

รายวชิาควรประยุกต

เนื้อหาใหสามารถ

นํามาใชกับรายวชิา

หลักสูตรและการสอน

มากกวานี้   

-สาขาวชิาไดนํา

ขอเสนอแนะของ

นักศกึษามาดําเนนิ

ปรับปรุงใหเปนไป

ตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย

เพื่อนําความรูที่

ไดรับไปใชใหเกดิ

ประโยชนที่สุด 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

 หลักสูตรปรัชญา    

 ดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

2552 2556 -    

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 26 

จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค 22 

รอยละของหลักสูตรที่มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค 84.62 
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2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน         

การวัดผลการศกึษาและสัมฤทธผิลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลจากการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มารวม

พิจารณาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  สื่อการศกึษา และการประเมินผล ใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถิ่น ระดับชาต ิหรอืระดับนานาชาต ิ 

คณะศึกษาศาสตร มีการวางระบบการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาที่เช่ือมโยงกับ

คุณลักษณะของบัณฑติที่กําหนด  อาจารยผูสอนจัดใหนักศกึษาไดทําแบบทดสอบกอนเรยีนหรือตั้งคําถาม 

เพื่อวัดความรูพื้นฐานเบื้องตนของนักศกึษา  แลวนําผลที่ไดมาพิจารณาการจัดการสอนที่ปูพื้นฐานในบาง

ประเด็นที่พบวานักศกึษาขาดพื้นความรู ทั้งนี้เพราะอาจารยจัดการสอนโดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน

และความแตกตางระหวางผูเรียนรายบุคคล นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนา

ผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการกําหนดวิธีวัดผลไวใน 

มคอ. 3 หรอื มคอ. 4  มีการวางระบบการประเมินผลการสอนที่สะทอนทักษะความสามารถดานการเรยีนรู

ของผูเรยีน เนนการประเมินตามสภาพจรงิ (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู  

และเพื่อใหสามารถวัดผลไดสอดคลองกับการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคที่สอดแทรกไวใน 

มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 อาจารยจงึใชวธิวัีดและประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถนําผลไปปรับปรุงการ

สอนและพัฒนาผูเรยีนได โดยเฉพาะทักษะการเรยีนรูที่ใชวจิัยเปนฐาน คณะวชิาจัดใหมีการประชุมระหวาง

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของแตละหลักสูตร รวมทั้ง

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

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที่สงเสรมิตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองตอความตองการ

ของผูใชบัณฑิต โดยในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร ไดรับการสนับสนุนที่เอ้ือตอการพัฒนา

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

ศษ 2.7.3-3) 
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ตารางท่ี 2.7-2  การสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่ เ อ้ือต อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต                                 

                           ปการศกึษา 2554 
 

คุณลักษณะ

บัณฑิตอัน 

พึงประสงค  

5 ดาน 

การสงเสรมิสนับสนุนทรัพยากรท่ีเอื้อตอการพัฒนาคณุลักษณะของบณัฑิต 

(ดานบุคลากร + เทคโนโลยสีารสนเทศ + งบประมาณ) 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ใหอาจารยผูสอนสอดแทรกการมวีนิัย เคารพกฎระเบียบขององคกรและสังคมในรายวิชาท่ีสอน 

โดยเนนใหนักศกึษามคีวามตรงตอเวลาและมคีวามรับผดิชอบ มคีวามซื่อสัตยสุจริต มคีวามสํานกึ

ในตน เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก มคีวามเสยีสละ และมจิีตสาธารณะ สามารถแกปญหาดวยสันติ

วธีิ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม มกีารจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการใหนักศึกษามี

สวนรวม 

ดานความรู 

 

 

อาจารยผูสอนมกีารสอดแทรกความรูท่ีนอกเหนือจากเนื้อหาในรายวิชา ใหมีความรอบรู มีโลก

ทัศนและวสิัยทัศนท่ีกวางไกลใฝรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองสามารถนําความรูไป

ใชในการดําเนนิชวีติ และพัฒนาสังคม คณะยังจัดสรรทรัพยากรท่ีมีของคณะ ฯ เพ่ือสนับสนุนให

การจัดการถายทอดองคความรูใหกับนักศกึษา โดยนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 

ดานทักษะ

ทางเชาว

ปญญา 

สอดแทรกทักษะทางปญญาในรายวิชาใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคมีทักษะการคิด ให

นักศกึษารูจักการวางแผนอยางเปนระบบรูจักวเิคราะหและแกปญหาตาง ๆ โดยใชปญญา 

ดาน

ความสัมพันธ 

ระหวาง

บุคคลและ 

ความ

รับผดิชอบ 

มกีารจัดกจิกรรมตาง ๆ ใหนักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมี

ความเขาใจพ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคมมีภาวะการเปนผูนํา และเขาใจบทบาทการเปน

สมาชกิท่ีดใีนกลุมมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกมาจัดกจิกรรมเสริมทักษะดานตาง ๆ 

ดานการ

วเิคราะหและ 

การสื่อสาร 

มกีารจัดโครงการแทรกในรายวชิา เพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับนักศึกษา ทางดานการวิเคราะห และจับ

ประเด็นความสําคัญของขอมูล เพ่ือใชในการการสื่อสาร กับผูเขารวมโครงการ บุคคลภายนอก ให

เกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน และนักศึกษามีประสบการณ สามารถนําไปปรับใชดานการ

เรียนและพัฒนาใหเกดิประโยชนสูงสุดตอนักศกึษา 

ดานการ

ปฏบัิตทิาง

วชิาชพี (ดาน

ทักษะพิสัย) 

 

มกีารสอดแทรกและจัดโครงการในรายวชิา เพ่ือเพ่ิมทักษะใหกับนักศกึษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้น

ปสุดทายท่ีจะตองฝกประสบการณวชิาชพีของตน โดยมกีารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสัมมนา

ระหวางการฝกทักษะทางวชิาชพี 
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4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ี

ประชุมระดับชาตหิรือนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร มีการสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเขารวม

ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการ   

ทั้งในประเทศและตางประเทศใหนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษารับรู มีการสนับสนุนงบประมาณให

นักศกึษามีโอกาสเขารวมกจิกรรมทางวชิาการทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ อาจารยผูสอนยัง

มีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวชิาการตางๆ สอดแทรกในการเรยีนการสอนดวย  

ในปการศกึษา 2554 คณะศกึษาศาสตรไดจัดใหมีการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 

สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ ปการศึกษา 2553 ในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม

หลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศกึษา 3 โดยมีการเสนอผลงานวิจัยของอาจารยคณะศึกษาศาสตร 

การเสนอวิทยานิพนธของนักศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร และ ผลงานวิจัยของบุคคลภายนอก

มหาวทิยาลัย ซ่ึงเปนการสงเสรมิและเปดโอกาสใหนักศกึษาเขารวมกจิกรรมการประชุมวชิาการ ทัง้นี้ คณะ

ศกึษาศาสตรมีวารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจิัย เพื่อสนับสนุนใหนักศกึษาตพิีมพเผยแพรผลงานวิจัยจาก

วิทยานิพนธ นอกจากนี้ คณะฯยังไดสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม

วชิาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน โดยนําเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระดับชาติในที่ตางๆอีกดวย 

(เอกสารหมายเลข ศษ 2.7.4-1, ศษ 2.7.4-2, ศษ 2.7.4-3, ศษ 2.7.4-4, ศษ 2.7.4-5 และศษ 2.7.4-6) 
 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศกึษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

คณะศกึษาศาสตรมีโนบาย แผนปฏิบัตงิานที่สงเสรมิใหนักศกึษาเขารวมกจิกรรมสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของมหาวิทยาลัย  โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากทุกคณะวิชาเขารวม

กจิกรรม  ซ่ึงจัดกจิกรรมรวมทัง้สิ้น 31 โครงการ และคณะศกึษาศาสตรไดจัดใหมีการประเมินผลโครงการ

ทุกโครงการ ทัง้นี้เพื่อนําไปรายงานผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุงใชในปตอไป และจะไดรายงานให 

ผูบรหิารระดบัสูงทราบในทีป่ระชุมตอไป (ศษ 2.7.5-1)        
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ตารางท่ี 2.7-3  กจิกรรม/โครงการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมใหแกนักศกึษาระดับปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา ประจําปการศกึษา 2554 
 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

1. โครงการสวดมนตวันละนดิ..

จิตแจมใส 

 

 

 

 

ตล
อด

ปก
าร

ศกึ
ษา

กา
รศ

กึษ
า 

ภาควชิาการศกึษา

เพื่อพัฒนามนุษย

และสังคม 

หองเรยีน

รายวชิาสาขา

การการศกึษา

ตลอดชวีติ 

63 80 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

- - 

2. โครงการวันไหวครู               

ปการศกึษา 2554 

 

 

 

 

9 
มิถ

ุนา
ยน

 2
55

4 คณะศึกษาศาสตร ศูนยศลิปะ 

วัฒนธรรมฯ  

มศก. 

400 445 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

20,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

3. โครงการ”สบืสานวัฒนธรรม

ไทย:ไหวครูวทิยาศาสตรการ

กฬีา 

 

9 
มิถ

ุนา
ยน

 2
55

4 ภาควชิาพื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร 

ศูนยสุขภาพ 

Su.Ed.Fitness 

Center 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

133 100 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

2,000 เงนิรายได 

4. โครงการบายศรสีูขวัญ  

ปการศกึษา 2554 

 

 

 

2 
กร

กฎ
าค

ม 
25

54
 

คณะศึกษาศาสตร ลานชมดาว 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

333 400 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5,000 เงนิรายได 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 101 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

5 โครงการแสดงความยินดตีอ

ผูสําเร็จการศกึษา ปการศกึษา 

2553 

 

18
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
4 

คณะศึกษาศาสตร หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิอุปถัมภ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

307 588 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

40,000 เงนิรายได 

6. โครงการถวายเทยีนพรรษา  

18
กร

กฎ
าค

ม 
25

54
 

คณะศึกษาศาสตร วัดโพธิ์ศร ี               

อ.ปากทอ          

จ.ราชบุรี 

60 183 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิรายได 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 102 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

7. โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา 

“12 สงิหา ศกึษาฯ รวมใจ  

เทดิไทราชนิี” 

 

 

11
 ส

งิห
าค

ม2
55

4 

25
55

25
52

55
52

5คณะศึกษาศาสตร ชัน้ 1 อาคาร

ศกึษา 3 

452 300 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

5,000 เงนิรายได 

8. โครงการทําบุญภาควชิา

การศกึษาเพื่อพัฒนามนุษย

และสังคม 

 

 

 

17
 ส

งิห
าค

ม 
25

54
 ภาควชิาการศกึษา

เพื่อพัฒนามนุษยและ

สังคม 

17 สงิหาคม 

2554 

70 99 20 10 ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

- - 

9. โครงการสัมมนา เลาเรื่อง.. 

เรื่องเหลา 

 

17
 ส

งิห
าค

ม 
25

54
 ภาควชิาจิตวทิยา หอง ศษ 

2306 

140 103 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานความรู/

ดานทักษะทาง

ปญญา 

15,000 เงนิรายได 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 103 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

10. โครงการ “พัฒนาจรยิธรรม

และทัศนคตกิารปฏิบัตงิาน

การศกึษาตลอดชวีติ” 

 

23
-2

4 
สงิ

หา
คม

 2
55

4 

ภาควชิาการศกึษา

เพื่อพัฒนามนุษยและ

สังคม 

ศูนย

การศกึษา

นอกระบบ

และ

การศกึษา

อัธยาศัย                  

อ.จอมบงึ                

จ.ราชบุรี 

74 79 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานความรู/

ดานทักษะทาง

ปญญา/ดาน

ความตองการ

ผูใชบัณฑิต 

15,000 เงนิรายได 

11. โครงการเทคโนฯ สื่อเพื่อนอง

และโครงการศกึษาดูงานนอก

สถานที่ 

 

26
-2

7 
สงิ

หา
คม

 2
55

4 

ภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษา 

ศูนยการศกึษา

ดาน

ประวัตศิาสตร 

ศลิปะและ

วัฒนธรรม        

จ.อยุธยา 

35 34 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานความรู/

ดานทักษะทาง

ปญญา/ดาน

ความตองการ

ผูใชบัณฑิต 

10,000 เงนิรายได 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 104 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

12. โครงการ “สบืสานทําบุญเลี้ยง

พระภาควชิาพื้นฐานทาง

การศกึษา” 

 

 

 

29
 ส

งิห
าค

ม 
25

54
 ภาควชิาพื้นฐานทาง

การศกึษา 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

- - 10 13 ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

15,000 โครงการ

จัดการ

เรยีน(เภสัช) 

13. โครงการศกึษาดูงาน

วัฒนธรรมจีนในทองถิ่น 

 

3-
4 

กัน
ยา

ยน
 2

55
4 

คณะศกึษาศาสตร บานวังดง         

ต.ลาดหญา  

อ.เมือง        

จ.กาญจนบุรี 

120 135 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

225,000 เงนิรายได/

โครงการ

พเิศษ 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 105 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

14. โครงการสัมมนาสานสัมพันธ

การศกึษาตลอดชวีติ 

 

3-
4 

กัน
ยา

ยน
 2

55
4 

ภาควชิาการศกึษา

เพื่อพัฒนามนุษยและ

สังคม 

สวนศลิปบาน

ดนิ จ.ราชบุรี 

- - 25 25 ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

35,000 เงนิรายได+

โครงการ

พเิศษ 

15. โครงการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมสําหรับครู 1/2554 

 

9-
11

 ก
ันย

าย
น 

25
55

4 

ภาควชิาหลักสูตรฯ วัดพระศรี

อารย  

จ.ราชบุรี 

175 152 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิรายได 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 106 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

16. โครงการ “ศกึษารวมใจ 

ชวยเหลอืผูประสบภัยน้ําทวม” 

 

18
 ต

ุลา
คม

 2
55

4 

คณะศกึษาศาสตร ศูนยปฏิบัตกิาร

ชวยเหลอื

ผูประสบภัย  

น้ําทวมดอน

เมือง และ 

อําเภอบางเลน 

จังหวัด

นครปฐม 

30 30 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

20,000 เงนิรายได 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 107 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

17. โครงการ “เสรมิสรางความรู 

ฟนฟูสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพ

ชวีติผูประสบอุทกภัย” 

 

14
-2

5 
พ

.ย
. 2

55
4 

คณะศกึษาศาสตร ศูนยพักพงิผู

ประสบ

อุทกภัย 

มหาวทิยาลัย 

ศลิปากร 

30 30  - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

20,000 เงนิ

สนับสนุน 

18. โครงการทําความด ีวันปใหม 

ถวายพอหลวง 

 

22
 ธ

ันว
าค

ม 
25

54
 คณะศกึษาศาสตร ลานหนา

อนุสาวรยี

ศาสตราจารย 

หมอมหลวง

ปน มาลากุล 

100 130 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

2,500 เงนิ

สนับสนุน 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 108 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

19. โครงการเทดิไทองคราชันย  

29
 พ

.ย
.5

5 

ธ.
ค.

 2
55

4 คณะศกึษาศาสตร ชัน้ 1 อาคาร

ศกึษา 3 คณะ

ศกึษาศาสตร 

500 454 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

5,000 เงนิรายได 

20. โครงการวันครูและพธิมีอบครุ

สทิธิ์ 

 
12

 ม
.ค

.5
5

มก
รา

คม
 คณะศกึษาศาสตร ลานกลวยไม 

อาคารศกึษา 1 

300 279 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

40,000 เงนิรายได 

21. โครงการฟนฟูจิตใจ เยาวชน3

ไทยเขมเข็ง 

 

13
 ม

กร
าค

ม 
25

55
 

คณะศกึษาศาสตร โรงเรยีน     

วัดไทยาวาส                           

อ.นครชัยศร ี            

จ.นครปฐม 

30 30 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

20,000 20,000 



 

 
รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 109 

 

ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

22. โครงการวันปจฉมินเิทศ  

12
 ม

กร
าค

ม 
25

55
 คณะศกึษาศาสตร หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิฯ ชัน้ 5 

อาคารศกึษา 

3 

210 260 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานความรู 

20,000 เงนิรายได 

23. โครงการสานน้ําพระทัย ดวย

แรงใจเยาวชน 

 

21
-2

2 
มก

รา
คม

 2
55

5 

คณะศกึษาศาสตร เขตรักษาพันธ

สัตวปาลุม

แมน้ําภาชี 

อ.สวนผึ้ง              

จ.ราชบุรี 

60 75 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิ

สนับสนุน 
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ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

24. โครงการวันเวลาภาษาไทย  

31
 ม

กร
าค

ม 
25

55
 

คณะศกึษาศาสตร ลานหนา

อนุสาวรยี

ศาสตราจารย 

หมอมหลวง

ปน มาลากุล 

150 211 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

61,000 เงนิรายได/

เงนิ

สนับสนุน 

25. โครงการศลิปากรรอยใจรัก 

พทิักษลําน้ําเพชร 

 

11
-1

2 
กุม

ภา
พ

ันธ
 2

55
5 

ภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษา 

อุทยาน

แหงชาตแิกง

กระจาน                 

อ.แกง

กระจาน              

จ.เพชรบุรี 

130 114 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

15,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

26. โครงการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมสําหรับครู 2/2554 

 

2-
4 

มีน
าค

ม 
25

55
 

ภาควชิาหลักสูตรฯ วัดพระปฐม

เจดยี อ.เมือง 

จ.นครปฐม 

175 174 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิรายได 

27. โครงการสานสัมพันธพี่นอง

ชาวจิตวทิยา 

 

3 
มีน

าค
ม 

25
55

 

ภาควชิาจิตวทิยาฯ ภาควชิา                   

จิตวทิยาฯ 

90 78 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

- - 
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ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

28. โครงการศกึษาดูงานหอ

จดหมายเหตุพุทธทาส

อินทรปญโญ 

 

8 
มีน

าค
ม 

25
55

 ภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษา 

งานหอ

จดหมายเหตุ

พุทธทาส

อินทรปญโญ 

 

20 20 - - ดานความรู/

ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

- - 

29. โครงการ “รวมแรง รวมใจ 

กูภัยหลังน้ําลด” 

 

28
-2

9 
มก

รา
คม

 2
55

5 

ภาควชิาหลักสูตรและ

วธิสอน 

โรงเรยีน 

วัดบางนอยใน 

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

50 50 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

30,000 เงนิกองทุน

พัฒนา

กจิกรรม 

นศ. 

30. โครงการ รดน้ําขอพร ตอนป

ใหมไทย 

 

11
 เม

ษา
ยน

 

25
55

 ภาควชิาจิตวทิยาฯ ภาควชิา

จิตวทิยาฯ 

50 25 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

- - 
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ลําดับ 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

 

กจิกรรมที่

สอดคลอง

กับการ

สงเสรมิใน 

ตัวบงช้ีที่ 

2.8 เกณฑ

ที่ 1   (,

) 

วัน
 เด

อืน
 ป

 ท
ี่จัด

 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑิตดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

31. โครงการเทคโนฯ-สงกรานต

สบืสานวัฒนธรรมไทย 

ประจําปการศกึษา 2555 

 

21
 เม

ษา
ยน

 2
55

5 

ภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษา 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

120 116 - - ดานคุณธรรม

จรยิธรรม/ดาน

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

15,000 เงนิรายได 

 

1 สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตดานใด 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม    2. ดานความรู 

3.  ดานทักษะทางปญญา   4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
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6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ

หนวยงานวชิาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 

คณะศึกษาศาสตร สนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา และมีการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรอืหนวยงานวชิาชีพ  โดยให

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชผลงานวิทยานิพนธ กรอกแบบรับรองการใชประโยชนจากผลงาน

วทิยานพินธและคณะศกึษาศาสตร ไดประชาสัมพันธแหลงทุนวจิัยจากหนวยงานตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบ 

และสนับสนุนใหนักศึกษาเสนอขอเสนอโครงการวิทยานิพนธไปยังหนวยงานที่ใหการสนับสนุนแหลงทุน  

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

จุดแข็ง :   

1. นายจางมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบัณฑติคณะศึกษาศาสตร ในระดับสูง โดยเฉพาะ

ดานคุณธรรมจรยิธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชีพ   

 2. บัณฑิตมีความสามารถในวิชาชีพ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่และการนําเสนอความ

คิดเห็น การวางแผน และการบูรณาการดานตางๆ สามารถเช่ือมโยงความคิด ใหคําปรึกษาและวิเคราะห

ลักษณะงานไดตรงประเด็นและมีคุณภาพระดับดเียี่ยม 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 1. ประชาสัมพันธการนําเสนอผลงานวิจัย และการใหทุนสนับสนุนงานวิจัย และวิทยานิพนธของ

หนวยงานตาง ๆ ที่สงมายังคณะฯ และสนับสนุนใหบัณฑิตเขารวมการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย และนํา

บทความลงตพิีมพในวารสารเพื่อเปนการเผยแพรผลงานวทิยานพินธของบัณฑติ 

 2. มีการจัดประชุมเกี่ยวกับแนวทางในการขอรับทุนวิจัยและวิทยานิพนธจากหนวยงานภายในและ

ภายนอก ในลักษณะการจัดการความรูหรอืการแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางนักศกึษาตางสถาบัน 
 

จุดออน :  

 การเขารวมการประชุมวชิาการระดับชาต/ินานาชาติของนักศึกษาและการนําเสนอผลงานวิชาการ

ในที่ประชุมระหวางสถาบัน/หรอืที่ประชุมระดับชาติ/นานาชาตยิังมีจํานวนนอย 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

 สนับสนุนและกระตุนใหนักศกึษาเขารวมประชุมวชิาการเสนอผลงานในระดับชาต/ินานาชาตใิหมากข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.7.1-1 ตัวอยางรายงานวจิัยการประเมินหลักสูตร  

ศษ 2.7.1-2 

ศษ 2.7.2-1 

มคอ. 2 ของทุกหลักสูตร 

ศษ 2.7.2-2 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวชิาในมคอ.3 

ศษ 2.7.3-1 การประกาศรับสมัครตําแหนงอาจารยเพ่ิมเตมิเพื่อใหเพียงพอตอจํานวนนกัศกึษา 

ศษ 2.7.3-2 ขอมูลครุภัณฑทางคอมพิวเตอรของคณะศกึษาศาสตร 

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

ศูนยบรกิารการเรยีนรูของภาควชิาตางๆ) 

ศษ 2.7.4-1 ระบบและกลไกการสงเสรมิใหนกัศกึษาเขารวมกจิกรรมการประชุมวชิาการ 

ศษ 2.7.4-2 ประกาศการใหทนุสนับสนุนการเผยแพรผลงานวทิยานพินธ สารนพินธ                 

หรอืการคนควาอิสระ ระดับนานาชาต ิสําหรับนกัศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

ศษ 2.7.4-3 การสงเสรมิใหนกัศกึษาเขารวมประชุมวชิาการและเผยแพรผลงาน 

ศษ 2.7.4-4 โครงการจัดประชุมวชิาการเพื่อนําเสนอผลงานของนกัศกึษา 

ศษ 2.7.4-5 รายช่ือนักศกึษาและผูเขารวมประชุมทางวชิาการ 

ศษ 2.7.4-6 วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจิัย 

ศษ 2.7.5-1 โครงการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมใหกับนักศกึษา 

ศษ 2.7.6-1 เอกสารรับรองการนําไปใชประโยชนผลงานของนกัศกึษา 

ศษ 2.7.6-2 ประชาสัมพันธการใหทุนสนับสนนุการทําวทิยานพินธ 

ศษ 2.7.6-3 ประกาศผลการรับสมัครนักศกึษาระดับปรญิญามหาบณัฑติที่ไดทุนอุดหนุน 
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 ตัวบงช้ีท่ี 2.8 : ระดบัความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนกัศกึษา 

เกณฑการประเมนิ :    

1    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสรมิไวเปนลายลักษณอักษร 

  

2 มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศกึษา

ที่ตองการสงเสรมิตามขอ 1 ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศกึษาและผูเกี่ยวของ

ทราบอยางทั่วถงึทัง้สถาบัน 

  

3 มีโครงการหรอืกจิกรรมสงเสรมิการพัฒนาพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมที่

กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

  

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมิน

บรรลุเปาหมายอยางนอย  รอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

  

5 มีนักศกึษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ

เกยีรตคุิณดานคุณธรรมจรยิธรรม โดยหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:  3   ขอ        เกณฑประเมิน :  3   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:     5   ขอ   เกณฑประเมิน :  5   คะแนน 

เปาหมายของปนี้    4  ขอ              ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  5  ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
 

หมายเหต ุ

1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวทิยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือ

เขารวมการคัดเลอืกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตัง้แต 3 สถาบันข้ึนไป) 

2. หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติ หมายถงึ หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 

(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย หรอืองคกรกลางระดับชาตทิัง้ภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา

วชิาชีพ) 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง :  

 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไว

เปนลายลักษณอักษร 

 คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสรมิไวเปนลายลักษณอักษร โดยการจัดโครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม มีการสอดแทรกใหนักศกึษามี

คุณธรรมจรยิธรรมบนพื้นฐานของงานทั้ง 3 ดาน คือ (1) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบงช้ีที่ 

2.8 (2) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 9 ดาน ไดแก มีความรอบรูใน

วชิาการและวชิาชีพ มีความคิดสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบตอหนาที่  มีระเบียบ

วินัย  มีจิตสาธารณะ มีศักดิ์ศรีแหงตน ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะและคุณคาความเปนไทย มีมนุษย

สัมพันธที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความกลาหาญทางจริยธรรม และ (3) มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาดานคุณธรรม จรยิธรรม โดยมีการสงเสรมินักศึกษาจัดกิจกรรมใหเกิดพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจรยิธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวทิยาลัย คือ เปนผูมีความคิดสรางสรรค และมี

คานยิมจติสาธารณะ นอกเหนอืจากพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมอ่ืนๆ ที่สอดแทรกอยูในการเรยีนการ

สอนของทุกรายวชิา ซ่ึงอาจารยผูสอนไดออกแบบการสอนและวัดผลพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไว

ในแผนการสอน มคอ. 3 หรอื มคอ. 4 และรายงานผลการดําเนนิงานไวใน มคอ. 5 หรอื มคอ. 6 และคณะ

ศกึษาศาสตร ไดประกาศขอกําหนดพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศึกษา ใหนักศึกษาทราบ

และยึดถือปฏิบัติดวย (เอกสารหมายเลขศษ 2.8.1-1, ศษ 2.8.1-2, ศษ 2.8.1-3, ศษ 2.8.1-4 และ ศษ 

2.8.1-5)   
 

 2. มกีารถายทอดหรือเผยแพรพฤตกิรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศกึษาท่ีตองการ

สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศกึษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถงึท้ังสถาบัน 

 คณะศกึษาศาสตร มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศึกษา

ที่ตองการสงเสรมิตามขอ 1 ไปยังผูบรหิาร คณาจารย นักศกึษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

โดยเผยแพรในเอกสารคูมือนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และคูมือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

 3. มหาวิทยาลัย/คณะวิชา  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

 คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําโครงการที่สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่

กําหนดในขอ 1 จํานวน 31 โครงการ/กจิกรรม  คอื 1. โครงการสวดมนตวันละนดิจติแจมใส 2. โครงการวัน

ไหวครู 3. โครงการสบืสานวัฒนธรรมไหวครูวทิยาศาสตรการกฬีา 4. โครงการบายศรสีูขวัญ 5. โครงการ

แสดงความยินดีตอผูสําเร็จการศึกษา 6. โครงการถวายเทียนพรรษา 7. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา   

“12 สงิหา ศกึษาฯ รวมใจ เทดิไทราชิน”ี 8. โครงการทําบุญภาควชิาการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยและสังคม       

9.โครงการสัมมนา เลาเรื่อง.. เรื่องเหลา 10. โครงการ “พัฒนาจริยธรรมและทัศนคติการปฏิบัติงาน
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การศกึษาตลอดชีวติ” 11. โครงการเทคโนฯ สื่อเพื่อนองและโครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 12.โครงการ 

“สืบสานทําบุญเลี้ยงพระ 13. โครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรมจีนในทองถิ่น 14. โครงการสัมมนาสาน

สัมพันธการศึกษาตลอดชีวิต 15. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู 1/2554 16. โครงการ 

“ศึกษารวมใจ ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม” 17. โครงการ “เสริมสรางความรู ฟนฟูสุขภาพจิต เพื่อ

คุณภาพชีวติผูประสบอุทกภัย” 18. โครงการทําความดี วันปใหม ถวายพอหลวง 19. โครงการเทิดไทองค

ราชัน 20. โครงการวันครูและพิธมีอบครุสทิธิ์ 21. โครงการฟนฟูจติใจ เยาวชนไทยเขมแข็ง 22. โครงการวัน

ปจฉมินเิทศ 23. โครงการสานน้ําพระทัย ดวยแรงใจเยาวชน  24. โครงการวันเวลาภาษาไทย 25. โครงการ

ศิลปากรรอยใจรัก พิทักษลําน้ําเพชร 26. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู 2/2554            

27. โครงการสานสัมพันธพ่ีนองชาวจิตวิทยา 28. โครงการดูงานหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรปญโญ   

29. โครงการรดน้ําขอพร ตอนปใหมไทย 30. โครงการรวมแรงรวมใจ กูภัยหลังน้ําลด 31. โครงการเทคโน

สงกรานต-สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยทุกโครงการมีการระบุตัวบงช้ี (เชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณ) 

และมีเปาหมายวัดความสําเร็จไวชัดเจน (เอกสารหมายเลข ศษ 2.8.3-1)    
 

 4. มกีารประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว

บงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมผีลการประเมนิบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของ

ตัวบงช้ี 

 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมและ

จรยิธรรมที่ไดดําเนนิการในขอ 3 ตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนดไวในโครงการ โดยทุกโครงการมีผล

การดําเนนิงานบรรลุเปาหมายครบทุกตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 100 และไดนํารายงานสรุปผลการดําเนินการ

ของโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงใช

ในโครงการตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 2.8.4-1)   
 

 5. มนีักศกึษาหรือกจิกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศกึษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

 คณะศกึษาศาสตร มีการสงเสรมิการจัดโครงการ/กจิกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรม และปลูกฝงให

นักศึกษาเปนผูมีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาทงามอยูเสมอ ซ่ึงในปการศึกษา 2554  

คณะศึกษาศาสตรมีนักศึกษาไดรับรางวัลผูมีความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย คือ   

นายภานุพงษ เงาะลําดวน รหัส 06510197 (เอกสารหมายเลข 2.8.5-1) 
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ตารางท่ี 2.8-1  โครงการ/กจิกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษา ปการศกึษา 2554 
 

ลําดับ 
โครงการ/ 

กจิกรรม 

วัน/เดอืน/ป 

ที่จัด 
สถานที่ 

จํานวน 

ผูเขารวม 

จํานวน 

ที่ตั้งเปาหมาย 

จํานวนที่บรรลุ 

เปาหมาย 

1. โครงการสวดมนตวัน

ละนดิจิตแจมใส 

ตลอดภาค

การศกึษา 

หองเรยีน

รายวชิาสาขา

การการศกึษา

ตลอดชวีติ 

80 63 50 

2. โครงการวันไหวครู  วันที่ 9

มิถุนายน 

2554 

ศูนยศลิปะ 

วัฒนธรรมฯ 

มศก. 

345 400 320 

3. โครงการสบืสาน

วัฒนธรรมไหวครู

วทิยาศาสตรการกฬีา  

9 มิถุนายน 

2554 

ภาควชิา

พื้นฐานฯ 

133 100 80 

4. โครงการบายศรสีู

ขวัญ  

2 กรกฎาคม 

2554 

ลานชมดาว  

คณะ

ศกึษาศาสตร 

333 400 320 

5. โครงการแสดงความ

ยินดตีอผูสําเร็จ

การศกึษา  

18 กรกฎาคม 

2554 

หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิฯ 

307 588 470 

6. โครงการถวายเทยีน

พรรษา  

12 กรกฎาคม 

2554 

วัดโพธิ์ศร ี          

อ.ปากทอ               

จ.ราชบุรี 

183 60 48 

7. โครงการเฉลมิพระ

ชนมพรรษา “12 สงิหา 

ศกึษาฯ รวมใจ เทดิไท

ราชนิี” 

11 สงิหาคม 

2554 

ชัน้ 1 อาคาร

ศกึษา 3 

452 300 240 

8. โครงการทําบุญ

ภาควชิาการศกึษา

เพื่อพัฒนามนุษยและ

สังคม 

17 สงิหาคม 

2554 

17 สงิหาคม 

2554 

99 70 56 

9. โครงการสัมมนา เลา

เรื่อง.. เรื่องเหลา 

17 สงิหาคม 

2554 

หอง ศษ 2306 103 140 112 

10. โครงการ “พัฒนา

จรยิธรรมและทัศนคติ

การปฏิบัตงิาน

การศกึษาตลอดชวีติ” 

23-24 

สงิหาคม 

2554 

ศูนยการศกึษา

นอกระบบและ

การศกึษา

อัธยาศัย                  

อ.จอมบึง                

จ.ราชบุร ี

79 74 59.2 
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ลําดับ 
โครงการ/ 

กจิกรรม 

วัน/เดอืน/ป 

ที่จัด 
สถานที่ 

จํานวน 

ผูเขารวม 

จํานวน 

ที่ตั้งเปาหมาย 

จํานวนที่บรรลุ 

เปาหมาย 

11. โครงการเทคโนฯ สื่อ

เพื่อนองและโครงการ

ศกึษาดูงานนอก

สถานที่ 

26-27 

สงิหาคม 

2554 

ศูนยการศกึษา

ดาน

ประวัตศิาสตร 

ศลิปะและ

วัฒนธรรม         

34 35 28 

12. โครงการ “สบืสาน

ทําบุญเลี้ยงพระ 

29 สงิหาคม 

2554 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง 

21 25 20 

13. โครงการศกึษาดูงาน

วัฒนธรรมจีนใน

ทองถิ่น 

3-4 กันยายน 

2554 

บานวังดง         

ต.ลาดหญา    

อ.เมือง         

จ.กาญจนบุรี 

135 120 96 

14. โครงการสัมมนาสาน

สัมพันธการศกึษา

ตลอดชวีติ 

3-4 กันยายน 

2554 

สวนศลิปบาน

ดนิ จ.ราชบุรี 

27 25 20 

15. โครงการอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม

สําหรับครู 1/2554 

9-11 

กันยายน 

25554 

วัดพระศรอีารย 

จ.ราชบุรี 

152 175 140 

16. โครงการ “ศกึษารวม

ใจ ชวยเหลอื

ผูประสบภัยน้ําทวม” 

18 ตุลาคม 

2554 

ศูนยปฏิบัตกิาร

ชวยเหลอื

ผูประสบภัย   

น้ําทวมดอนเมือง 

30 30 24 

17. โครงการ “เสริมสราง

ความรู ฟนฟู

สุขภาพจิต เพื่อ

คุณภาพชวีติผูประสบ

อุทกภัย” 

14-25 พ.ย. 

2554 

ศูนยพักพงิผู

ประสบอุทกภัย 

มหาวทิยาลัย 

ศลิปากร 

30 30 24 

18. โครงการทําความด ี

วันปใหม ถวายพอ

หลวง 

22 ธันวาคม 

2554 

ลานหนา

อนุสาวรยี

ศาสตราจารย 

หมอมหลวงปนฯ 

130 100 104 

19. โครงการเทดิไทองค

ราชัน 

29 พ.ย.- 5 

ธ.ค. 2554 

ชัน้ 1 อาคาร

ศกึษา 3 คณะ

ศกึษาศาสตร 

454 500 400 

20. โครงการวันครูและ

พธิมีอบครุสทิธิ์ 

12 มกราคม 

2555 

ลานกลวยไม 

อาคารศกึษา 1 

279 300 240 
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ลําดับ 
โครงการ/ 

กจิกรรม 

วัน/เดอืน/ป 

ที่จัด 
สถานที่ 

จํานวน 

ผูเขารวม 

จํานวน 

ที่ตั้งเปาหมาย 

จํานวนที่บรรลุ 

เปาหมาย 

21. โครงการฟนฟูจิตใจ 

เยาวชนไทยเขมแข็ง 

13 มกราคม 

2555 

โรงเรยีน       

วัดไทยาวาส                           

อ.นครชัยศร ี            

จ.นครปฐม 

30 30 24 

22. 

 

โครงการวันปจฉมิ

นเิทศ 

12 มกราคม 

2555 

หองประชุมหลวง

พอวัดไรขงิฯ ชัน้ 5 

อาคารศกึษา 3 

210 260 208 

23. โครงการสานน้ํา

พระทัย ดวยแรงใจ

เยาวชน 

21-22 

มกราคม 

2555 

เขตรักษาพันธ

สัตวปาลุมแมน้ํา

ภาชี อ.สวนผึ้ง              

จ.ราชบุรี 

75 60 48 

24. โครงการวันเวลา

ภาษาไทย 

31 มกราคม 

2555 

ลานหนา

อนุสาวรยี 

211 150 120 

25. โครงการศลิปากร

รอยใจรัก พทิักษลํา

น้ําเพชร 

11-12 

กุมภาพันธ

2555 

อุทยานแหงชาติ

แกงกระจาน  

จ.เพชรบุรี 

114 130 104 

26. โครงการอบรม

คุณธรรมจรยิธรรม

สําหรับครู 2/2554 

2-4 มีนาคม 

2555 

วัดพระปฐม

เจดยี อ.เมือง 

จ.นครปฐม 

10 104 83 

27. โครงการสานสัมพันธ

พี่นองชาวจิตวทิยา 

3 มีนาคม 

2555 

ภาควชิา                   

จิตวทิยาฯ 

90 130 104 

28. โครงการดูงานหอ

จดหมายเหตุพุทธ

ทาสอินทรปญโญ 

8 มีนาคม 

2555 

หอจดหมาย

เหตุพุทธทาส

อินทรปญโญ 

20 20 16 

29. โครงการรวมแรง     

รวมใจ กูภัยหลังน้ําลด 

28-29 

มกราคม 

2555 

ร.ร.วัดนอยใน 

อ.บางเลน           

จ.นครปฐม 

27 50 40 

30. โครงการรดน้ําขอพร 

ตอนปใหมไทย 

11 เมษายน 

2555 

หอง ศษ 2306 

อาคารศกึษา 2 

28 50 40 

31. โครงการเทศกาล

สงกรานต-สบืสาน

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

21 เมษายน 

2555 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศึกษา 

116 120 96 

 รวม  31 โครงการ      

รวมจํานวนตัวบงช้ีที่บรรลุเปาหมายรอยละ 100 
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จุดแข็ง   :  

        1.  คณะวิชามีการดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยโดยประสานการทํางาน วางแผนรวมกัน ทําให

นักศึกษาของคณะวิชาไดรวมกันทํากิจกรรม/โครงการที่สะทอนการเปนผูมีพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ เปนผูมีความคิดสรางสรรค และมีคานิยม        

จติอาสา   

 2.  คณะวชิามีการจัดกจิกรรมที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม และการอยูรวมกันของสังคม 

การทํางานเปนทมี การเปนผูนํา และผูตามที่ด ี 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  :  

        1.  สนับสนุนใหนักศกึษาเสนอโครงการที่เนนดานคุณธรรม จรยิธรรม ความคิดสรางสรรค และมีจติ

สาธารณะใหมากข้ึน 

 2.  กระตุนใหนักศึกษาคิดประเด็นใหมที่จะใชเปนโจทยในการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรม

รวมกับคณะวชิาอ่ืน ๆ ใหมากข้ึน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 2.8.1-1 ประกาศมหาวทิยาลัยศลิปากร เรื่อง แนวปฏิบตัใินการจดักจิกรรมรับนองใหมและ

ประชุมเชียร 

ศษ 2.8.1-2 ระเบยีบมหาวทิยาลยัศลิปากรวาดวยการปฏิบัตตินในการสอบของนกัศกึษาระดับ

ปรญิญาบัณฑติ 

ศษ 2.8.1-3 แบบรายละเอียดวชิา มคอ.3 

ศษ 2.8.1-4 ประกาศคุณลักษณะบัณฑติอันพึงประสงคของคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 2.8.1-5 ประกาศขอกําหนดพฤตกิรรมนกัศกึษา 

ศษ 2.8.2-1 คูมือนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร 

 ศษ 2.8.2-2 คูมือนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 2.8.3-1

ศษ 2.8.4-1 

โครงการที่สงเสรมิการพัฒนาพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมและผลการประเมิน

โครงการ 

ศษ 2.8.5-1 ประกาศนยีบัตรผูมีความประพฤตดิงีามจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย                  

ของนายภานุพงษ เงาะลําดวน (นักศึกษาคณะศกึษาศาสตร) 
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องคประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพัฒนานักศกึษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 

เกณฑการประเมนิ  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2  หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

7 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 

การ

ดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีการจัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศกึษา   

2 มีการจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศกึษา   

3 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแกนักศกึษา   

4 มีการจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศษิยเกา   

5 มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศษิยเกา   

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิารในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบรกิารมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจดับรกิารที่สนองความตองการของนักศกึษา 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7  ขอ   เกณฑประเมิน :      5    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  7  ขอ   เกณฑประเมิน :      5    คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  6 ขอ                 ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 7   ขอ    เกณฑประเมิน :      5    คะแนน 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

1.  มีจัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศกึษา 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศกึษาโดย

แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อที่จะสามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งปญหา

ทางการเรียนหรือปญหาสวนตัว ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาทาง

วชิาการ เพื่อช้ีแจงแนวทางในการใหคําปรกึษาแกนักศกึษา และจัดโครงการปจฉมินเิทศ ใหกับนักศึกษาช้ัน

ปสุดทาย เพื่อแนะนําแนวทางในการปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอมใหมๆ เตรียมพรอมเขาสูการทํางาน 

(เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.1-1 และศษ 3.1.1-2) 
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2. มกีารจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศกึษา 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาอยางนอย 3 ชองทาง 

ไดแก ทางเว็บไซต วารสาร บอรดประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอนักศึกษา เชน การ

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การใหทุนกูยืมการศึกษา การประกันสุขภาพ การอํานวยความ

สะดวกตอนักศกึษาในดานตางๆ เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.2-1 และ ศษ 3.1.2-2) 
 

3.  มกีารจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแกนักศกึษา 

 คณะศกึษาศาสตร มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแกนักศึกษา 

โดยกําหนดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพไวในแผนประจําป คณะศึกษาศาสตร ทําหนาที่ติดตอ

ประสานงานจัดหาแหลงฝกงานเพื่อฝกประสบการณวชิาชีพแกนักศกึษา พรอมทัง้จัดกจิกรรมโครงการเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวชิาการและวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตรใหนักศึกษาประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม 

และนําเสนอผลการประเมินเพื่อเสนอเขาที่ประชุม รายงานใหใหผูบริหารทราบ เพื่อนําผลการประเมินมา

เปนขอมูลในการวางแผนจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพครั้งตอไป โดยทุกปการศึกษาคณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการ

สัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและโครงการปฐมนเิทศนักศกึษาฝกปฏิบัตกิารสอนควบคูกันเพื่อใหครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย

นเิทศกไดเขาใจแนวคิดหลักการของการฝกประสบการณวิชาชีพครู และแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอน 

และเพื่อใหนักศกึษาทราบแนวทางผานการปฏิบัตตินและเตรยีมพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 

(เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.3-1, ศษ 3.1.3-2 และศษ 3.1.3-3) 
 

4.   มกีารจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศษิยเกา 

คณะศกึษาศาสตร มีการจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาอยางนอย 3 ชองทาง 

ไดแก ทางเว็บไซตของคณะฯ วารสาร  Facebook เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา

ความรูใหมๆ  ขอมูลแหลงทุนการศกึษาตอ ขอมูลทุนวจิัย ขาวการรับสมัครงาน เปนตน และมีการสงขาวให

ศษิยเการับรูเกี่ยวกับกจิกรรมทางวชิาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณเปนระยะๆ นอกจากนี้คณะ

ศกึษาศาสตร ยังมีชองทางการสื่อสาร เพื่อเปดโอกาสใหศิษยเกา ไดแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงการใหบรกิารดานขอมูลขาวสารของทางคณะฯอีกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.4-1 และ 

ศษ 3.1.4-2)  
 

5.  มกีารจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศษิยเกา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ไดแก 

โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับศษิยเกาข้ึน ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตรไดประชาสัมพันธใหศิษยเกาทราบ 

ทัง้ในเว็บไซตคณะและ Facebook ศษิยเกา เพื่อสงเสริมใหศษิยเกาไดพัฒนาความรูจากการเขารวมโครงการ

ดังกลาว นอกจากนี้ คณะศกึษาศาสตรยังมีกจิกรรมทางวชิาการหลากหลายโครงการที่เปดโอกาสใหศิษย

เกาเขามามีสวนรวม ไดแก 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “ศษิยเกาศิลปากรออนไลน” 2. โครงการสาน

สัมพันธพ่ีนองชาวจิตวิทยา 3. โครงการเทคโนสงกรานต-สืบสานวัฒนธรรมไทย ป 2555 (เอกสาร

หมายเลข ศษ 3.1.5-1 และ ศษ 3.1.5-2 และ ศษ 3.1.5-3) 
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6. มผีลการประเมนิคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 

 คณะศึกษาศาสตรมีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษา มีการ

มอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและกําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยจัดทําแบบสํารวจความพึง

พอใจการใหบริการดานขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวก และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ ดังนี้ 

(ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1 และศษ 3.1.6-2) 

ขอ 1. การจัดบรกิารใหคําปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศกึษา  

มีผลการประเมิน 3.94 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  

ขอ 2. การจัดบรกิารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษา  

มีผลการประเมิน 3.82 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  

ขอ 3. การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแกนักศกึษา  

มีผลการประเมิน 3.95 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  
 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบรกิารที่สนองความตองการของนักศกึษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการใหบรกิารเสนอ

ใหคณะกรรมการประจําคณะคณะศกึษาศาสตร และแจงใหผูเกี่ยวของทุกระดับทราบและนําขอเสนอแนะ

มาปรับปรุงการใหบริการ โดยไดดําเนินการปรับปรุงดานการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแก

นักศึกษา ซ่ึงมีขอเสนอแนะวาควรมีปายประชาสัมพันธ ประกาศของคณะศึกษาศาสตรใหมากข้ึน คณะ

ศกึษาศาสตรจงึอนุมัตจิัดทําบอรดประชาสัมพันธเพ่ิมเติมไวใชสําหรับการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆที่

เปนประโยชนตอนักศึกษา เชน เรื่องการใหทุนการศึกษา การรับสมัครเขารวมโครงการตางๆ เปนตน

(เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.7-1) 
 

จุดแข็ง :   

 มีการแตงตัง้อาจารยที่ปรกึษาที่ใหคําปรกึษานักศกึษาทัง้ในเรื่องวชิาการและปญหาสวนตัว 

นักศกึษาไดเขาพบอาจารยที่ปรกึษาอยางสมํ่าเสมอ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 สงเสริมใหอาจารยที่ปรึกษาติดตอกับนักศึกษาผานทาง Social Network เชน เว็บบอรด เฟซบุค 

เปนตน 
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จุดออน :  

1.  การตดิตอสื่อสารกับศษิยเกายังมีแนวทางที่ไมชัดเจน ทําใหศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนไมทั่วถงึ 

2.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา แตไมไดมีการรวบรวม

หลักฐานไว 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

 1. กําหนดแนวทางการประสานงานตดิตอกับศษิยเกาและตัง้คณะกรรมการเพื่อประสานงาน 

2. ในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศษิยเกาควรรวบรวมหลักฐานไว 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 3.1.1-1 คําสั่งแตงตัง้อาจารยที่ปรกึษาหรอืผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อที่จะสามารถใหคําปรกึษา

แกนกัศกึษา 

ศษ 3.1.1-2 โครงการปจฉมินเิทศ 

ศษ 3.1.2-1 การเผยแพรขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอนกัศกึษาทาง เว็บไซตของคณะ

ศกึษาศาสตร ( www.educ.su.ac.th) 

ศษ 3.1.2-2 บอรดประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนแกนกัศกึษา 

ศษ 3.1.3-1 แผนปฏิบัตริาชการประจําป 2554 ในสวนของการจัดกจิกรรมฝกประสบการณวชิาชีพ 

ศษ 3.1.3-2 โครงการสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาฝกสอน 

ศษ 3.1.3-3 โครงการนํานกัศกึษาดงูานศกึษานอกสถานทีเ่พื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการ 

ศษ 3.1.4-1 การจดับรกิารขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอศษิยเกาผานทางเว็บไซตของคณะ

ศกึษาศาสตร 

ศษ 3.1.4-2 ระบบฐานขอมูลศษิยเกา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 3.1.5-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “ศษิยเกาศลิปากรออนไลน” 

ศษ 3.1.5-2 โครงการสานสัมพันธพ่ีนองชาวจติวทิยา 

ศษ 3.1.5-3 โครงการเทคโนสงกรานต-สบืสานวัฒนธรรมไทย ป 2555 

ศษ 3.1.6-1 แบบสํารวจความพึงพอใจดานขอมูลขาวสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ศษ 3.1.6-2 ผลการสํารวจความพึงพอใจดานขอมูลขาวสารและสิง่อํานวยความสะดวก 

ศษ 3.1.7-1 การพัฒนาการจัดบรกิารที่ตอบสนองความตองการของนักศกึษา  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนักศกึษา 
 

เกณฑการประเมนิ :    
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

5 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

6 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาที่สงเสรมิผลการเรยีนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาตทิุกดาน 

  

2 มีกจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแกนักศกึษา   

3 มีการสงเสรมิใหนักศกึษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ

จัดกจิกรรมที่ดําเนนิการโดยนักศกึษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับ

ปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก

กจิกรรมตอไปนี้ 

- กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 

- กจิกรรมกฬีาหรอืการสงเสรมิสุขภาพ 

- กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 

- กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 

- กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีการสนบัสนุนใหนักศกึษาสรางเครอืขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบนั

และระหวางสถาบัน และมีกจิกรรมรวมกนั 

  

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานกัศกึษา 

  

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อ

พัฒนานักศกึษา 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :    4    ขอ  เกณฑประเมิน :    3    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :       6   ขอ  เกณฑประเมิน :    5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้  :    5     ขอ                ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป  :   6     ขอ    เกณฑประเมิน :     5   คะแนน 
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ตารางท่ี 3.2-1  กิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2554 ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

  ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 
 

ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

1. โครงการสวดมนตวันละนดิ..

จิตแจมใส 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

ตลอดป

การศกึษา 

ภาควชิา

การศกึษาเพื่อ

พัฒนามนุษย

และสังคม 

หองเรยีน

รายวชิาสาขา

การศกึษา

ตลอดชวีติ 

63 80 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

- - 

2. โครงการวันไหวครู               

ปการศกึษา 2554 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

9 มิถุนายน 

25534 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ศูนยศลิปะ 

วัฒนธรรมฯ  

มศก. 

400 445 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

20,000 เงนิรายได 

3. โครงการ ”สบืสานวัฒนธรรม

ไทย:ไหวครูวทิยาศาสตรการ

กฬีา” 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

9 มิถุนายน 

2554 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ศูนยสุขภาพ 

Su.Ed.Fitness 

Center 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

133 100 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

2,000 เงนิรายได 

4. โครงการบายศรสีูขวัญ  

ปการศกึษา 2554 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

2 กรกฎาคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ลานชมดาว 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

333 400 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

5,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5 โครงการแสดงความยินดตีอ

ผูสําเร็จการศกึษา ปการศกึษา 

2553 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม

/โครงการ

นันทนาการ 

18 กรกฎาคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิอุปถัมภ 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

307 588 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

40,000 เงนิรายได 

6. โครงการถวายเทยีนพรรษา โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

18กรกฎาคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

วัดโพธิ์ศร ี               

อ.ปากทอ          

จ.ราชบุรี 

60 183 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

7. โครงการคายศกึษาศาสตร 

ศลิปากร พพิัฒนปญญา 

พัฒนาทักษะผูนําเยาวชน 

โครงการ

วชิาการ/

โครงการ

นันทนาการ 

30-31 

กรกฎาคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

โรงเรยีนวัด

บานโปง 

“สามัคคีคุณูป

ถัมภ” 

50 50 15 15 ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

20,000 เงนิ

สนับสนุน

จาก

หนวยงาน

ภายนอก 

8. โครงการเวทวีจัิย ดเีดน โครงการ

วชิาการ 

31 กรกฎาคม 

2554 

ภาควิชา

เทคโนโลยี

การศึกษา 

หอง ศษ 2306 

ชัน้ 3         

อาคารศกึษา 2 

70 60 50 44 ดานความรู 29,750 เงนิรายได/

โครงการ

พเิศษ 

9. โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา 

“12 สงิหา ศกึษาฯ รวมใจ  

เทดิไทราชนิี” 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

11 สงิหาคม 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

ชัน้ 1 อาคาร

ศกึษา 3 

    ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

5,000 เงนิรายได 

10. โครงการทําบุญภาควชิา

การศกึษาเพื่อพัฒนามนุษย

และสังคม 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

17 สงิหาคม 

2554 

ภาควชิา

การศกึษาเพื่อ

พัฒนามนุษย

และสังคม 

 

ภาควชิา

การศกึษาเพื่อ

พัฒนามนุษย

และสังคม 

 

70 99 20 10 ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

- - 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

11. โครงการสัมมนา เลาเรื่อง.. 

เรื่องเหลา 

โครงการ

วชิาการ 

17 สงิหาคม 

2554 

ภาควชิา

จิตวทิยา 

หอง ศษ 

2306 

140 103 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานความรู/

ดานทักษะทาง

ปญญา 

15,000 เงนิรายได 

12. โครงการ “พัฒนาจรยิธรรม

และทัศนคตกิารปฏิบัตงิาน

การศกึษาตลอดชวีติ” 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

23-24 

สงิหาคม 

2554 

ภาควชิา

การศกึษาเพื่อ

พัฒนามนุษย

และสังคม 

ศูนย

การศกึษา

นอกระบบ

และ

การศกึษา

อัธยาศัย                  

อ.จอมบงึ                

จ.ราชบุรี 

74 79 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานความรู/

ดานทักษะทาง

ปญญา/ดาน

ความตองการ

ผูใชบัณฑิต 

15,000 เงนิรายได 

13. โครงการรูจักและเขาใจประกัน

คุณภาพการศกึษาสําหรับ

นักศกึษาปรญิญาตรี 

โครงการ

วชิาการ 

24 สงิหาคม 

2554 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

หอง ศษ 

2102 อาคาร

ศกึษา 2 

50 39 - - ดานความรู

,ดานทักษะทาง

ปญญา 

14,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

14. โครงการเทคโนฯ สื่อเพื่อนอง

และโครงการศกึษาดูงานนอก

สถานที่ 

โครงการ

วชิาการ/

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

26-27 

สงิหาคม 

2554 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

ศูนยการศกึษา

ดาน

ประวัตศิาสตร 

ศลิปะและ

วัฒนธรรม        

จ.อยุธยา 

35 34 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานความรู/

ดานทักษะทาง

ปญญา/ดาน

ความตองการ

ผูใชบัณฑิต 

10,000 เงนิรายได 

15. โครงการ “สบืสานทําบุญเลี้ยง

พระภาควชิาพื้นฐานทาง

การศกึษา” 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

29 สงิหาคม 

2554 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

ภาควชิา

พื้นฐานทาง

การศกึษา 

- - 10 13 ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

15,000 โครงการ

พเิศษ

(เภสัช) 

16. โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม โครงการ

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

3-4 กันยายน 

2554 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

อุทยาน 

แหงชาตกิุยบุร ี

อ.ปราณบุร ี   

จ.ประจวบ      

คีรขีันธ 

45 45 - - ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

- จัดหา

รายไดเอง 

 

 

            



 

 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 133 

ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

17. โครงการศกึษาดูงาน

วัฒนธรรมจีนในทองถิ่น 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

3-4 กันยายน 

2554 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

บานวังดง         

ต.ลาดหญา  

อ.เมือง        

จ.กาญจนบุรี 

120 135 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

225,000 เงนิรายได/

โครงการ

พเิศษ 

18. โครงการสัมมนาสานสัมพันธ

การศกึษาตลอดชวีติ 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

3-4 กันยายน 

2554 

ภาควชิา

การศกึษาเพื่อ

พัฒนามนุษย

และสังคม 

สวนศลิปบาน

ดนิ จ.ราชบุรี 

- - 25 25 ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

35,000 เงนิรายได+

โครงการ

พเิศษ 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

19. โครงการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมสําหรับครู 1/2554 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม

/โครงการ

วชิาการ 

9-11 

กันยายน 

25554 

ภาควชิา

หลักสูตรฯ 

วัดพระศรี

อารย  

จ.ราชบุรี 

175 152 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิรายได 

20. โครงการเสรมิสมรรถนะ

การศกึษาคนควารายบุคคล 

เรื่อง การใชโปรแกรม

คอมพวิเตอรสําหรับการ

วเิคราะหขอมูลเพื่อการวจัิย 

โครงการ

วชิาการ 

7 ตุลาคม 

2554 

ภาควิชา

เทคโนโลยี

การศึกษา 

หองปฏิบัตกิา

รคอมพวิเตอร 

คณะ

ศกึษาศาสตร  

34 42 - - ดานความรู 4,200 เงนิรายได 

21. โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ฝกปฏิบัตกิารสอน 

โครงการ

วชิาการ 

1 ตุลาคม 

2554 

ภาควิชา

หลักสูตรฯ 

หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิอุปถัมภ ชัน้ 

5 อาคาร

ศกึษา 3 

162 156 - - ดานความรู/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

8,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

22. โครงการปฐมนเิทศนักศกึษา

ฝกปฏิบัตวิชิาชพีวทิยาศาสตร

การกฬีา 

โครงการ

วชิาการ 

4 ตุลาคม 

2554 

ภาควิชา

พื้นฐาน

การศึกษา 

หอง ศษ 

3308 อาคาร

ศกึษา3 

48 43 - - ดานความรู/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

7,000 เงนิรายได 

23. โครงการ “ศกึษารวมใจ 

ชวยเหลอืผูประสบภัยน้ําทวม” 

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

18 ตุลาคม 

2554 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ศูนยปฏิบัตกิาร

ชวยเหลอื

ผูประสบภัย  

น้ําทวมดอน

เมือง และ 

อําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

30 30 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

20,000 เงนิรายได 

24. โครงการประชุมวชิาการ 

“เสรมิสมรรถนะการทํา

วทิยานิพนธและการคนควา

อิสระ สําหรับปรญิญาโท” 

โครงการ

วชิาการ 

18-19 

ตุลาคม 2554 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

โรงแรมโกลเดน

บชี จ.เพชรบุรี 

- - 39 39 ดานความรู/ดาน

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

58,470 เงนิรายได/

โครงการ

พเิศษ 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

25. โครงการ “ศกึษาดูงานเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณดาน

เทคโนโลยีการศกึษา

ตางประเทศ”สําหรับคณาจารย

และนักศกึษาปรญิญาโท 

โครงการ

วชิาการ 

25-30 

ตุลาคม 

2554 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

ประเทศเกาหลี

และประเทศจีน 

- - 16 16 ดานความรู/    

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ/

ดานการส่ือสาร

และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

70,000 เงนิรายได/

โครงการ

พเิศษ 

26. โครงการ “เสรมิสรางความรู 

ฟนฟูสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพ

ชวีติผูประสบอุทกภัย” 

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม/

วชิาการ 

14-25 พ.ย. 

2554 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ศูนยพักพงิผู

ประสบ

อุทกภัย 

มหาวทิยาลัย 

ศลิปากร 

30 30  - - ดานคุณธรรม 

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

20,000 เงนิ

สนับสนุน 

27. โครงการทําความด ีวันปใหม 

ถวายพอหลวง 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

22 ธันวาคม 

2554 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ลานหนา

อนุสาวรยี

ศาสตราจารย 

หมอมหลวง

ปน มาลากุล 

100 130 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

2,500 เงนิ

สนับสนุน 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

28. โครงการเทดิไทองคราชันย โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

29 พ.ย.- 5 

ธ.ค. 2554 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ชัน้ 1 อาคาร

ศกึษา 3 คณะ

ศกึษาศาสตร 

500 454 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

5,000 เงนิรายได 

29. โครงการวันครูและพธิมีอบครุ

สทิธิ์ 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

12 มกราคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ลานกลวยไม 

อาคารศกึษา 1 

300 279 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

40,000 เงนิรายได 

30. โครงการฟนฟูจิตใจ เยาวชน

ไทยเขมแข็ง 

โครงการ

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษาสิ่งแวด

ลอ/โครงการ

สันทนาการ 

13 มกราคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โรงเรยีน     

วัดไทยาวาส                           

อ.นครชัยศร ี            

จ.นครปฐม 

30 30 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

20,000 20,000 

31. โครงการวันปจฉมินเิทศ โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

12 มกราคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

หองประชุม

หลวงพอวัดไร

ขงิฯ ชัน้ 5 

อาคารศกึษา 3 

 

210 260 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานความรู 

20,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

32. โครงการ ประชุมวชิาการ 

“โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธแหง

ประเทศไทย” 

โครงการ

วชิาการ 

17-18 

มกราคม 

2555 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

คณะคุรุ

ศาสตร 

มหาวทิยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสมีา 

- - 32 32 ดานความรู/ดาน

คุณธรรมและ

จรยิธรรม/ดาน

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 

31,970 เงนิรายได 

33. โครงการสานน้ําพระทัย ดวย

แรงใจเยาวชน 

โครงการ

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม/

วชิาการ 

21-22 

มกราคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

เขตรักษาพันธ

สัตวปาลุม

แมน้ําภาชี 

อ.สวนผึ้ง              

จ.ราชบุรี 

60 75 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิ

สนับสนุน 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

34. โครงการ “รวมแรง รวมใจ 

กูภัยหลังน้ําลด” 

โครงการ

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

สิ่งแวดลอม 

28-29 

มกราคม 

2555 

ภาควชิา

หลักสูตรและ

วธิสอน 

โรงเรยีน 

วัดบางนอยใน 

อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 

50 50 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม/

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

30,000 เงนิกองทุน

พัฒนา

กจิกรรม 

นศ. 

35. โครงการวันเวลาภาษาไทย โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม

/โครงการ

วชิาการ 

31 มกราคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

ลานจัน     

หนาหอพัก   

เอ 5 

150 211 - - ดานคุณธรรม

และจริยธรรม/

ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

61,000 เงนิรายได/

เงนิ

สนับสนุน 

36. โครงการศกึษาดูงานดาน

วทิยาศาสตรการกฬีาและ

กจิกรรมเครอืขาย

วทิยาศาสตรสัมพันธ ครัง้ที่ 13 

โครงการ

วชิาการ/

โครงการกฬีา

และสงเสรมิ

สุขภาพ 

9-11 

กุมภาพันธ 

2555 

ภาควชิา

พื้นฐาน

การศกึษา 

มหาวทิยาลัย

สารคาม 

100 100 - - ดานความรู/ดาน

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

30,000 เงนิกองทุน

สงเสรมิ

และพัฒนา

คณะฯ 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

37. โครงการศลิปากรรอยใจรัก 

พทิักษลําน้ําเพชร 

โครงการบําเพ็ญ

ประโยชนและ

รักษา

ส่ิงแวดลอม/

โครงการ

นันทนาการ 

11-12 

กุมภาพันธ 

2555 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

อุทยาน

แหงชาตแิกง

กระจาน                 

อ.แกง

กระจาน              

จ.เพชรบุรี 

130 114 - - ดานคุณธรรม

และจริยธรรม/

ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

15,000 เงนิรายได 

38. โครงการไมเรยีวเกมส โครงการกฬีา

และสงเสรมิ

กฬีา 

19 กุมภาพันธ 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย 

150 150 - - ดานความรู/ดาน

คุณธรรมและ

จริยธรรม/ดาน

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

50,000 เงนิรายได 

39. โครงการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมสําหรับครู 2/2554 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม

/โครงการ

วชิาการ 

2-4 มีนาคม 

2555 

ภาควชิา

หลักสูตรฯ 

วัดพระปฐม

เจดยี อ.เมือง 

จ.นครปฐม 

175 174 - - ดานคุณธรรม

และจริยธรรม/

ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

10,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

40. โครงการสานสัมพันธพี่นอง

ชาวจิตวทิยา 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

3 มีนาคม 

2555 

ภาควชิา

จิตวทิยาฯ 

ภาควชิา                   

จิตวทิยาฯ 

90 78 - - ดานคุณธรรม

และจริยธรรม/

ดานทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

- - 

41. โครงการกลวยไมเกมส โครงการกฬีา

และสงเสรมิ

สุขภาพ/

นันทนาการ 

6 มีนาคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

Sport Complex 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

300 340 - - ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5,000 - 

42. โครงการแอโรบคิเพื่อสุขภาพ โครงการกฬีา

และสงเสรมิ

สุขภาพ 

6 มีนาคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

Sport Complex 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

100 1000 - - ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

 

5,000 - 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

43. โครงการศกึษาดูงานหอ

จดหมายเหตุพุทธทาส

อินทรปญโญ 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

8 มีนาคม 

2555 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

งานหอจดหมาย 

เหตุพุทธทาส

อินทรปญโญ 

20 20 - - ดานความรู/

ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

- - 

44. โครงการจัดประชุมสัมมนา

การนําเสนอผลการฝกงาน

จิตวทิยา 

โครงการ

วชิาการ 

26-27 

มีนาคม 

2555 

ภาควชิา

จิตวทิยาฯ 

เลค เฮฟเวน                 

รสีอรท แอนด 

ปารค                

จ.กาญจนบุรี 

32 32 - - ดานความรู/

ดานทักษะทาง

ปญญา/ตาม

ความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

27,000 เงนิรายได 

45. โครงการ”นทิรรศการและการ

ประเมินผลการฝก

ประสบการณวชิาชพี สาวชิา

เทคโนโลยีการศึกษา” 

โครงการ

วชิาการ 

26-27  

มีนาคม 

2555 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

54 33 - - ดานความรู/

ดานทักษะทาง

ปญญา/ตาม

ความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

35,000 เงนิรายได 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

46. โครงการความรูสูนอง โครงการ

วชิาการ/

นันทนาการ 

29-31 

มีนาคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โรงเรยีนบาน

คลองโยง                 

อ.พุทธมณฑล                    

จ.นครปฐม 

60 50 - - ดานความรู/ดาน

ทักษะทาง

ปญญา/ดาน

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

40,000 เงนิรายได 

47. โครงการศกึษาพัฒนา โครงการ

บําเพ็ญ

ประโยชนและ

พัฒนา

สิ่งแวดลอม 

 

 

29-31 

มีนาคม 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โรงเรยีนบาน

คลองโยง                 

อ.พุทธมณฑล                    

จ.นครปฐม 

40 40 - - ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

35,000 เงนิรายได 

48. โครงการ รดน้ําขอพร ตอนป

ใหมไทย 

โครงการ

สงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

11 เมษายน 

2555 

ภาควชิา

จิตวทิยาฯ 

ภาควชิา

จิตวทิยาฯ 

50 25 - - ดานคุณธรรม

และจรยิธรรม 

- - 
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ลําดับ 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

แผนการดําเนนิการการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจําปการศกึษา 2554 

ประเภทของ

โครงการ/

กจิกรรม1 

(ระบุประเภท) 

วัน เดอืน ป 

ที่จัด 

หนวยงาน 

ที่จัด 
สถานที่จัด 

จํานวนนักศกึษา (คน) 

สงเสรมิ

คุณลักษณะ 

บัณฑติดานใด
2 (ระบุดาน) 

งบประมาณ 

ระดับปรญิญา

ตรี 

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

จํานวน 

(บาท) 

แหลงงบ 

ประมาณ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา 

รวม 

จรงิ 

ตาม 

เปา 

หมาย 

เขา

รวม 

จรงิ 

49. โครงการเทคโนฯ-สงกรานต

สบืสานวัฒนธรรมไทย 

ประจําปการศกึษา 2555 

โครงการ

สงเสรมิ

ศลิปวัฒนธรรม 

21 เมษายน 

2555 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

ภาควชิา

เทคโนโลยี

การศกึษา 

120 116 - - ดานคุณธรรม

จรยิธรรม/ดาน

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

15,000 เงนิรายได 

50. โครงการสัมมนาผูนํานักศกึษา โครงการ

วชิาการ 

25-27 

เมษายน 

2555 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

อุทยาน

แหงชาตเิขื่อน

ศรนีครนิทร จ.

กาญจนบุรี 

40 40 - - ดานความรู/ดาน

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

50,000 50,000 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของโครงการ/กจิกรรม     2 สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตดานใด 

1  โครงการวชิาการ          1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2  โครงการกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ   2. ดานความรู 

3  โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม             3. ดานทักษะทางปญญา 

4  โครงการนนัทนาการ            4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

5 โครงการสงเสริมศลิปวฒันธรรม                5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง : 

1.  มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาตทุิกดาน 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือจาก 

การพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยคณะศึกษาศาสตร ภาควิชา และคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ

ศกึษาศาสตร เพื่อพัฒนานักศกึษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษาประกอบดวย ตัวบงช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครบถวนทั้ง       

5 ดาน  คอื  (1) ดานคุณธรรมจรยิธรรม 

        (2) ดานความรู  

        (3) ดานทักษะทางปญญา  

        (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (5) ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

2.  มกีจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแกนักศกึษา 

คณะศึกษาศาสตรไดเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ จึงไดจัด

อบรมใหความรูนักศกึษาเกี่ยวกับความรูเรื่องการประกันคุณภาพ เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมดวย

ตนเอง ตามข้ันตอน PDCA ตั้งแตการวางแผนการจัดทําโครงการที่มีวัตถุประสงค เปาหมายและข้ันตอน 

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร                   

และในทุกปการศกึษา คณะฯไดจัดทําคูมือนักศึกษา เพื่อแจกใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ซ่ึงมีการใหความรูเรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงนอกจากนักศึกษาจะไดความรูในเรื่องการจัดกิจกรรม/โครงการ ตาม

กระบวนการ PDCA แลว ยังไดเรียนรูการทํางานเปนทีม หมุนเวียนกันเปนผูนําและผูตามที่ดี เรียนรูการ

ประเมินผลการทํากิจกรรม และนําผลไปใชปรับปรุงการทํางาน (หมายเลขเอกสารศษ 3.2.2-1 และศษ 

3.2.2-2 และศษ 3.2.2-3) 
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3.  คณะศกึษาศาสตร มกีารสงเสริมใหนักศกึษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน

การจัดกจิกรรมท่ีดําเนนิการโดยนักศกึษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง

นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศกึษา จากกจิกรรมตอไปนี้ 

ระดับปรญิญาตร ีมีการดําเนนิกจิกรรมดังนี้ 

1. กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค    มีจํานวน 20 กจิกรรม 

2. กจิกรรมกฬีาหรอืการสงเสรมิสุขภาพ              มีจํานวน  4  กจิกรรม 

3. กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม            มีจํานวน  8  กจิกรรม 

4. กจิกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรม            มีจํานวน  31 กจิกรรม 

5. กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม             มีจํานวน  22 กจิกรรม 

ระดับบัณฑติศกึษา (บัณฑติวทิยาลัยดําเนนิการ) อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑติศกึษา 

1. กจิกรรมนันทนาการ        มีจํานวน   1  กจิกรรม 

2. กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม     มีจํานวน   2  กจิกรรม 

3. กจิกรรมดานวชิาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค   มีจํานวน   4  กจิกรรม 

ในการจัดกจิกรรมของนักศกึษาทัง้ในระดับปรญิญาตรหีรอืบัณฑติศกึษาทุกกจิกรรมจะมีการจดัทาํ

ขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษา)โดยมีคําอธิบาย

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงคของ

กิจกรรม ตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมายและวิธีการประเมิน

ความสําเร็จ และมีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใชประกอบการจัดทํา

โครงการหรอืกจิกรรมใหม และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม และ

สรุปภาพรวมของทุกกจิกรรม และนําเสนอเขาที่ประชุมรายงานใหผูบรหิารทราบทุกระดับ เพื่อนํามาพัฒนา

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

ศษ 3.2.3-5 และศษ 3.2.3-6) 
 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง

สถาบัน และมกีจิกรรมรวมกัน 

คณะศกึษาศาสตรใหการสนับสนุน สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน 

และสงเสรมิการสรางเครอืขายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน โดยในปการศึกษา 2554  

จัดกจิกรรม 2 โครงการ ไดแก 1. โครงการไมเรียวเกมส 2. โครงการวิทยาศาสตรการกีฬาสัมพันธ ซ่ึงมี

นักศกึษาจากหลายสถาบันเขารวมโครงการเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน และเปนการเปดโอกาสให

นักศึกษาตางสถาบันไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณืที่ดีตอกัน อันจะเปนประโยชนตอการ

นํามาพัฒนาคุณภาพงานในดานตางๆของแตละสถาบัน  (หมายเลขเอกสาร ศษ 3.2.4-1 และศษ 3.2.4-2 ) 

 หมายเหตุ : นอกจากการดําเนินงานบางสวนที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเองแลว ในการ

ประเมินเกณฑขอนี้ยังใชผลการดําเนนิงานรวมกับทางมหาวทิยาลัยดวย 
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5.  มกีารประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

งานกจิการนักศกึษา คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 

2554 โดยนําผลการประเมินแผนเสนอใหคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษากิจการนักศึกษา ระดับคณะ      

ปการศกึษา 2554 ทราบ ทัง้นี้คณะกรรมการฯ ไดเสนอใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรม ปการศึกษา 2555 ตอไป รวมทั้งไดนําผลการประเมินโครงการทุกโครงการเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรใหขอเสนอแนะวา

ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงในการจัดโครงการตอไป (หมายเลขเอกสาร ศษ 3.2.5-1)  
 

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศกึษา 

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินแผนการจัดกจิกรรม ปการศกึษา 2554 และโครงการทุกโครงการ

และนําผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษากิจการนักศึกษาและคณะกรรมการ

ประจําคณะศกึษาศาสตรทราบและนําผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดโครงการตอไป รวมทั้งมีการนํา

ผลการประเมินแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรกึษากจิการนักศกึษาทราบและนําไปปรบัปรงุ

แผนการจัดกจิกรรมตอไป (หมายเลขเอกสาร ศษ 3.2.6-1 และ ศษ 3.2.6-2 ) 
 

จุดแข็ง :    

1. มีการดําเนนิงานดานการพัฒนานักศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน สามารถ

สงเสรมิใหนักศกึษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานของบัณฑติ 

2. คณะฯมีงบประมาณสนับสนุนใหนักศกึษาทํากจิกรรมตางๆ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหครอบคลุมทุกดานอยางตอเนื่อง และสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ

เพ่ิมข้ึน  
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รายการเอกสารหลักฐาน  

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 3.2.1-1 แผนยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตรที่สงเสรมิการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

ศษ 3.2.1-2 แผนดําเนนิงานกจิการนักศกึษา คณะศกึษาศาสตร ปการศกึษา 2554 

ศษ 3.2.1-3 ประกาศคณะศึกษาศาสตร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคแนวทางการจัด

กจิกรรมนักศกึษา 

ศษ 3.2.2-1 บทความการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร. ธรีศักดิ์ อุนยอารมยเลศิ 

ศษ 3.2.2-2 โครงการรูจักและเขาใจงานประกันคุณภาพการศกึษา 

ศษ 3.2.2-3 โครงการสัมมนาผูนํานักศกึษา 

ศษ 3.2.3-1 สรุปกจิกรรมหรอืโครงการพัฒนานักศกึษา ประจําปการศกึษา2554 

ศษ 3.2.3-2 กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค  

ศษ 3.2.3-3 กจิกรรมกฬีาหรอืการสงเสรมิสุขภาพ  

ศษ 3.2.3-4 กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม  

ศษ 3.2.3-5 กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

ศษ 3.2.3-6 กจิกรรมสงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม  

ศษ 3.2.4-1 โครงการไมเรยีวเกมส 

ศษ 3.2.4-2 โครงการวทิยาศาสตรการกฬีาสัมพันธ 

ศษ 3.2.5-1 รายงานผลตามแผนการดําเนนิงานกจิการนักศกึษา คณะศกึษาศาสตร                     

ปการศกึษา 2554  

ศษ 3.2.6-1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการอาจารยที่ปรกึษากจิการนักศกึษา 

ศษ 3.2.6-2 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศกึษา 
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องคประกอบท่ี 4 การวจัิย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรืองานสรางสรรค  

เกณฑการประเมนิ :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4  หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 7 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 

 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนดานการวจิัยของสถาบัน และดําเนนิการตามระบบ

ที่กําหนด 

 
 

 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรอืงานสรางสรรคกับการจดัการ

เรยีนการสอน 

  

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู

ดานจรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารยประจําและนักวจิัย 

  

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

  

5 มีการสนับสนุนพันธกจิดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลกัษณ

ของสถาบัน อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ 

หรอืศูนยใหคําปรกึษาและสนับสนุนการวจิัยฯ 

- หองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวจิัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการ

วจิัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัตกิารวจิัย 

          - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย

อาคันตุกะหรอืศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

  

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง

ครบถวนทุกประเด็น 

  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกจิดานการวจิัย

หรอืงานสรางสรรคของสถาบัน 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7 ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  7 ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ : 6 ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 7 ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง :   

1. มรีะบบและกลไกบริหารงานวจัิยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน

การวจัิยของสถาบัน และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด  

คณะศกึษาศาสตร  มีนําผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรอืงานสรางสรรคจาก

ป 2553 มาวางแผนปรับปรุงการดําเนนิงานและบันทกึหลักฐานแสดงการทํางาน ครบวงจร PDCA ที่ชัดเจน 

มีการกําหนดระบบและกลไกบรหิารงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค เปนลายลักษณอักษรและดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด เพื่อใหการบรหิารงานวิจัยและงานสรางสรรคบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการบริหารงานวิจัย และกําหนดวิสัยทัศนดานงานวิจัย/งานสรางสรรคไวคือ “การเปนคณะวิชาที่มี

ความเปนผูนําในการคนควาวิจัย” รองรับกับนโยบายและแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําป 2554 และแผนยุทธศาสตร  6 ป พ.ศ. 2551-2556  มหาวทิยาลัยศลิปากร  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การบูรณาการองคความรูระหวางศาสตรเพื่อสรางความเปนเลศิดานการ

วจิัย  

เปาประสงคที่ 3: เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเฉพาะดานการวิจัยเชิงบูรณาการทางดาน

ศลิปวัฒนธรรม วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ยุทธศาสตรที่ 2: เพื่อสรางสังคมฐานความรู บูรณาการความเช่ียวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรม 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนแหลงทุนทาง

ศลิปวัฒนธรรมของชาติ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวจิัยของชาติ และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด

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

2 . มกีารบูรณาการกระบวนการวจัิยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

คณะศกึษาศาสตร มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ

สอน โดยอาจารยนําประสบการณจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค มาใชในการเรียนการสอน โดยกําหนด

ใน มคอ.3 หรอื มคอ.4 กลาวคอื ใหนักศกึษาบัณฑติศกึษาเปนสวนหนึ่งในทมีวิจัยของอาจารย  กําหนดให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซ่ึงเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคของอาจารย จัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนักศึกษา หรือ

สงเสรมินักศกึษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวจิัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ สงเสริม

ใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน คณะ

ศกึษาศาสตร มีงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่บูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจดัการ

เรยีนการสอน จํานวน 13 เรื่อง  นอกจากนี้ยังมีการนําผลงานของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา เผยแพรในที่
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ประชุมวชิาการ ในโครงการประชุมนําเสนอผลงานวจิัยและวทิยานพินธสาขาการศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ 

และมีนโยบายใหนักศึกษารวมดําเนินงานวิจัยโดยเปนผูชวยนักวิจัย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.2-1, ศษ 

4.1.2-2, ศษ 4.1.2-3, ศษ 4.1.2-4 และศษ 4.1.2-5)  
 

3 . มกีารพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ

การวจัิยแกอาจารยประจําและนักวจัิย 

คณะศึกษาศาสตร มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวจิัยแกอาจารยประจําและนักวจิัย พรอมทัง้การจัดโครงการขับเคลื่อนการวจิัยเพื่อพัฒนา        

การเรยีนการสอน ซ่ึงโครงการดังกลาวไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูยอย ๆ  จํานวน 4 ครั้ง ไดแก 1) 

การพัฒนาหัวขอการวจิัยในช้ันเรยีน 2) การพัฒนาเครื่องมือ การหาคุณภาพ การเก็บรวบรวม ขอมูล และ

การวิเคราะหขอมูล 3) การเสนอผล การเขียนรายงานการวิจัย 4) การเสนอผล การเขียนรายงาน        

การวจิัย และมีผลการดําเนนิการเกี่ยวกับการวจิัยที่ดใีนสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ มีการจัด

โครงการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของทุกป

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

4 . มกีารจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวจัิยหรืองานสรางสรรค 

คณะศกึษาศาสตร ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวจิัยประเภทตางๆใหแกคณาจารย ขาราชการ และ

พนักงาน เพื่อทําวิจัยหรืองานสรางสรรค ทั้งดานการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยและพัฒนา 

การวจิัยสถาบัน เพื่อสรางองคความรู สรางผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ทุนวิจัย/ทุน

งานสรางสรรค  โดยจัดสรรงบประมาณของคณะวชิาเพื่อเปนทุนวจิัยหรืองานสรางสรรค เพื่ออุดหนุนการ

พัฒนาโครงการวิจัย อุดหนุนงานวิจัยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการเรียนการสอน    

การบรหิาร การดําเนนิงาน หรอืการพัฒนาของคณะฯ การสังเคราะหงานวจิัย มีระเบยีบ ขอปฏิบัต ิการจาย

เงินทุนวิจัย การสงรายงานผลการวิจัย เพื่อเปนการกํากับดูแลการดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จลุลวงดวยด ี

(เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.4-1, ศษ 4.1.4-2, ศษ 4.1.4-3, ศษ 4.1.4-4, ศษ 4.1.4-5, ศษ 4.1.4-6,         

ศษ 4.1.4-7 และศษ 4.1.4-8) 
 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะวิชา 

อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

 - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวจิัยฯ 

 - หองสมุดหรอืแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวจิัยฯ 

 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิารวจิัย 
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 - กจิกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานวิจัย 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรอืศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) ไดแก   

 1) โครงการอบรม เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยกาวไกลระดับนานาชาติ” ซ่ึงมีการบรรยายและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูโดยศาสตราจารย กติตคุิณ ดร.นงลักษณ  วริัชชัย จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 2) โครงการวจัิยเพื่อพัฒนาการศกึษาอยางสรางสรรค: กระบวนทัศนใหมในศตวรรษที่ 21  

โดยอาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลัยศลิปากร เปนวทิยากร  

 3) โครงการขับเคลื่อนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีน การสอน แบงการบรรยายเปน 4 ครั้ง คือ  

1) การพัฒนาหัวขอการวิจัยในช้ันเรียน 2) การพัฒนาเครื่องมือ การหาคุณภาพ การเก็บรวบรวม ขอมูล 

และการวเิคราะหขอมูล 3) การเสนอผล การเขียนรายงานการวจิัย 4) การเสนอผล การเขียนรายงานการ

วจิัย โดยคณาจารยคณะศกึษาศาสตร เปนวทิยากร  

 4) โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยฯ “บรรยายเรื่อง งานวิจัยแบบผสมผสาน Mixed 

Methods Research” โดยรองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน เปนวทิยากร  
 

คณะศึกษาศาสตร จัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้ง

งบประมาณสนับสนุนการวจิัย หองปฏิบัตกิารวจิัย แหลงคนควาทางวชิาการ ตลอดจนกจิกรรมอ่ืนๆ ที่สงเสรมิ

การวจิัย ไดแก มีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อ 1) เปนศูนยกลางในการจัดหาแหลงทุนวิจัย ติดตอ

ประสานงาน เผยแพรขอมูลขาวสาร และอํานวยความสะดวกในดานการวิจัยแกบุคลากรภายในคณะ

ศึกษาศาสตร 2) เปนศูนยกลางในการสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร          

3) เปนศูนยกลางในการพัฒนางานวิจัยและสรางองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางดานศึกษาศาสตร รวมทั้ง

เปดโอกาสใหนักศึกษา มีสวนรวมในการทําวิจัยรวมกับบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร อันเปนการเพ่ิมพูน

ความรูและประสบการณการวิจัยใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน 4) เปนศูนยกลางในการบริการวิชาการทาง

การศกึษา การจัดฝกอบรมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในภูมิภาคตะวันตก (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.5-1, ศษ 

4.1.5-2, ศษ 4.1.5-3,ศษ 4.1.5-4 และศษ 4.1.5-5 ) 
 

6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

คณะศึกษาศาสตร ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก

ประเด็นโดยมีการประเมินผลของการสนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอ โดยการมีสวนรวมของอาจารย         

คณะศกึษาศาสตรในการรวมประเมินพันธกิจตาง ๆ ไดแก การจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพื่อเปนทุน

วจิัยหรอืงานสรางสรรค  การใหคําปรกึษาและสนับสนุนการทําวจิัย เปนแหลงคนควาขอมูลทางการวจิัยของ

หองปฏิบัตกิารวิจัย  มีสิ่งอํานวยความสะดวก (อุปกรณ และสื่อ/เทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรเพื่อสืบคน

ขอมูล, โปรเจกเตอร ฯลฯ) ของศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการวิจัย   

(การจัดประชุม/อบรม/การจัดแสดงงานสรางสรรค/การจัดใหมีศาสตราจารย/ผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญดาน

การวจิัย) (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.6-1 และศษ 4.1.6-2)  
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7.  มกีารนาํผลการประเมนิไปปรับปรุงการสนบัสนนุพันธกจิดานการวจัิยหรืองาน

สรางสรรคของสถาบนั 

จากการรายงานผลการประเมินพันธกจิดานการวจิัยหรืองานสรางสรรค คณะศึกษาศาสตรไดนํา

ขอเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงในดาน ตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค  และจัด

กจิกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามโครงการตาง ๆ ไดแก โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรยีนการสอน รุนที่ 2 โดยจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวจิัย และใหทุนสนับสนุนการวิจัยในการทําวิจัย

ในช้ันเรยีน การจัดอบรมโครงการนวัตกรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน การจัดอบรมโครงการการพัฒนางานประจําดวยการวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

(R2R) เปนตน  (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.7-1, ศษ 4.1.7-2 และศษ 4.1.7-3) 
 

จุดแข็ง : 

1. มีคณะกรรมการการสงเสรมิการวจิัยและจัดสรรทุนอุดหนุนการวจิัยเปนการกระตุนใหบุคลากร

ภายในคณะทํางานวจิัยและมีประสบการณในการขอทุนวจิัยจากภายนอก 

2. มีหนวยงานที่รับผิดชอบใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัยโดยตรง (งานวิจัย

และบรกิารวชิาการ  ศูนยวจิัยและพัฒนาทางการศกึษา) 

3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวจิัย 

4. มีการพัฒนาองคความรูดานการวจิัยแกบุคลากรในคณะ โดยใหคําปรกึษา แนะนํา กํากับตดิตาม 

ชวยเหลอืการทําผลงานวจิัย 

5. มีกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู การทําวจิัยระหวางอาจารยผูมีประสบการณงานวจิัยกับอาจารยใหม 

6. มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาจารยใหมเพื่อ

กระตุนใหอาจารยทําวิจัยโดยเริ่มจากการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน            

4 ครัง้ เพื่อแนะนําการดําเนนิการวิจัยใหบรรลุจุดมุงหมาย 

7. มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวจิัย (mentor) เพื่อสรางนักวจิัยคุณภาพรุนใหม ๆ  

 8. มีผูชวยสอน ผูชวยวจิัย เพื่อใหอาจารยมีเวลาสําหรับการสรางสรรคผลงานวจิัยเพ่ิมมากข้ึน 

9. มีการสนับสนุนใหนักศกึษาบัณฑิตศกึษาเปนสวนหนึ่งในทมีวจิัยของอาจารย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 1. กําหนดใหงานวจิัยเปนภาระงานหนึ่งเพื่อใชประเมินผลการปฏิบตังิานในรอบปของบุคลากร         

 2. พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุใหเริ่มทําวจิัยในเรื่องของการพัฒนางานประจําดวยการวจิัยเปน

การเพ่ิมศกัยภาพการดําเนนิงานของสายสนับสนุน 
 

จุดออน : 

การบูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจัดการเรยีนการสอนยังมีจํานวนไมมาก 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน :    

สงเสรมิใหมีการบูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจัดการเรยีนการสอนใหมากข้ึน  
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รายการเอกสารหลักฐาน  
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.1.1-1 แผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ 2554 ที่สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตร กรอบ

นโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 

มหาวทิยาลัยศลิปากร  (พ.ศ.2551-2554) ดานการวจิัย 

ศษ 4.1.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร ดานการวจิัย 

ศษ 4.1.2-1 รายวชิาที่มีการบูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสรางสรรคกับการจัดการเรยีนการสอน  

ศษ 4.1.2-2 รายช่ืองานวจิัยที่บูรณาการกับการเรยีนการสอน 

ศษ 4.1.2-3 โครงการประชุมนําเสนอผลงานวจิัยและวทิยานพินธสาขาการศกึษาและสาขาที่เกีย่วของ 

ศษ 4.1.2-4 สรุปรายช่ือนกัศกึษาเปนผูชวยวจิัย 

ศษ 4.1.2-5 ประกาศคณะฯ การใหทุนสนับสนนุนกัศกึษาเปนผูชวยวจิัย 

ศษ 4.1.3-1 โครงการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน และรายงานการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูยอย จํานวน 4 ครั้ง โดยวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 4.1.3-2 เอกสารการใหความรูดานจรรยาบรรณการวจิัย  

ศษ 4.1.3-3 โครงการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาที่

เกี่ยวของทุกปการศกึษา 

ศษ 4.1.4-1 ประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวจิัยหรอืงานสรางสรรค  

ศษ 4.1.4-2 ประกาศการใหทุนอุดหนุนการวจิัยสําหรับสังเคราะหงานวจิัย 

ศษ 4.1.4-3 ประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

ศษ 4.1.4-4 การใหทนุอุดหนุนการพัฒนาโครงการวจิยั ประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ 4.1.4-5 การใหทนุอุดหนุนการวจิัยสําหรับงานวจิัยดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ศษ 4.1.4-6 ขยายเวลาการใหทนุอุดหนุนประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ 4.1.4-7 ประกาศผลการพิจารณาการใหทนุอุดหนนุวจิยั ปงบประมาณ 2554 

ศษ 4.1.4-8 แบบฟอรมสัญญาทนุวจิยั 

ศษ 4.1.5-1 การสนับสนุนพันธกจิดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะวชิา - 

ศูนยวจิัยและพัฒนาทางการศกึษา 

ศษ 4.1.5-2 การสนับสนุนพันธกจิดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะวชิา – 

โครงการอบรม เรื่อง “การเขียนบทความวจิัยกาวไกลสูระดับนานาชาต”ิ  

ศษ 4.1.5-3 การสนับสนุนพันธกจิดานการวจิัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะวชิา  

- จัดสงบุคลากรใหคําปรกึษาและสนับสนนุการวจิัยฯ ณ โรงเรยีนวัดบานโปง     

“สามัคคีอุปถัมภ” 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.1.5-4 เทคโนโลยดีานระบบขอมูลงานวจิัยและงานสรางสรรค 

ศษ 4.1.5-5 กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิงานวจิัย 

ศษ 4.1.6-1 การเผยแพรผลงานวจิัยโดยตพิีมพบทความวจิัยในระดับนานาชาตขิอง ผศ.ดร.ฐาปนยี 

ธรรมเมธา และรองศาสตราจารย ดร.วสิาข  จตัวัิตร 

ศษ 4.1.6-2 การนําเสนอผลงานวจิัยโดยนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาตขิอง ผศ.ดร.คีรบีนู 

จงวุฒิเวศย 

ศษ 4.1.6-3   การรายงานผลการประเมินพันธกจิดานการวจิัยและงานสรางสรรค 

ศษ 4.1.7-1 แผนปฏิบัตริาชการประจําป 2555 (ยุทธศาสตรที ่2 : การวจิัยและสรางสรรค) 

ศษ 4.1.7-2 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน รุนที่ 2 

ศษ 4.1.7-3 โครงการอบรมนวัตกรรม คุณภาพ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลการวจิัยเพื่อพัฒนาการ

เรยีนการสอน  

ศษ 4.1.7-4 โครงการอบรมการพัฒนางานประจําดวยการวจิัยสําหรบับุคลากรสายสนับสนุน (R2R) 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจัิยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑการประเมนิ :  (เฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง)       
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ      

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4  ขอ 

มีการดําเนนิการครบ 

5 ขอตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุม 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ

เผยแพรผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน

วารสารระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

 

 

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ

ดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

  

3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคทีไ่ด

จากขอ 2  สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

  

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ

รับรองการใชประโยชนจรงิจากหนวยงานภายนอกหรอืชุมชน 

  

5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

  

6 มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด

สทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 6 ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : 6 ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ : 4  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 6 ขอ     เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วชิาการหรือการตพิีมพในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวชิาการหรือการตพิีมพในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

คณะศกึษาศาสตร  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวชิาการหรอืการตพิีมพในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาติ เปนลายลักษณอักษรโดย มีผูรับผิดชอบ

ในการจัดทําระบบเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ในสื่อตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีสถานที่สําหรับ

แสดงผลงานวจิัย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย มีระบบสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมการเขียน

รายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารที่ ไดมาตรฐานจัดทํา

วารสารวชิาการ ระดับชาต ิ3 ฉบับ และมีการเผยแพรผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคในการประชุมวชิาการ

วารสารวชิาการระดับชาต ิจํานวน 37 เรื่อง และระดับนานาชาติ 2 เรื่อง ในสวนของการเผยแพรงานวิจัย

ของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาคณะศกึษาศาสตรไดใหทนุสนบัสนนุการเผยแพรผลงานวทิยานพินธและสาร

นพินธ หรอืการคนควาอิสระ ระดับนานาชาต ิ(เอกสารหมายเลข ศษ 4.2.1-1, ศษ 4.2.1-2, ศษ 4.2.1-3,   

ศษ 4.2.1-4, ศษ 4.2.1-5, ศษ 4.2.1-6, ศษ 4.2.1-7 ศษ 4.2.1-8 และศษ 4.2.1-9) 
 

ตารางท่ี 4.2-1 จํานวนงานวจิัยและงานสรางสรรคทีต่พิีมพ เผยแพร ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสนิทาง 

                    ปญญา หรอืสทิธบิัตรและอนสุทิธบิตัรทีจ่ดทะเบยีนทัง้ในและตางประเทศ (ใหนับรวม  

                    อาจารยและนักวจัิยท่ีลาศกึษาตอ) 

การเผยแพรผลงานวิจัย 
จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 

ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 ป พ.ศ. 54 

1.จดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา (อนุสทิธบิัตร) 

         ขัน้ตอนย่ืนขอ 

         ไดรับอนุมัตแิลว 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

2.จดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญา (สทิธบิัตร) 

         ขัน้ตอนย่ืนขอ 

         ไดรับอนุมัตแิลว 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

3. นําไปใชประโยชน    

   ระดับชาติ - - 18 

   ระดับนานาชาติ - - - 

4. ตพีมิพเผยแพร    

   ระดับชาติ 9 5 37 

   ระดับนานาชาติ 1 1 2 

รวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร /    

ใชประโยชน/ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา 

10 6 52 
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การเผยแพรผลงานวิจัย 
จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค 

ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 ป พ.ศ. 54 

จํานวนอาจารยประจํา 72 67 74.5 

จํานวนอาจารยที่ลาศกึษาตอ 5.5 4 3 

จํานวนนักวจัิย - -  

จํานวนนักวจัิยลาศกึษาตอ - -  

รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศกึษาตอ) 

72 67 77.5 

คิดเปนรอยละของผลงานวิจัย/จํานวนอาจารยประจําและ

นักวจัิย 

13.88 8.95 67.09 

 

 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 
 

ตารางท่ี 4.2-2  บทความวจิัยที่ไดรบัการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรอืในฐานขอมูล 

ระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตติออาจารยประจํา (ใหนับรวมอาจารยและนกัวจิัยที่ลาศกึษาตอ) 
 

 

แหลงท่ีงานวจัิยไดรับการอางอิง 

 

จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง 

ป พ.ศ. 52 ป พ.ศ. 53 ป พ.ศ. 54 

จํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง    

       ใน refereed journal - - - 

  ในฐานขอมูลระดับชาติ - - - 

       ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 1 2 - 

รวมจํานวนบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง 1 2 - 

จํานวนอาจารยประจํา 72 67 77.50 

จํานวนอาจารยที่ลาศกึษาตอ 5.5 4 3 

จํานวนนักวจิัย - - - 

จํานวนนักวจิัยลาศกึษาตอ - - - 

รวมอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศกึษาตอ) 

72 67 77.50 

รอยละของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอ

อาจารยประจํา 

1.39 2.98 - 

 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 
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ตารางท่ี 4.2-3  รายช่ือบทความวจิัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรอืใน 

                     ฐานขอมูลระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตติออาจารยประจํา  (ใหนับรวมอาจารยและ 

                     นกัวจิัยที่ลาศกึษาตอ) 
 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อบทความวจิัย

ท่ีไดรบัการอางองิ 

รายชือ่ผูเขยีน

บทความวจิัย/

ผูเขยีนรวม/

สังกัด 

แหลง

อางองิ 

วันเดอืนป

ท่ีอางองิ 

ประเภทของแหลงอางองิ 

Refereed 

Journal 

ฐานขอมูล

ระดบัชาติ 

ฐานขอมูล

ระดบั

นานาชาติ 

 -       

 -       
 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 
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 ตารางท่ี 4.2-4  ผลงานวจิัย /งานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนสุทิธบิตัร  (ทัง้ในประเทศและตางประเทศ) ป พ.ศ.2554  

                    (ใหนับรวมอาจารยและนักวจัิยท่ีลาศกึษาตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือผลงานวจัิยและ /หรือ

งานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบยีนสทิธบิัตรหรือ

อนุสทิธบิัตร  (ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ) 

ช่ือ-นามสกุล ผู

ประดษิฐ/สรางสรรค

ผลงานและผูรวม 

วัน / เดอืน / ป ท่ีไดรับการจด

ทะเบยีนรับรอง (ดูจากวนั/

เดอืน/ป ในใบประกาศ หมาย

เหต ุไมนับรวมกรณีอยูใน

ระหวางย่ืนจดทะเบยีน 

ประเภท () 

ประเทศ 

ท่ีจด 

ผลงานท่ีไดรับการจด

สทิธบิัตร /อนุสทิธบิัตร

ดังกลาว มาจาก

โครงการวจัิยหรืองาน

สรางสรรค เร่ืองใด /มี

ระยะเวลาเร่ืมตน-สิ้นสุด

ของโครงการวจัิยฯ เมื่อใด 

สทิธบิัตร 
อนุ

สทิธบิัตร 

ป พ.ศ. 2554 

1 - - -      
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ตารางท่ี 4.2-5   บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพ ในป พ.ศ. 2554 (เกณฑสมศ. ตัวบงช้ีที่ 5 งานวจิยัหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพิีมพหรอืเผยแพร)  

                    (ใหนับรวมอาจารยและนักวจัิยท่ีลาศกึษาตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือเจาของผลงาน         

และผูรวม 

ช่ือบทความวจัิยท่ีไดรับการตพิีมพ(โปรดระบ ุช่ือบทความวจัิย                         

(ช่ือวารสารท่ีตพิีมพ ปท่ี ฉบับท่ี วัน-เดอืน-ปของวารสาร / เลขหนา)             

ไมนบัซ้ํา แมวาบทความวจัิยนั้นจะไดรับการตพิีมพหลายคร้ังก็ตาม 

ประเภทของ

การตพิีมพ 
ระดบั 

คา

น้ําหนัก 

 

1.  YOSHIDA, Masami                            

THAMMETAR, Thapanee               

SOMBUNTHAM, Supannee             

THEERAROUNGCHAISRI, 

Anuchai 

A Study on online Assistance for Japaness-Language Education Hawaii International 

Conference on Education, 9 th Annual Conference เม่ือวันที่ 4 - 7 มกราคม 2554 

นานาชาติ 3 0.25 

2.  ผศ.ดร.คีรบีูน  จงวุฒเิวศย 

และคณะ 

การพัฒนาพพิธิภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสรมิการศกึษาเชงิสรางสรรค การประชุมวชิาการทาง

วัฒนธรรมระดับชาติ วจัิยวัฒนธรรม ครัง้ที่ 1 วันพฤหัสบดทีี่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม

บางกอก ชฎา ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ชาติ 1 0.25 

3.  ผศ.ดร.มาเรยีม  นิลพันธุ บทบาทของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ในการสงเสรมิศลิปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย 

เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน การประชุม

วชิาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ วจัิยวัฒนธรรม ครัง้ที่ 1 วันพฤหัสบดทีี่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ 

โรงแรมบางกอก ชฎา ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ชาติ 1 0.25 

4.  ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในรายวชิาชพีครูกรณี   

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร  การประชุมนําเสนอผลงานวจัิยและวทิยานพินธสาขา

การศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ ปการศกึษา  2553 วันเสารที่ 20 สงิหาคม 2554 ณ หองประชุม

หลวงพอวัดไรขงิอุปถัมภ ชัน้ 5 อาคารศกึษา 3 คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร   

 

 

ชาติ 1 0.25 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือเจาของผลงาน         

และผูรวม 

ช่ือบทความวจัิยท่ีไดรับการตพิีมพ(โปรดระบ ุช่ือบทความวจัิย                         

(ช่ือวารสารท่ีตพิีมพ ปท่ี ฉบับท่ี วัน-เดอืน-ปของวารสาร / เลขหนา)             

ไมนบัซ้ํา แมวาบทความวจัิยนั้นจะไดรับการตพิีมพหลายคร้ังก็ตาม 

ประเภทของ

การตพิีมพ 
ระดบั 

คา

น้ําหนัก 

 

5.  ผศ. ดร.คีรบีูน  จงวุฒเิวศย รูปแบบและวธิกีารที่เหมาะสมในการจัดสวัสดกิารสังคมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับ

ผูสูงอายุ การประชุมนําเสนอผลงานวจัิยและวทิยานพินธสาขาการศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ       

ปการศกึษา 2553 วันเสารที่ 20 สงิหาคม 2554 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขงิอุปถัมภ ชัน้ 5 

อาคารศกึษา 3 คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ชาติ 1 0.25 

6.  ผศ. ดร.นรนิทร  สังขรักษา 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  อุนอารมย

เลศิ 

ถอดบทเรยีนกระบวนการการเรยีนรูเชงิบูรณาการกจิกรรมทางเศรษฐกจิพอเพียงแบบกาวหนาของ

วสิาหกจิชุมชน เพื่อสังคมอยูเย็นเปนสุขในจังหวัดราชบุร ีการประชุมนําเสนอผลงานวจัิยและ

วทิยานพินธสาขาการศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ ปการศกึษา 2553 วันเสารที่ 20 สงิหาคม 2554 

ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขงิอุปถัมภ ชัน้ 5 อาคารศกึษา 3 คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

ชาติ 1 0.25 

7.  อ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 

อาจารย ดร.อนริุทธ  สตม่ัิน  

มณฑิรา พันธุอน 

การพัฒนากจิกรรมการเรยีนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบนเครอืขายอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนา

ความ รับผดิชอบและ ผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี  คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

1 โครงการมหาวทิยาลัยไซเบอรไทยการประชุมวิชาการระดับชาตดิานอีเลรินนงิ    วันที่ 9 - 10 

สงิหาคม 2554 ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี                                                                       

2 การประชุมนําเสนอผลงานวจัิยและวทิยานพินธสาขาการศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ ปการศกึษา  

2553 วันเสารที่ 20 สงิหาคม 2554 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขงิอุปถัมภ ชัน้ 5 อาคารศกึษา 3 

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ชาติ 1 0.25 

8.  รองศาสตราจารย ดร.คณิต             

เขยีววชิัย 

การศกึษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสนใจใน การทํากจิกรรม

นันทนาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากรวทิยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร วารสารกระแสวัฒนธรรม คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม    ปที่ 12  ฉบับ 21 

เดอืนมกราคม – มิถุนายน 2554 

ชาติ 2 0.25 
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9.  ผศ.ดร.นรนิทร  สังขรักษา การสังเคราะหความรูทางดานการพัฒนาจิตวญิญาณ จากเรื่องเลาความสําเร็จของครูและนักเรียน

ในระบบการศกึษา  : การพัฒนาหนอออนทางการศกึษา สรางจิตปญญาในการเรยีนรูสูความเปน

มนุษยที่สมบูรณ วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจัิย ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2554) 

ชาติ 2 0.25 

10.  ผศ.ดร.นวลฉวี  

 ประเสรฐิสุข                    

รศ.ดร.คณิต เขียววชิัย           

อ.ดร.กานดา พูพุฒ 

ชลติ  ตุมทองคํา 

การพัฒนาโปรแกรมความรวมมือระหวางครอบครัวและโรงเรยีนเพื่อปองกันพฤตกิรรมเสี่ยงของ

นักเรยีนวัยรุน:กรณีศกึษาโรงเรยีนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2554) 

ชาติ 2 0.25 

11.  อาจารย ดร.มนัสนันท  

 น้ําสมบูรณ 

การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะชวีติในบรบิทของกลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนตน วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจัิย ปที่ 2 ฉบับที่ 2   

(มกราคม - มิถุนายน 2554) 

ชาติ 2 0.25 

12.  ผศ. ดร.ไชยยศ 

ไพวทิยศริธิรรม   

การสังเคราะหความรูเกี่ยวกับองคประกอบของการจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนามนุษยที่สมบูรณ

วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจัิย  ปที่ 3  ฉบับที่ 1,2 เดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554   

ชาติ 2 0.25 

13.  ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ                

อ.ดร.ศริวิรรณ  

วณิชวัฒนวรชัย 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในรายวชิาชพีครู 

กรณีศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร  วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจัิย  ปที่ 3  

ฉบับที่ 1,2 เดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

14.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.         

สุเทพ อวมเจรญิ 

การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรยีนรูและการสอนของครู ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน     

วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจัิย  ปที่ 3  ฉบับที่ 1,2 เดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

15.  ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศริธิรรม  บทบาทของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากรในการสงเสรมิการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

วารสาร Veridian E-Journal ปที่ 4 ฉบับเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 
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16.  ผศ.ดร.ปรณัฐ  กจิรุงเรอืง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชกรณีศกึษาทางศาสตรการเรยีนการสอนเพื่อสงเสรมิ

ความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศกึษาวชิาชพีครู วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรวจัิย ปที่ 3 ฉบับที่ 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554) 

ชาติ 2 0.25 

17.  อาจารย ดร.ภัทรธรีา           

เทยีนเพิ่มพูล 

An investigation of face validity and concurrent validity of lexical frequency profile as an 

indicator of text difficulty วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจัิย ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 

2554) 

ชาติ 2 0.25 

18.  อาจารย ดร.มัทนา               

วังถนอมศักดิ์   

การประเมินหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจัิย  ปที่ 3  ฉบับที่ 1,2 เดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

19.  อาจารยวชริะ  จันทราช การประเมินหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวจัิย  ปที่ 3  ฉบับที่ 1,2 เดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

20.  อาจารย ดร.ประจักษ  ปฏิทัศน  ความตองการเรยีนวชิาในกลุมจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการของนักศกึษาปรญิญาตรี 

สาขาวชิาจิตวิทยา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร วารสาร Veridian E-Journal ปที่ 4 

ฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

21.  ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร วารสาร Veridian E-Journal ปที่ 4 ฉบับเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

22.  อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม ผลการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนกิสผานระบบเครอืขายสังคมออนไลน วชิาการถายภาพของ

นักศกึษาระดับปรญิญาตรี วารสาร Veridian E-Journal ปที่ 4 ฉบับเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

23.  อ.วชริะ  จันทราช Attitude towards the instruction in writing English in an English foundation course* 

ทัศนคตติอวธิสีอนการเขยีนภาษาอังกฤษในชัน้เรยีนวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน วารสาร Veridian      

E-Journal ปที่ 4 ฉบับเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 
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24.  ผศ.ดร.อรพณิ  ศริสิัมพันธ สภาพการเขารวมกจิกรรมนักศกึษามหาวทิยาลัย คณะศกึษาศาสตร  วารสาร Veridian E-Journal 

ปที่ 4 ฉบับเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

25.  อ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ การประเมินหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  คณะศกึษาศาสตร  สาขาการศกึษาตลอดชวีติ  

มหาวทิยาลัยศลิปากร วารสาร Veridian E-Journal ปที่ 4 ฉบับเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

26.  อ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ การศกึษาคุณภาพชวีตินักศกึษาระดับปรญิญาตรี  คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศลิปากร  

 วารสาร Veridian E-Journal ปที่ 4 ฉบับเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

27.  ผศ.ดร.อรพณิ  ศริสิัมพันธ

และอ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ 

การศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา  คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศลิปากร วารสาร 

Veridian E-Journal ปที่ 4 ฉบับเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2554 

ชาติ 2 0.25 

28.  อ.ดร.วรรณวรี  บุญคุม                         

รศ.ดร.คณิต  เขยีววชิัย 

การประเมินผลการดําเนนิงานโครงการศลิปนรุนเยาวเพื่อการอนุรักษงานศลิปและสบืสาน

วัฒนธรรมไทยเชงิสรางสรรคโดยใชซปิโมเดล วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ปที่ 9 

ฉบับที่ 1 เดอืน มิ.ย. – ต.ค. 54 

ชาติ 2 0.25 

29.  ผศ.ดร.ทพิรัตน  สทิธวิงศ                     

รศ.ดร.ประหยัด จิระวรพงศ                

อ.ดร.อนริุทธ  สตม่ัิน                           

ผศ.ดร.สุรพล  บุญลอื           

การพัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนบนเครอืขายอินเทอรเน็ต 

สําหรับการเรยีนรูแบบนําตนเอง ของนสิติระดับอุดมศกึษา วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศิลปากร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดอืน มิ.ย. – ต.ค. 54 

ชาติ 2 0.25 

30.  ผศ. ดร.คีรบีูน  จงวุฒเิวศย รายงานการวิจัยรูปแบบและวิธกีารท่ีเหมาะสม     ในการจัดสวัสดิการสังคม โดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสําหรับผูสูงอายุ วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปท่ี 7,8 ฉบับท่ี 1,2 มถิุนายน 2552 – 

มนีาคม 2554  (วารสารวิชาการระดับชาติ สมศ.ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ลําดับท่ี 136) 

(หนา 149-162) 

ชาติ 2 0.25 
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31.  อ.ดร.เอกนฤน    บางทาไม การพัฒนารูปแบบเรยีนแบบอีเลรินนิ่งเพื่อเสรมิแบบอีเลรินนิ่งเพื่อเสรมิสรางรยิธรรมดานความ

ความรับผดิชอบตอการเรยีนสําหรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรี วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ปที่ 7,8 ฉบับที่ 1,2 มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2554  (วารสารวชิาการระดับชาต ิสมศ.

ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ลําดับที่ 136)   (หนา 102-119) 

ชาติ 2 0.25 

32.  อ. ดร.น้ํามนต  เรอืงฤทธิ์ Development of the collaborative project-based and blended learning model based on the 

APEC Edutainment Exchange Program to enhance communicative and collaborative skills of 

Thai and Korean Students. วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ปที่ 7,8 ฉบับที่ 1,2 

มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2554  (วารสารวชิาการระดับชาต ิสมศ.ทางดานสังคมศาสตรและมนุษย

ศาสตร ลําดับที่ 136)   (หนา 102-119) 

ชาติ 2 0.25 

33.  ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน องคประกอบและปญหาที่เกี่ยวของกับประสทิธภิาพการฝกประสบการณวชิาชพีของนักศกึษา

วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ปที่ 7,8 ฉบับที่ 1,2 มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2554  (วารสารวชิาการระดับชาต ิสมศ.

ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ลําดับที่ 136)   (หนา 102-119) 

ชาติ 2 0.25 

34.  อ.ดร.สายสุดา เตียเจรญิ องคประกอบของการเปนมหาวทิยาลัยวจัิยวารสารการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร ปที่ 

2 ฉบับที่ 1 เดอืนกรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554  

ชาติ 2 0.25 

35.  อ.ดร.มานติา  ลโีทชวลติ จิตตปญญาศกึษาเพื่อการทํางานกับเด็กที่มีความตองการพเิศษ:การพัฒนากระบวนการเรียนรู

ใหแกครูปฐมวัยในโรงเรยีนเรยีนรวม วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปที่ 38 ฉบับที่ 3 

มีนาคม 2553 - มิถุนายน 2554 

ชาติ 4 0.50 

36.  อ.ดร.วสิูตร โพธิ์เงนิ การพัฒนาระบบการจัดการความรูศลิปะไทยเพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรคในการออกแบบของ

นักศกึษาศลิปะ วารสารครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปที่ 38 ฉบับที่ 1                    

เดอืน มีนาคม 2553 - มิถุนายน 2554 

ชาติ 4 0.50 
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ที่มา :  สถาบันวจัิยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือเจาของผลงาน         

และผูรวม 

ช่ือบทความวจัิยท่ีไดรับการตพิีมพ(โปรดระบ ุช่ือบทความวจัิย                         

(ช่ือวารสารท่ีตพิีมพ ปท่ี ฉบับท่ี วัน-เดอืน-ปของวารสาร / เลขหนา)             

ไมนบัซ้ํา แมวาบทความวจัิยนั้นจะไดรับการตพิีมพหลายคร้ังก็ตาม 

ประเภทของ

การตพิีมพ 
ระดบั 

คา

น้ําหนัก 

 

37.  อาจารยณฐิกา  ครองยุทธ ทฤษฎีความหมายในทัศนะของพัทนัม:เกณฑกําหนดความหมายจากภายนอก วารสารมหาวทิยาลัย

ศลิปากร ปที่ 31 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554) ฉบับ 2 

ชาติ 4 0.50 

38.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

มาเรยีม  นลิพันธุ 

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทัง้ระบบกจิกรรมการพัฒนานเิทศแนวใหม วารสาร

มหาวทิยาลัยศลิปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร  ปที่ 31 ฉบับที่ 2   

เดอืนกรกฎาคม –  ธันวาคม 2554 

ชาติ 4 0.50 

39.  Thapanee Thammetar 

Wisa Chattiwat 

Assessing the e-learning acceptance of university students in  Thailand The Australasian 

Journal of Educational Technology, to be published in a special issue in December 2011. 

นานาชาติ 7 1 

 

 

หมายเหตุ ประเภทของการตพิีมพ 

1  คอื บทความวจิัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตพิีมพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาตทิี่มีกองบรรณาธกิารจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ

จัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรอืผูทรงคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก หรอืผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวชิานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ

อยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานัน้จากนอกสถาบันของเจาของบทความ 

2   คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ (Journal) ระดับชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

3   คือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย-ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก

ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานัน้จากตางประเทศ 

4   คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาตทิี่ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาเผยแพรใน Web Site ของสํานกังานฯ 
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5  คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ (Journal) ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรนัน้นอกเหนอื

ฐานขอมูล ISI 

6  คอื บทความจากผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพในวารสาร วชิาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาตทิี่ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

7  คอื บทความจากผลงานวจิยัที่ไดรับการตพิีมพในวารสารวชิาการ (Journal) ระดับนานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
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ตารางท่ี 4.2-6 งานสรางสรรคที่เผยแพร ป พ.ศ.2554 (เกณฑสมศ. ตัวบงช้ีที่ 5 งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพิีมพหรอืเผยแพร)  

                  (ใหนับรวมอาจารยและนักวจัิยท่ีลาศกึษาตอ) 
 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือเจาของผลงานและผู

รวม  

ช่ืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร(โปรดระบ ุ  ช่ือวารสารท่ีเผยแพร ปท่ี ฉบบัท่ี 

วัน-เดอืน-ปของวารสาร / เลขหนา ) ไมนบัซ้าํ แมวางานสรางสรรคนั้นจะไดรับการ

เผยแพรหลายคร้ังก็ตาม 

ประเภทของ

การเผยแพร  

- - - 1 

 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 

 

หมายเหตุ ประเภทของการเผยแพร 

1 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance) ระดับสถาบัน 

2 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance) ระดับจังหวัด 

3 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance) ระดับชาต ิ

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

5 คอื เผยแพรโดยการจัดนทิรรศการ(exhibition) หรอืการจัดการแสดง (performance)  ระดับนานาชาต ิ(ตองไดรับการยอมรับในวงการศลิปะ) 
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ตารางท่ี 4.2-7  งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2554 (เกณฑสมศ. ตัวบงช้ีที่ 6 งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน)  

                   (ใหนบัรวมอาจารยและนักวจัิยท่ีลาศกึษาตอ) 
 

ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

1.  การศกึษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทาง

อารมณและความสนใจในการทํากจิกรรมนันทนาการ

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

รศ.ดร.คณิต เขยีววชิัย การพัฒนาสาธารณะไปใช คณะศลิปศาสตร ภาควิชาการโรงแรม

และการทองเที่ยว มหาวทิยาลัยสยาม 

จัดกจิกรรมนันทนาการของภาควชิา

โรงแรมและการทองเที่ยว มหาวทิยาลัย

สยาม 

10 มิถุนายน 2554 

2.  การศกึษาสภาพการณของการทองเที่ยวเชงิ

ศลิปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.นรนิทร สังขรักษา การพัฒนาสาธารณะไปใช คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม เผยแพรขอมูล

จากงานวจัิยเรื่องการทองเที่ยว

ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 

7 กรกฎาคม 54 

3.  การศกึษาสภาพการณของการทองเที่ยวเชงิ

ศลิปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.นรนิทร สังขรักษา การพัฒนาสาธารณะไปใช คณะศกึษาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

เผยแพรขอมูลจากงานวิจัยเรื่องการ

ทองเที่ยวศลิปวัฒนธรรมในจังหวัด

นครปฐม 

กรกฎาคม 54 – 

ปจจุบัน 

4.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในรายวชิาชพีครู กรณี   คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ 

และคณะ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช โรงเรยีนบางหลวง 

ผูบรหิารและครูผูสอนจัดการเรยีนรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

พ.ค. – มิ.ย. 54 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

5.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในรายวชิาชพีครู กรณี    คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ผศ.ดร.มาเรยีม นลิพันธุ 

และคณะ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช โรงเรยีนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ”

ครูผูสอนจัดการเรยีนรูตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียงและนําประโยชนของ

การวจัิยไปใชในชวีติของตนเอง 

พ.ค. – มิ.ย. 54 

6.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในรายวชิาชพีครู กรณี    คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ผศ.ดร.มาเรยีม นลิพันธุ 

และคณะ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช โรงเรยีนวัดไทยาวาส 

การสงเสรมินักเรยีนใหปฏิบัตติามแนว

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

พ.ค. – มิ.ย. 54 

7.  การสํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารของ อบต.

สามเรอืน จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์   

อุนอารมยเลศิ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลสามเรอืน      

จ.ราชบุรี 

สํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารที่มี

ตอการใหบรกิารขององคการบรหิารสวน

ตําบลทําใหทราบถงึความตองการของ

ผูใชบรกิารที่แทจรงิ 

8 สงิหาคม 2554 

8.  การสํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารของ อบต.

จอมปลวก จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์   

อุนอารมยเลศิ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลจอมปลวก   

จ.สมุทรสงคราม 

สํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารที่มี

ตอการใหบรกิารขององคการบรหิารสวน

ตําบลทําใหทราบถงึความตองการของ

ผูใชบรกิารที่แทจรงิ 

1 ตุลาคม 2554 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

9.  การสํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารของ อบต.ทา

เคย จังหวัดราชุบรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์   

อุนอารมยเลศิ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลทาเคย  

จังหวัดราชบุรี 

สํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารที่มี

ตอการใหบรกิารขององคการบรหิารสวน

ตําบลทําใหทราบถงึความตองการของ

ผูใชบรกิารที่แทจรงิ 

27 กันยายน 2554 

10.  การสํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารของ อบต.

แกมอน จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์           

อุนอารมยเลศิ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลแกมอน 

จังหวัดราชบุรี 

สํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารที่มี

ตอการใหบรกิารขององคการบรหิารสวน

ตําบลทําใหทราบถงึความตองการของ

ผูใชบรกิารที่แทจรงิ 

กันยายน 2554 

11.  การศกึษาปญหาความตองการของชุมชนตําบลสนาม

จันทรเพื่อเสรมิสรางและพัฒนาชุมชนเขมแข็งตาม

แนวคิดทางจิตวทิยาชุมชน กรณีศกึษา อบต.สนาม

จันทร 

ผศ.ดร.นวลฉวี   

ประเสรฐิสุข 

อ.ดร.กมล  โพธเิย็น             

อ.ดร.นงนุช โรจนเลศิ       

อ.ดร.อาดัม นลีะไพจิตร     

อ.กันยารัตน สอาดเย็น 

 

 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลสนามจันทร 

ศกึษาปญหาการดําเนนิงานของ อบต.ที่

ผานมาเชงิลกึ และปญหาความตองการ

ของประชาชนอยางแทจรงิ เพื่อเปน

ขอมูลประกอบการจัดทําแผน 

22 กันยายน 2554 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

12.  การพัฒนาพพิธิภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสรมิการศกึษา

เชงิสรางสรรค พพิธิภัณฑทองถิ่นบานดอนตาเพชร 

จังหวัดกาญจนบุร ี(ภายใตโครงการ) 

ผศ.ดร.คีรบีูน  

จงวุฒเิวศย    

ผศ.ดร.มาเรยีม นลิพันธุ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลบานตาเพชร 

กําหนดแนวทางในการพัฒนาพพิธิภัณฑ

ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

19 กันยายน 54 

13.  การวจัิยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการสงเสรมิการ

ดําเนนิการเพื่อพัฒนางานวจัิยของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา 

ผศ.ดร.ประเสรฐิ  

อินทรรักษ     

ผศ.วาที่พันตร ีดร. 

นพดล เจนอักษร                              

อ.ดร.สําเรงิ ออนสัมพันธุ   

อ.ดร.วรกาญจน  

สุขสุดเขยีว   

อ.ดร.มัทนา  

วังถนอมศักดิ์ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา    

ขัน้พื้นฐาน 

กําหนดเปนนโยบายการสงเสรมิวจัิยของ

สพฐ.ในทุกเขตพื้นที่ 

1 เมษายน 54 

14.  สรุปผลการสงเสรมิการดําเนนิการเพื่อพัฒนางานวจัิย

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 4 ภาค 

ผศ.ดร.ประเสรฐิ  

อินทรรักษ    

ผศ.วาที่พันตร ีดร. 

นพดล เจนอักษร                              

อ.ดร.สําเรงิ ออนสัมพันธุ   

อ.ดร.วรกาญจน 

สุขสุดเขยีว  

อ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ ์

การพัฒนาสาธารณะไปใช สํานักงานคณะกรรมการการศกึษา      

ขัน้พื้นฐาน 

กําหนดเปนนโยบายการสงเสรมิวจัิยของ

สพฐ.ในทุกเขตพื้นที่ 

1 เมษายน 54 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

15.  การพัฒนาองคความรูดวยการประชุมสัมมนา ผศ.ดร.ประเสรฐิ  

อินทรรักษ    

ผศ.วาที่พันตร ีดร. 

นพดล เจนอักษร                              

อ.ดร.สําเรงิ ออนสัมพันธุ  

อ.ดร.วรกาญจน  

สุขสุดเขยีว  

อ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พื้นฐาน 

กําหนดเปนนโยบายการสงเสรมิวจัิยของ

สพฐ.ในทุกเขตพื้นที่ 

1 เมษายน 54 

16.  การพัฒนาโปรแกรมความรวมมือระหวางครอบครัว

และโรงเรียนเพื่อปองกันพฤตกิรรมเสี่ยงของนักเรียน

วัยรุน :กรณีศกึษาโรงเรยีนเทศบาล 2 วัดเสนหา 

(สมัครพลผดุง)  

ผศ.ดร.นวลฉว ี

ประเสรฐิสุข 

การพัฒนาสาธารณะไปใช โรงเรยีนทรารวด ีจ.นครปฐมดําเนนิการ

ระบบดูแลการชวยเหลือนักเรยีน โดย

นําเขาไวในแผนพัฒนาการศกึษา 3 ป 

และแผนปฏิบัติการประจําป 

พ.ค.- มี.ค. 2552 -

2554 

17.  แนวทางปฏิบัตสิูความเปนเลศิ การสงเสรมิการ

ดําเนนิการเพื่อพัฒนางานวจัิยของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา 

ผศ.ดร.ประเสรฐิ  

อินทรรักษ      

การพัฒนาสาธารณะไปใช สํานักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

นําเสนอผูบรหิารระดับสูงเพื่อเสนอเปน

นโยบายสูการปฏิบัตใินการบรหิารงาน 

30 เม.ย. 54 

18.  การสํารวจความพงึพอใจของผูใชบรกิารของ อบต.

จอมบงึ จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลจอมบงึ 

จังหวัดราชบุรี สํารวจความพงึพอใจของ

ผูใชบรกิารที่มีตอการใหบรกิารของ

องคการบรหิารสวนตําบลทําใหทราบถงึ

ความตองการของผูใชบรกิารที่แทจรงิ 

เดอืน ก.ย.-พ.ย. 54 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

19.  โครงการวจิัยการสํารวจความพึงพอใจของผูใช

ผูใชบรกิารที่มีตอการใหบรกิารขององคการ

บรหิารสวนตําบลโคกพระเจดยี จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์             

อุนอารมยเลศิ 

 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลโคกพระ

เจดยี จ.นครปฐม  นําปญหา และ

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงดานการ

ใหบรกิาร ข้ันตอนการใหบรกิาร 

และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อให

เกดิความรวดเร็ว ถกูตอง และมี

ประสทิธภิาพประทับใชตอ

ผูใชบรกิาร 

วันที่ 15 สงิหาคม 

2554 

20.  โครงการวจิัยการสํารวจความพึงพอใจของผูใช

ผูใชบรกิารที่มีตอการใหบรกิารขององคการ

บรหิารสวนตําบลปากชอง จ.ราชบุร ี

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์             

อุนอารมยเลศิ 

 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลปากชอง

นําผลการประเมินไปกําหนด

แผนการใหบรกิารประชาชนของ

องคการบรหิารสวนตําบล 

1.  ปรับปรุงองคกรในดานการ

บรกิารของ อบต.เพื่อเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการทํางาน 

2.  เปนเกณฑการตดัสนิคะแนนใน

แบบประเมินประสทิธผิลและ

ประสทิธภิาพการปฏิบตัริาชการ 

วันที ่9 สงิหาคม 

2554 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

3.  เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทน

พิเศษประจําป 

4.  ทราบถงึปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะทีมี่ตอการใหบรกิาร

ประชาชน 

21.  โครงการวจิัยการสํารวจความพึงพอใจของผูใช

ผูใชบรกิารที่มีตอการใหบรกิารขององคการ

บรหิารสวนตําบล 

หนองกวาง จ.ราชบุร ี

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์             

อุนอารมยเลศิ 

 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลหนอง

กวาง นําขอสรุปเกี่ยวกบัความ

ตองการของการใหบรกิาร

ประชาชนมาจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ที่เกี่ยวของมา

พัฒนาการใหบรกิารขององคการ

บรหิารสวนตําบล และเปนเกณฑ

การตดัสนิคะแนนในการประเมิน

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

การปฏิบัตริาชการ เพื่อกําหนด

ประโยชนตอบแทนพิเศษประจําป 

 

วันที่ 8 สงิหาคม 

2554 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

22.  โครงการวจิัยการสํารวจความพึงพอใจของผูใช

ผูใชบรกิารที่มีตอการใหบรกิารขององคการ

บรหิารสวนตําบลดอนแร  

จ.ราชบุร ี

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์             

อุนอารมยเลศิ 

 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลดอนแร  

นําผลมาปรับปรงุสิง่อํานวยความ

สะดวกดานการใหบรกิาร สถานที่ 

และการพัฒนาบุคลากรขององคกร

ใหมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในการใหบรกิาร 

เดอืนสงิหาคม 

2554 

23.  โครงการวจิัยการสํารวจความพึงพอใจของผูใช

ผูใชบรกิารที่มีตอการใหบรกิารขององคการ

บรหิารสวนตําบลคุงกระถนิ จ.ราชบุร ี

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์             

อุนอารมยเลศิ 

 

การพัฒนาสาธารณะไปใช องคการบรหิารสวนตําบลคุง

กระถนินําขอมูลในการพัฒนา

เจาหนาที่ในการใหบรกิารในดาน

ตาง ๆ ใหเกดิการบรกิารที่รวดเร็ว 

ประทับใจและถกูตองแมนยํา และ

เปนเกณฑการตดัสนิคะแนนในแบบ

ประเมินประสทิธภิาพและประสทิฺธิ

ผล 

18 สงิหาคม 2554  
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

24.  ที่ปรกึษาวจิัยและประเมินผลโครงการคาย

เรยีนรูคุณธรรมนําชีวติพอเพียง ป 2553 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ ์             

อุนอารมยเลศิ 

ผศ.ดร.ไชยยศ           

ไพวทิยศริธิรรม 

ผศ.ดร.นรนิทร           

สังขรกัษา 

อ.จุรวีรรณ จันพลา 

การพัฒนาสาธารณะไปใช สํานักงานสงเสรมิและพัฒนา

ศักยภาพนกัศกึษา คณะกรรมการ

การอุดมศกึษา ใชเปนแนวทางใน

การสงัเคราะหชุมชนพื้นฐานที่

นักศกึษาคนพบจากการเขาไป

ศกึษาชุมชนตัวอยางและการนําไป

ประยุกตใช นําผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิใ์นการดําเนนิงาน

โครงการทัง้ในแงการบรหิารการ

จัดการและผลการดําเนนิงาน

โครงการฯ ป 2553 และผลสัมฤทธิ์

รวมทัง้ 4 ป 2550-2553 

12 เมษายน 2554 
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ลําดับ

ที ่

ช่ือโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นําไปใช

ประโยชนอยางชัดเจน /และระยะเวลาเริ่มตน-

สิ้นสุด ของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ช่ือเจาของผลงาน      

และผูรวม  

ประเภทของการใช

ประโยชน *(โปรดดู

คําอธิบายดานลาง) 

โปรดระบุ ช่ือผูนําไปใชประโยชน/

หนวยงาน/กจิกรรม/สถานที่  

เดอืน/ป พ.ศ.       

ที่นําผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชและ

เกดิผลอยางชัดเจน 

25.  โครงการพัฒนาชุดวธิกีารเรยีนการสอน

ออนไลนสําหรับผูสอนในสถาบันการศกึษา 

อ.ดร.อนริทุธ   

สตม่ัิน 

อ.ดร.เอกนฤน           

บางทาไม 

อ.ดร.น้ํามนต            

เรอืงฤทธิ ์

อ.มณฑริา พันธุอน 

อ.วรสรวง ดวง

จนิดา 

การพัฒนาสาธารณะไปใช สํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศกึษาใชเปนขอมูลในการ

วเิคราะหเพื่อจัดทําสื่อดจิทิอลแบบ

มัลตมีิเดยีประกอบบทเรยีน และ

จัดทําแบบประเมินการเรยีนการ

สอนรูปแบบตาง ๆ ในบทเรยีนนํา

ผลการวเิคราะหมาจดัทําบทเรยีน

วธิกีารเรยีนการสอนออนไลน

สําหรับผูสอนในสถาบนัการศกึษา 

12 ตุลาคม 2554 

 
ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 

หมายเหต ุ

1 คอื ขอมูลที่แสดงผลดทีี่เกดิข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิง่ประดษิฐอันเปนผลจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคไปใชตามวัตถปุระสงคของงานวจิัย 

2 คอื ขอมูลที่แสดงผลดทีี่เกดิข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานวจิัยนโยบายไปใช 

3 คอื ขอมูลทีแ่สดงผลดทีี่เกดิข้ึนอยางเปนรปูธรรม จากการนําผลงานวจิัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช
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ตารางท่ี 4.2-8  ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ป พ.ศ.2554 (เกณฑสมศ. ตัวบงช้ีที่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ)  

                   (ใหนับรวมอาจารยและนักวจัิยท่ีลาศกึษาตอ) 

 

ลําดับที่ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ช่ือบทความวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

(ช่ือผลงานวิชาการ  ช่ือบทความวิชาการ /ตํารา/หนังสอื  ปที่ ฉบับที่ วัน-เดอืน-ป 

ของวารสาร/ เลขหนา) 

ประเภทของ

การรับรอง

คุณภาพ 

ระดับ คาน้ําหนัก 

1. อ.ดร. ศวินติ  อรรถวุฒกิุล บทความวิชาการเรื่อง “เพื่อนชวยเพื่อนดวยคอมพวิเตอรสนับสนุนการเรยีนรูแบบรวมมือ” ใน

วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 39  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2554 – ตุลาคม 2554) 
1 ชาติ 0.25 

2. อ.ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ บทความวิชาการเรื่อง “แนวทางการสงเสรมิการปฏิบัตงิานของครู” ในวารสารการบรหิาร

การศกึษา มหาวทิยาลัยศลิปากร ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 
1 ชาติ 0.25 

3. อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขยีว บทความวิชาการเรื่อง “ครูกับการจัดทําบัญชี” วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร   

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2554-ตุลาคม 2554) 
1 ชาติ 0.25 

4. ผศ.ดร.นรนิทร สังขรักษา บทความวิชาการเรื่อง “พัฒนศกึษาเชงิวพิากษ: การใชการศกึษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา

ประเทศ” วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2554-

ตุลาคม 2554) 

1 ชาติ 0.25 

5. อ.ดร.มัทนา  ถนอมศักดิ์ บทความวิชาการเรื่อง “ภาวะผูนําทางการศกึษา” วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2554-ตุลาคม 2554) 
1 ชาติ 0.25 

6. อ.ดร.ประจักษ  ปฏิทัศน บทความวิชาการเรื่อง “การปรับตัวตามทฤษฎีกบตมกับความพรอมของบัณฑิตไทยสูตลาด

งานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” วารสารศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ปที่ 9 ฉบับที่ 

1 (มิถุนายน 2554-ตุลาคม 2554) 

1 ชาติ 0.25 

7. รศ.ดร. คณิต  เขยีววชิัย บทความวิชาการเรื่อง “ครูพันธุใหม: กระบวนการเรยีนรูที่ตองเปลี่ยนแปลง”วารสาร

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2554-ตุลาคม 2554) 
1 ชาติ 0.25 

8. ผศ.ดร.นรนิทร สังขรักษา บทความวิชาการเรื่อง “แนวคิดใหมในการวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม”วารสารศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2554-ตุลาคม 2554) 
1 ชาติ 0.25 
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ลําดับที่ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ช่ือบทความวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

(ช่ือผลงานวิชาการ  ช่ือบทความวิชาการ /ตํารา/หนังสอื  ปที่ ฉบับที่ วัน-เดอืน-ป 

ของวารสาร/ เลขหนา) 

ประเภทของ

การรับรอง

คุณภาพ 

ระดับ คาน้ําหนัก 

9. รศ.ดร. คณิต  เขยีววชิัย หนังสอืเรื่อง “การจัดนันทนาการกลางแจง” 3  0.75 

10. รศ.ดร. คณิต  เขียววชิัย หนังสอืเรื่อง “การจัดการคายพักแรม” 3  0.75 

11. อ.ดร.เอกนฤน  บางทาไม หนังสอืเรื่อง “การถายภาพ” 3  0.75 

12. รศ.ดร.ศริณิา  จิตตจรัส หนังสอืเรื่อง “เศรษฐกจิชุมชนและภูมิปญญาไทย” 3  0.75 

13. อ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ หนังสอืเรื่อง “อาชพีและการพัฒนาอาชพี” 3  0.75 

14. ผศ.ดร.คีรบีูน  จงวุฒเิวศย หนังสอืเรื่อง “การฝกอบรมเพื่อการศกึษาตลอดชวีติ” 3  0.75 

15. ผศ.ดร. ธรีศักดิ์  อุนอารมยเลศิ หนังสอืเรื่อง “วธิวีทิยาการวจัิยทางสังคมศาสตร” 3  0.75 

16 รศ.สมพร  รวมสุข  หนังสอืเรื่อง “แนวทางการศกึษาวรรณคดี” 3  0.75 
 

ที่มา :  สถาบันวจิัยและพัฒนา ( 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2554) 
 

หมายเหต ุ

1  คอื บทความวชิาการที่ไดรับการตพิีมพในวารสารระดบัชาต ิ

2 คอื บทความวชิาการที่ไดรับการตพิีมพในวารสารระดับนานาชาติ 

3 คอื  ตําราหรอืหนงัสอืที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 

4 คอื ตําราหรอืหนงัสอืที่ใชในการขอผลงานทางวชิาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว หรอืตําราหรอืหนังสอืที่มี

คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตาํแหนงทางวชิาการ
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2. มรีะบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวจิัยหรอืงานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

โดยรวบรวมขอมูลทางดานการวจิัยไวในฐานขอมูลมีการจัดเก็บบทคัดยอผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค 

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

งานวิจัย ผลงานวิจัย บทความวิจัยของคณาจารย ผลงานวิจัย บทความวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา นอกจากนี้คณะศกึษาศาสตรยังไดใหทุนอุดหนุนการวจิัยเพื่อสนับสนุนการสังเคราะหงานวจิยั 

เรื่องการประเมินหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ศษ 4.2.2-1 และศษ 4.2.2-2) 
 

3.  มกีารประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจาก  

ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

คณะศกึษาศาสตรนําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชน ผานสื่อตางๆ เชน เว็บไซต  เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส มีการสราง

เครอืขายเผยแพรผลงานวจิัยและงานสรางสรรคไปยังผูที่เกี่ยวของโดยมีเจาหนาที่ประสานงานกับหนวยงาน

ภายใน และภายนอก และสงเสรมิใหอาจารยเผยแพรผลงานวจิัย/งานสรางสรรคโดยสนับสนุนงบประมาณ

ในการไปเสนอผลงาน / ตีพิมพ ในวารสารที่ไดมาตรฐาน และวางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย มีการสนับสนุนคาตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยระดับนานาชาติเพื่อบทความวิจัย

ของคณาจารยมีคุณภาพและมาตรฐานที่จะนําไปตีพิมพเผยแพรในวาสารระดับนานาชาติ  อีกทั้งทุน

สนับสนุนการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (เอกสารหมายเลข ศษ 4.2.3-1, ศษ 4.2.3-2, 

ศษ 4.2.3-3, ศษ 4.2.3-4 และ ศษ 4.2.3-5) 
 

4.  มกีารนําผลงานงานวจัิยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการ

ใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

คณะศกึษาศาสตรนําผลงานงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน โดยการสงเสริมให

อาจารยไปประชุม และใหความรวมมือในการวจิัยกับองคกรภายนอก เพื่อใหนําผลงานวจิัย/ งานสรางสรรค

ไปใชประโยชน และมีการรวบรวมขอมูลของอาจารย และนักวิจัย วางานวิจัยที่ทําข้ึนเกี่ยวกับเรื่องใด และ

เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนั้นๆ มาจัดกิจกรรมรวมกัน คณะศึกษาศาสตรมีงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนจํานวน 18 เรื่องและไดรับการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน

ภายนอกหรอืชุมชน จํานวน 1 เรื่อง(เอกสารหมายเลข ศษ 4.2.4-1, ศษ 4.2.4-2 และศษ 4.2.4-3 ) 
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5. มรีะบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสทิธิ์ของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑและวธิกีารในการรักษาสทิธปิระโยชนของอาจารย นักวิจัยและของ

สถาบันในผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย หรือทําธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัยโดยเปนหลักเกณฑที่

โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ตามรายละเอียดในคูมือการขอรับ

ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข         

ศษ 4.2.5-1) 

หมายเหตุ : ในการประเมินตามเกณฑขอนี้คณะศึกษาศาสตรใชผลการดําเนินงานรวมกับของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดใชคูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนหลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
 

6. มรีะบบและกลไกสงเสริมการจดสทิธิบัตรหรืออนุสทิธบิัตร และมกีารย่ืนจดสทิธบิัตรและ      

อนุสทิธบิัตร 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 

ตลอดจนการคุมครองสทิธขิองงานวจิัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน เปน

ลายลักษณอักษร มีการประกาศใหเงนิรางวัลแกผูสรางสรรคผลงาน สงเสริมใหอาจารยจดสิทธิบัตรผาน

เจาหนาที่ของศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUBI) ซ่ึงทําหนาที่ประสานกับอาจารย นักวิจัย  

ในการจดสทิธบิัตรการซ้ือขาย ทรัพยสนิทางปญญา เชน (1) การใหความรูและคําปรกึษาดานทรัพยสินทาง

ปญญา ซ่ึงอาจดําเนนิการโดยการฝกอบรม หรอืสัมมนา หรอืจัดคลนิกิใหคําปรกึษา (2) ชวยรางคําขอและ

ยื่นขอจดสทิธบิัตร หรอือนุสทิธบิัตรตอ กรมทรัพยสนิทางปญญาหรอืสํานักงานเทยีบเทาในตางประเทศ (3) 

ประสานงานการอนุญาตใหใชสทิธใินสทิธบิัตร อนุสทิธบิัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน (เอกสาร

หมายเลข ศษ 4.2.6-1 และศษ 4.2.6-2) 

หมายเหตุ : ในการประเมินตามเกณฑขอนี้ คณะศึกษาศาสตรใชผลการดําเนินงานรวมกับของ

มหาวทิยาลัย ซ่ึงมหาวทิยาลัยไดใชระเบยีบมหาวทิยาลัยศิลปากรวาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทาง

ปญญา ของมหาวทิยาลัยศลิปากร พ.ศ.2549 และข้ันตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร เปนหลักฐานประกอบการประเมิน 
 

จุดแข็ง :  

1. มีระบบและกลไกในการสงเสรมิ สนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิยัและงานสรางสรรคอยางเปน

รูปธรรม 

2. มีศูนยวจิัยและพัฒนาทางการศกึษาทําหนาทีเ่ปนหนวยประสานงานกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกคณะ/มหาวทิยาลยัในการดําเนนิการที่เกีย่วของกับการวจิัย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

   สนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรสรางและเผยแพรผลงานวจิัยอยางตอเนื่อง 
 

จุดออน :   

   งานวจิัย/งานสรางสรรค ของคณาจารย ยงัมีการตพิีมพ/เผยแพรในวารสารทีไ่ดมาตรฐานจํานวน

นอยและยังไมมีงานวจิัยและสรางสรรคที่ไดยื่นการจดสทิธบิัตร 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

  สงเสรมิใหคณาจารย ตพิีมพ เผยแพร ผลงานวจิัยและสรางสรรคในวารสารที่ไดมาตรฐาน และ

การจดสทิธบิตัร โดยอาจทําเปนคํารับรองการปฏิบัตริาชการ เพื่อกระตุนใหคณาจารยสรางสรรคผลงาน

เพ่ิมข้ึน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน  
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.2.1-1 ระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคในการประชุมวชิาการ /  

การตพิีมพผลงานวจิัยในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ

ศษ 4.2.1-2 ประกาศคณะศกึษาศาสตรเรื่องการใหทนุสนับสนุนการเผยแพรผลงานวทิยานพินธ 

ศษ 4.2.1-3 โครงการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาที่

เกี่ยวของประจําปการศกึษา 

ศษ 4.2.1-4 ประกาศคณะวชิา เรื่องการใหทุนสนับสนุนงานวจิัยและบรกิารวชิาการ 

ศษ 4.2.1-5 ประกาศคณะศกึษาศาสตร เรื่อง คาตอบแทนในการพิจารณาบทความจากผลงานวิจัย

เพื่อตพิีมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิ

ศษ 4.2.1-6 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการเผยแพรงานวิจัย -โครงการอบรม“การเขียนผลงานวิจัย

กาวไกลระดับนานาชาต”ิ 

ศษ 4.2.1-7 วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรวิจัย 

ศษ 4.2.1-8 ประกาศคณะวชิา เรื่อง การสนับสนุนการตพิีมพบทความวจิัย/งานสรางสรรค 

ศษ 4.2.1-9 ประกาศคณะศกึษาศาสตรเรื่องรายช่ือผูไดรับเงนิสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัย 

ศษ 4.2.1-10 การสนับสนุน-ประชาสัมพันธใหมีการเผยแพรผลงานวจิัย 

ศษ 4.2.2-1 

 

การรวบรวม คัดสรร วเิคราะหและสงัเคราะหความรูจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค ใน 

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

ศษ 4.2.2-2 ประกาศใหทุนอุดหนนุการวจิัยเพื่อสนับสนุนการสงัเคราะหงานวจิัย เรื่องการประเมิน

หลักสูตร 

ศษ 4.2.2-3 บทรายการวทิย ุโทรทัศนในเรื่องงานวจิยัทางการศกึษากับการนําไปใชประโยชน 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 185 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.2.2-4 

ศษ 4.2.4-3 

รายการคุยขาวทองถิ่น ป4 เรื่อง งานวจิัยกบัการเผยแพรการนําไปใชประโยชน และการ

เผยแพรงานวจิยัสูชุมชน 

ศษ 4.2.3-1 การเผยแพรผลงานวจิัยสูสาธารณชน ใน เว็ปไซต ของคณะ  http://www.educ.su.ac.th 

ศษ 4.2.3-2 การเผยแพรบทความวจิัยสูสาธารณชน ใน เว็ปไซต ของคณะ ttp://www.educ.su.ac.th 

ศษ 4.2.3-3 การประชาสัมพันธเผยแพรความรูจากงานวจิัยในรายการ “สาระนารูกับครูทับแกว” 

ศษ 4.2.3-4 ผลการวจิัยที่ตพิีมพเผยแพรสูสาธารณชน 

ศษ 4.2.4-1 สรุปขอมูลการทําวจิัยของบุคลากรคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ป พ.ศ. 

2554-2555 

ศษ 4.2.4-2 จดหมายการรับรองการใชประโยชนของงานวจิัยจากหนวยงานภายนอกหรอืชุมชน 

ศษ 4.2.5-1 คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสนิทางปญญา ศนูยบมเพาะธุรกจิ มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

ศษ 4.2.6-1 ระเบยีบมหาวทิยาลัยศลิปากรวาดวยการดําเนนิการดานทรัพยสนิทางปญญา ของ

มหาวทิยาลัยศลิปากร พ.ศ.2549 

ศษ 4.2.6-2 ข้ันตอนการยื่นจดสทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร มหาวทิยาลยัศลิปากร 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 
 

เกณฑการประเมนิ :  

 

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 
 

เกณฑประเมนิเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  

กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯ =          จํานวนเงินสนับสนุนงานวจัิยฯ จากภายในและภายนอก      

            จํานวนอาจารยประจําและนักวจัิยประจํา 

 

2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได    =          จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก      x 5 

                                จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5       

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวชิาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวชิา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวชิาในคณะวชิา 

2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวชิาในสถาบัน 

 

แปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
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ตารางท่ี 4.3-1  เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน                        
 

 

รายการ 

จํานวนเงนิสนบัสนุนการวจัิยและงาน

สรางสรรค 

ปงบประมาณ 52 ปงบประมาณ 53 ปงบประมาณ 54 

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

สถาบัน (บาท) 

448,751 520,500 478,250 

1.งบรายไดของคณะวชิา 448,751 474,667 278,250 

2.สถาบันวจิัยและพัฒนา - 45,833 200,000 

เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน (บาท) 

6,109,195.34 7,780,241.54 13,090,764.75 

1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช.  สกว.  สกอ. วช. 1,226,194.34 1,262,171.67 8,158,637.20 

2 = แหลงทุนตางประเทศ - -  

3 = หนวยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต. อบจ.  4,227,001 5,970,416.67 4,932,127.55 

4 = หนวยงานภาคเอกชน  - 656,000.00 - 

5 = แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - - 

รวมเงนิสนับสนุนทัง้หมด 6,557,946.34 8,300,742.54 13,569,014.75 

จํานวนทุนวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับทุนวิจัย / 

สรางสรรค 

50 58 65 

- จากภายในสถาบัน 18 20 34 

- จากภายนอกสถาบัน 32 38 31 

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวจิัย / สรางสรรค    

- จากภายในสถาบัน 25 24 36 

- จากภายนอกสถาบัน 30 30 29 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศกึษาตอ) 66.5 63 74.5 

จํานวนนักวจิัย (ไมนับลาศกึษาตอ) - - - 

รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวจิัย 66.5 63 74.5 

เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารย

ประจําและนักวจิัย 

98,615.73 131,757.80 

 

182,134.43 

 

ที่มา : สถาบนัวจิัยและพัฒนา (1 ต.ค. 2553 – 30 กันยายน 2554) 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : อัตราสวน - เกณฑประเมิน : - คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ : อัตราสวน 1 : 182,134.43 เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ อัตราสวน 1 : 100,000 ผลการดาํเนนิงาน :    บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : อัตราสวน 1 : 100,000 เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง :  

คณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวน 77.5 คน       

มีอาจารยลาศกึษาตอ 3 คน เหลอือาจารยที่ปฏิบัตงิานจรงิ 74.5 คน ทัง้นี้ ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน

นักวจิัย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.3.1-1) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศึกษาศาสตรมีโครงการวิจัย จํานวน 65 โครงการ ไดรับเงินทุน

สนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค รวม 13,569,014.98 บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวจิัยจากแหลง

ทุนภายในทั้งหมดจํานวน 478,250 บาท (คิดเปนรอยละ 3.52) และแหลงเงินทุนจากภายนอกทั้งหมด

จํานวน  13,090,764.98 บาท (คิดเปนรอยละ 96.48) คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยประจําเฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริงเปนเงิน 182,134.43 บาท ตอคน (เอกสารหมายเลข ศษ 4.3.1-2 และศษ 4.3.1-3)           

ดังรายละเอียดในตางรางที่ 4.3-2 
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ตารางท่ี 4.3-2  รายละเอียดโครงการวจิัยของอาจารยคณะศกึษาศาสตร  

 

ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงสนับสนุน งบประมาณ 

แหลงทุนภายในสถาบัน 

1.  การพัฒนากจิกรรมการเรียน

การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

บนเครอืขายอนิเทอรเน็ตเพื่อ

พัฒนาความรับผดิชอบและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.เอกนฤน บางทาไม วันท่ี 1 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2552 – 31 

ตุลาคม พ.ศ. 2553 

(35,000 บาท/12 

เดอืน x 1 เดอืน)  

คณะศึกษาศาสตร 2,916.67  

2.  การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความฉลาดทางอารมณและ

ความสนใจในการทํากจิกรรม

นันทนาการกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

รศ.ดร.คณิต เขียววชิัย 1 กุมภาพันธ 2553 –

31 มกราคม 2554 

(35,000 บาท/      

12เดอืน x 4 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 

(เงนิรายได) 

11,666.67  

3.  การประเมินหลักสูตรศกึษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศกึษา                

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

อ. ดร.อนริุทธ  สตม่ัิน 

อ.ดร.น้ํามนต เรอืงฤทธิ ์

รศ.สมหญงิ  

เจรญิจิตรกรรม 

วันที่ 5 เมษายน 

พ.ศ. 2554 –   

4 เมษายน พ.ศ.

2555 (30000 บาท/

12 เดอืน x 6 เดอืน)  

คณะศกึษาศาสตร 15,000         

4.  การประเมนิหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอนคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 

รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 

ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน 

ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 

อ.ดร.ศิริวรรณ  

วณชิวัฒนวรชัย 

วันท่ี 1 มถิุนายน พ.ศ. 

2554 – ถงึวันท่ี 31 

พฤษภาคม พ.ศ.2555  

(30,000 บาท /12 

เดอืน x 4 เดอืน ) 

คณะศึกษาศาสตร 10,000   

5.  การประเมนิหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิตและการ

พัฒนามนุษย คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 

รศ.ดร.ศิริณา จติตจรัส   

อ.พรรณภัทร  

ปล่ังศรีเจริญสุข 

วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 

2554 – 17 เมษายน 

พ.ศ. 2555  

(20,000 บาท/12 เดอืน

x6เดอืน) 

คณะศึกษาศาสตร 10,000   

6.  การศกึษากระบวนการเรยีนรู

ของชุมชนและการถายทอด

ความรูของพพิธิภัณฑทองถิ่น

ในจังหวัดนครปฐม* 

ผศ.ดร.คีรบีูน   

จงวุฒเิวศย 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2552 

– 24 ธันวาคม 2553    

(1 ป) ( 35,000 บาท/ 

12 เดอืน x 3 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 8,750         
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ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงสนับสนุน งบประมาณ 

7.  การประเมนิหลักสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิตและการ

พัฒนามนุษย คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รศ. ดร.ศริณิา จิตตจรัส  

ผศ.ดร.คีรบีูน   

จงวุฒเิวศย 

อ.พรรณภัทร  

ปลั่งศรเีจรญิสุข 

วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 

2554  –  17 เมษายน 

พ.ศ.2555 (20,000 

บาท/12 เดอืน x  

6 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 10,000   

8.  การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ

สงเสริมศักยภาพของ

กลุมเปาหมายเฉพาะในหมูบาน 

คลองโยง ตําบลคลองโยง 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

รศ. ดร.ศริณิา จิตตจรัส  

และนักศกึษาคณะ

ศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

วันท่ี 25พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554  –  ถึงวันท่ี  

24  พฤษภาคม พ.ศ.

2555 (50,000 บาท/

12 เดอืนx 5 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 20,833.33  

9.  การประเมนิหลักสูตรศิลป 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

จติวิทยา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ. ดร.กมล  โพธเิย็น 

อ.กัญญารัตน  

สอาดเย็น 

วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 

2554 –  4 เมษายน 

พ.ศ.2555 (30,000 

บาท/12 เดอืนx6เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 15,000   

10.  การศกึษาคุณลักษณะผูให

คําปรกึษาชุมชนกับนักศกึษา

สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

อ.ดร.อาดัม  

นลีะไพจิตร 

วันท่ี 1  พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554  –  ถงึวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ.

2555 (30,000 บาท/

12 เดอืนx 5 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 12,500   

11.  การศึกษาความพงึพอใจของ

ผูปกครองนักเรียนท่ีมตีอการ

จัดประสบการณระดับปฐมวัย 

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย 

อาจารยธดิาพร คมสัน วันที่ 1 กุมภาพันธ

2553 – 31 มกราคม 

2554 (35,000 บาท/

12 เดือนx4 เดอืน) 

คณะ 

ศกึษาศาสตร 

(เงนิรายได) 

11,666.67  

12.  การบรหิารงบประมาณ

สถานศกึษาขัน้พื้นฐานที่เปน

นติบิุคคล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษานครปฐม 

อ.ดร.วรกาญจน  

สุขสดเขยีว 

25 ธันวาคม  2552 –  

24 ธันวาคม 2553  

(1 ป) (50,000 บาท 

/12 เดอืน x 3 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 12,500  

13.  การพัฒนาระบบการบริหารงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา  

ของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.สําเรงิ   

ออนสัมพันธุ 

25 ธันวาคม  2552 –  

24 ธันวาคม 2553  

(1 ป) (50,000 บาท/12 

เดอืน x 3 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 12,500   

14.  การสังเคราะหงานวจัิยที่

เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ผศ.ดร.ไชยยศ  

ไพวทิยศริธิรรม 

วันท่ี 1 มถุินายน พ.ศ. 

2554 – ถึงวันท่ี 31 

พฤษภาคม พ.ศ.2555  

(30,000 บาท/12 เดือนx 

4เดือน) 

คณะศกึษาศาสตร 10,000   
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15.  การศกึษาแนวทางการ

สงเสรมิการทองเที่ยวเพื่อ

การศกึษาศลิปวัฒนธรรมอู

อารยธรรม จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.นรนิทร  

สังขรักษา 

วันที่ 1  พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554 – วันที่ 30 

เมษายน พ.ศ.2555                 

(50,000 บาท/ 

12 เดอืน x 5 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 20,833.33  

16.  ผลการใชแฟมสะสมผลงาน

อเิล็กทรอนิกสผานระบบ

เครอืขายสังคมออนไลน 

วิชาการถายภาพ 2 ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร. เอกนฤน   

บางทาไม 

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ.

2554 (16,500 บาท/

4 เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125         

17.  การพัฒนาระบบการจัดการ

ออนไลนการฝก

ประสบการณวชิาชพีทาง

เทคโนโลยีการศกึษาของ

นักศกึษาสาขาวชิา

เทคโนโลยีการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

อาจารย ดร.น้ํามนต  

เรอืงฤทธิ์ 

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ.

2554          

(16,500 บาท/4 

เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125            

18.  การศกึษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนเรื่องการใช

ภาษาไทยเพื่อกจิธุระดวยวธิี

สอนโดยใช การแสดงละคร

สําหรับนักศกึษาชัน้ปที่ 3 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

ผศ.ดร.บุษบา  

บัวสมบูรณ 

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ.

2554          

(16,500 บาท/4 

เดอืน x 1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125          

19.  การพัฒนาความสามารถใน

การออกแบบการเรยีนการ

สอนวชิาวทิยาศาสตร ระดับ

ประถมศกึษาของนักศกึษา

วชิาเอกการประถมศกึษา 

โดยใชวธิกีารบันทกึแบบ

พรรณนาความสะทอนผล 

การจัดการเรยีนการสอน

ผานระบบทวีวีงจรปด 

ผศ.ดร.ปรณัฐ   

กจิรุงเรอืง 

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ.

2554          

(16,500 บาท/4 

เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125          
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20.  การพัฒนาความสามารถ

ของนักศกึษาครูในการ

จัดการเรยีนรูที่บูรณาการ

กรอบสาระการเรยีนรู

ทองถิ่น 

อ.ดร.ศริวิรรณ   

วณิชวัฒนวรชัย  

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ. 

2554 (16,500 บาท/         

4 เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125        

21.  ผลการจัดการเรียนรูโดยใช

แนวคิดจติปญญาศึกษาเพื่อ

พัฒนาทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทยของนักศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย ดร.มนัสนันท  

น้ําสมบูรณ   

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ. 

2554           

(16,500 บาท/        

4 เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125         

22.  การใชสุนทรยีสนทนาเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการ

ตัง้คําถามของนักศกึษา 

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิา

การประถมศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

อาจารย ดร.วสิูตร 

โพธิ์เงนิ 

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ. 

2554          

(16,500 บาท/        

4 เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125         

23.  การศึกษาผลการเรียนรูเรื่อง 

การจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถิ่น ของ

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 รายวิชา

พัฒนาหลักสูตร ดวยวิธีสอน

แบบรวมมอืเทคนิคทีมเกม

แขงขัน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยอุบลวรรณ  

สงเสรมิ   

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ.

2554           

(16,500 บาท/        

4 เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125         

24.  การประเมินผลการสอน

รายวชิาโครงงาน

ภาษาอังกฤษโดยใชแฟม

สะสมงานของนักศกึษา 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  

ชัน้ปที่ 4 คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

 

อาจารยสุนตีา   

โฆษติชัยวัฒน   

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ. 

2554          

(16,500 บาท/4 

เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125           
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25.  ความสามารถในการคิดและ

การเขยีนเชงิสรางสรรคใน

การเรยีนรายวชิาการวจัิย 

ในชัน้เรยีนของนักศกึษา

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

อาจารย ดร.วรรณวรี   

บุญคุม 

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ. 

2554           

(16,500 บาท/        

4 เดอืนx1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125         

26.  ความตองการเรยีนวชิาใน

กลุมจิตวทิยาอุตสาหกรรม

และองคการของนักศกึษา

ปรญิญาตรี สาขาวชิา

จิตวทิยา คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

อาจารย ดร.ประจักษ   

ปฏิทัศน   

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถึงวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ.

2554   (16,500 

บาท/4 เดอืน x  

1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125         

27.  ปจจัยทางจิตวทิยาที่มีผลตอ

พฤตกิรรมดื่มสุราของ

นักศกึษาชาย  

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

รศ.ดร.สุรพล  

พยอมแยม 

16 ธันวาคม 2552-

15 ธันวาคม 2553 

(30,000 บาท/12 

เดอืน x  2 เดอืน) 

สถาบันวจัิย 

(เงนิรายได) 

5,000     

28.  บทบาทของคณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ในการสงเสรมิการ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ผศ. ดร.ไชยยศ   

ไพวทิยศริธิรรม 

9 พฤศจิกายน 2552-

8 พฤศจิกายน 2553 

(1 ป) (50,000บาท/

12 เดอืน x 2 เดอืน 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

4,166.67 

29.  บทบาทของคณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากรในการ

สงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาไทย เพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน         

ในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ผศ.ดร.มาเรยีม  

นลิพันธุ 

25 ธันวาคม  2552 –  

24 ธันวาคม 2553       

(1 ป) (50,000 บาท/ 

12เดอืน x 3เดอืน) 

 

 

 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

 

12,500       

30.  สมรรถนะดานการจัดการ

เรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปน

สําคัญของนักศกึษาฝก

ประสบการณวชิาชพี 

ภาควชิาหลักสูตรและวธิี

สอน คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

อ. ดร.ศริวิรรณ   

วณิชวัฒนวรชัย 

วันที่ 1  พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554 – วันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2555  

(45,000 บาท/ 12 

เดอืน x 5 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

 

18,750  
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31.  การศกึษาหวงโซอุปทานใน

การทองเทยีวเชงิ

ศลิปวัฒนธรรมของจังหวัด

นครปฐม 

ผศ.ดร.นรนิทร   

สังขรักษา 

วันที่ 9 พ.ย. 52 - 

8 พ.ย. 53 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

4,166.67 

32.  การศกึษาผลของการฝก

โปรแกรมการยืดเหยียด

กลามเนื้อ ที่มีตอความออน

ตัวของกลามเนื้อของ

นักศกึษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา  

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

อาจารยนภสร   

นลีะไพจิตร 

วันที่ 29 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 – ถงึวันที ่ 

29  ธันวาคม พ.ศ.

2554 (16,500 บาท/

4 เดอืน x 1 เดอืน) 

คณะศกึษาศาสตร 4,125         

33.  การสรางแบบทดสอบและ

เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ

ทางกายเชงิสุขภาพของ

นักศกึษามหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

อ.ดร.คุณัตว  

พธิพรชัยกุล 

29 กันยายน2553 - 

29 กันยายน 2554  

สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

100,000 

34.  ผลของการฟงเพลงแบบ

กระตุนที่มีเนื้อรองกับทํานอง

เพลงที่มีตอระยะเวลาในการ

ออกกําลังกาย 

อ.ดร.วรรณี  

เจิมสุรวงศ 

วันที่ 29 กันยายน

2553 - 29 

กันยายน 2554   

สถาบันวจัิยและ

พัฒนา 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

100,000 

รวมจํานวนเงนิสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน 478,250 

แหลงทุนภายนอกสถาบัน 

1 = แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. 

1.  โครงการพัฒนาชุดวธิกีาร

เรยีนการสอนออนไลน

สําหรับผูสอนใน

สถาบันการศกึษา 

อ.ดร.อนริุทธ  สตม่ัิน 

อ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 

อ.ดร.น้ํามนต เรอืงฤทธิ์ 

อ.มณฑิรา พันธุอน 

อ.วรสรวง ดวงจินดา 

วันที่ 30 กันยายน 

2553 – 24 กันยายน 

2554 (1,790,000 

บาท/5 คน x 3 คน) 

สํานักงาน 

คณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา 

1,074,000 

2.  โครงการวจัิยและพัฒนาการ

จัดการความรูเพื่อเผยแพร

การเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อภิเษก หงษวทิยากร  

รวทิัต ภูหลํา  

กฤษณะ สพีนมวัน                              

อ.ดร.อนริุทธ สตม่ัิน 

วันท่ี 27 สิงหาคม

2553-26 สิงหาคม 

2554  (900,000 

บาท/12 เดอืนx11

เดอืน/4 คน x1คน) 

สํานักงานคณะ

กรรม  

การการศกึษาขัน้

พื้นฐาน  

206,250บาท 
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3.  การประเมินผลโครงการการ

พัฒนาระบบนเิทศแนวใหม 

ผศ.ดร.มาเรยีม นลิพันธุ 

ผศ.ดร.ไชยยศ  

ไพวทิยศริธิรรม 

อ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 

อ.อุบลวรรณ สงเสรมิ 

วันที่ 16 กันยายน

2553 – 13 มกราคม 

2554 (1,291,734 

บาท/5เดอืน/4เดอืน) 

สํานักงานคณะ

กรรม  

การการศกึษาขัน้

พื้นฐาน 

1,033,387.20 

4.  การพัฒนารูปแบบการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูผานการ

สื่อสารดวยเว็บบล็อกเพื่อ

สงเสรมิความคิดสรางสรรค

ในการผลติสื่อการศกึษา

ของนักศกึษาระดับปรญิญา

บัณฑิต คณะศกึษาศาสตร 

ในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 

อ.ดร.ศวินติ อรรถวุฒิ วันที่ 15 มิถุนายน 

2553 – 14 มิถุนายน 

2555 (480,000 

บาท/24 เดอืน x    

12 เดอืน) 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวจัิย 

(สกว.) 

240,000 

5.  รูปแบบการสงเสรมิการ

ดําเนนิการเพื่อพัฒนา

งานวจัิยของสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษา 

ผศ.ดร.ประเสรฐิ  

อนิทรรักษ 

รศ.ดร.ศริชัิย ชินะตังกูร 

ผศ.วาที่พันตร ีดร. 

นภดล  เจนอักษร 

อ.ดร.วรกาญจน  

สุขสดเขยีว 

อ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ 

อ.สายสุดา เตยีเจรญิ 

อ.ดร.นุชนรา  

รัตนศริปิระภา 

วันที่ 1พฤศจิกายน 

2553 – 30 มีนาคม 

2554  

สํานักงาน 

คณะกรรม  

การการศกึษา 

ขัน้พื้นฐาน 

4,200,000 

6.  โครงการวจัิยและพัฒนาชุด

ความรูเพื่อความเปนครูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรดีวย

เทคโนโลยี Internet Protocol 

Television :IPTV 

อาจารยวชริะ จันทราช 

รศ.ดร.วสิาข จัตวิัตร 

ผศ.มณฑนาวัฒนถนอม 

ผศ.ดร.มาเรยีม นลิพนัธุ 

ผศ.ดร.อรพณิ ศริสิัมพันธุ 

อ.วรวุฒ ิม่ันสุขผล 

วันที่ 29 กันยายน 

2553 – 28 กันยายน 

2554  

สํานักงานคณะ

กรรม การการ

อุดมศกึษา 

1,200,000 

7.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ยกระดับการทองเท่ียวเชิง

ศิลปวัฒนธรรมสูเศรษฐกจิเชิง

สรางสรรค ผานกระบวนการมี

สวนรวมของภาคีเครอืขาย

อยางยั่งยนืในจังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.นรนิทร  

สังขรักษา 

วันท่ี 6 กรกฎาคม       

พศ.2554 - วันท่ี  

6 กรกฎาคม พ.ศ. 

2555  (820,000 

บาท/ 12 เดอืน x  

3 เดอืน) 

สํานักงานคณะ

กรรม การวจัิย

แหงชาติ 

205,000 

รวมแหลงทุนภายนอกสถาบัน (แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.) 8,158,637.20 
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3=หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ  

8.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบางคนที      

จ.สมุทรสงคราม   

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 1 กรกฎาคม -

วันที่ 30 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิารสวน

ตําบลบางคนที   

จ.สมุทรสงคราม   

15,000 

9.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลจอมปลวก 

จ.สมุทรสงคราม 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 8 กรกฎาคม -

วันที่ 8 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิารสวน

ตําบลจอมปลวก  

จ.สมุทรสงคราม 

15,000 

10.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลปากชอง 

จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 26 กรกฎาคม-

วันที่ 26 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลปากชอง 

จังหวัดราชบุรี 

15,000 

11.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแกมอน  

จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 

-วันที่ 22 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลแกมอน  

จังหวัดราชบุรี 

15,000 

12.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 28 กรกฎาคม-

วันที่ 28 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลจอมบงึ  

จังหวัดราชบุรี 

15,000 

13.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองกวาง 

จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 28 กรกฎาคม-

วันที่ 28 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลหนอง

กวาง จังหวัด

ราชบุรี 

15,000 

14.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลทาเคย 

จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 27 กรกฎาคม-

วันที่ 27 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลทาเคย 

จังหวัดราชบุรี 

15,000 
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15.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนแร  

จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 26 กรกฎาคม-

วันที่ 26 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลดอนแร  

จังหวัดราชบุรี 

15,000 

16.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลคุงกระถนิ  

จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 8 กรกฎาคม-

วันที่ 8 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลคุง

กระถนิ  จังหวัด

ราชบุรี 

15,000 

17.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลสามเรอืน 

จังหวัดราชบุรี 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 20 มิถุนายน-

วันที่ 20 กรกฎาคม 

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลสาม

เรอืน จังหวัด

ราชบุรี 

15,000 

18.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลโคกพระ

เจดียจังหวัดนครปฐม  

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 25 กรกฎาคม-

วันที่ 25 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลโคกพระ

เจดยีจังหวัด

นครปฐม  

20,000 

19.  โครงการวิจัยการสํารวจความ

พงึพอใจของผูใชผูใชบริการท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนิมูล 

จังหวัดนครปฐม  

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารมยเลศิ 

วันที่ 25 กรกฎาคม-

วันที่ 25 สงิหาคม

2554 

องคการบรหิาร

สวนตําบลหนิมูล 

จังหวัดนครปฐม  

20,000 

20.  โครงการศกึษาปญหาความ

ตองการของชุมชนตําบล

สนามจันทร 

ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสรฐิสุข        

อ.ดร.กมล  โพธเิย็น                         

อ.ดร.นงนุช โรจนเลศิ                   

อ.ดร.อาดัม  นลีะไพจิตร                 

อ.กันยารัตน สอาดเย็น 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 

2554 - 15 สงิหาคม 

2554  

งบประมาณ

องคการบรหิาร

สวนตําบลสนาม

จันทร 

100,000 

21.  โครงการศลิปนรุนเยาวเพื่อ

การอนุรักษงานศลิปและสบื

สานวัฒนธรรมไทยเชงิ

สรางสรรค 

รศ.คณิต เขยีววชิัย                         

รศ.ปรญิญา ตันตสิุข                         

อ.ธนาธร เจียรกุล 

วันท่ี 5 มถิุนายน 

2553-6 มถิุนายน 

2554 (6,000,000 

บาท/ 12 เดอืน x            

9 เดอืน/ 3 คน x1 คน) 

รัฐบาล (โครงการ

ตามแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง 

2555) 

1,333,333.33 

22.  โครงการการพัฒนา

พพิธิภัณฑทองถิ่นเพื่อ

สงเสรมิการศกึษาเชงิ

สรางสรรค 

ผศ.ดร.คีรบูีน จงวุฒเิวศย 

ผศ.ดร.มาเรยีม นลิพันธุ 

นส.วรรณภา  

แสงวัฒนะกุล 

5 มถุินายน 2553 - 

6 มถุินายน 2554 

(2,000,000 บาท/12 เดือน 

x 8 เดือน/ 3 คน x 2 คน) 

รัฐบาล (โครงการ

ตามแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง 

2555) 

1,333,333.33 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 198 

 

ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงสนับสนุน งบประมาณ 

23.  การพัฒนารูปแบบภาค

การเมืองเพื่อสงเสรมิ

ประชาธปิไตย 

รศ.ดร.โกวทิย พวงงาม 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารยเลศิ 

30 กันยายน 2553 – 

30 กันยายน 2554 

(1,500,000 บาท/         

2 คน x 1คน) 

คณะกรรม การ

การเลอืกตัง้ 

(กกต.) 

750,000 

24.  ที่ปรกึษาวจัิยและ

ประเมินผลโครงการคาย

เรยีนรูคุณธรรมนําชวีติ

พอเพียง ป 2553 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์    

อุนอารมยเลศิ 

ผศ.ดร.ไชยยศ  

ไพวทิยศริธิรรม 

ผศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 

อ.จุรวีรรณ จันพลา 

13 กันยายน 2553 – 

10 มกราคม 2554 

(1,000,000 บาท/       

5เดอืน x 4 เดอืน/       

4 คน x3 คน) 

สํานักงานสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

600,000 

25.  การสํารวจขอมูลการจัด

การศกึษาในจังหวัด

นครปฐม 

ผศ.ดร.ฐาปนีย 

ธรรมเมธา 

วันที่  1 สงิหาคม  

พ.ศ. 2554 ถงึวันที่ 

31มีนาคม 2555    

(330,000 บาท/    

12 เดอืน x 3 เดอืน) 

สํานักงาน

เลขาธกิารสภา

การศกึษา 

82,500   

26.  การพัฒนาครูดานการ

ประเมินการเรยีนรูระดับสูง: 

การวจัิยนํารองใน

สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ดร.สรินิธร สนิจินดาวงศ         

ดร.ภัทราวดี มากมี                           

ดร.ณรงคฤทธิ์ อนิทนาม        

ผศ.ดร.ไชยยศ                                

ไพวิทยศริธิรรม                         

ดร.วัยวุฑฒ  อยูในศลิ                  

ดร.สาธดิา สกุลรัตนกุลชัย             

ดร.กันตฤทัย คลังพหล                   

ดร.เขมณัฏฐ ม่ิงศริธิรรม         

ดร.วราภรณ  ไทยมา  

วันที่ 1 กรกฎาคม 

2554 - 30 มิถุนายน 

2555 (1,646,000 

บาท/12 เดอืน x 3 

เดอืน /9 คน x 1 คน) 

 

สถานศกึษาขัน้

พื้นฐาน 

45,722.22 

27.  นวัตกรรมดนตรีจนีของชุมชน

บางหลวงเพื่อการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม โครงการยอยท่ี 

1 การพัฒนาองคความรูและ

หลักสูตรดนตรีจนีชุมชนบาง

หลวงจากภูมปิญญาทองถิ่นสู

ความเปนสากล 

อ.วรชนิ ม่ังค่ัง 

นายวริุฬ เหลี่ยววงศภูธร 

อ.น้ํามนต  เรอืงฤทธิ์ 

26 ม.ค. 54- 

25 ม.ค. 55  

(40,000 บาท/ 

12 เดอืน x8 เดอืน/ 

3 คน x1 คน) 

สกอ. (เครอืขาย

วจัิยอุดมศกึษา

ภาคกลาง

ตอนลาง) 

8,888.89 

28.  นวัตกรรมดนตรีจนีของชุมชน

บางหลวงเพื่อการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม โครงการยอยท่ี 

2 การพัฒนาสื่อมัลติมเีดียเพื่อ

การเรียนรู เรื่องดนตรีจนี

ชุมชนบางหลวง  

อ.ดร.อนริุทธ สตม่ัิน 

รศ.สมหญงิ  

เจรญิจิตรกรรม 

อ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 

อ.ดร.น้ํามนต เรอืงฤทธิ ์

อ.วรชนิ ม่ันค่ัง 

26 ม.ค.54 - 

25 ม.ค.55  

(46,750 บาท/ 

12 เดอืน x8 เดอืน/ 

5 คน x 4 คน) 

สกอ. (เครอืขาย

วจัิยอุดมศกึษา

ภาคกลาง

ตอนลาง) 

24,933.33 
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ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงสนับสนุน งบประมาณ 

29.  การศึกษาวิเคราะห

สถานการณการจัดบริการ

ดานสาธารณสุขในพื้นท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รศ.ดร.โกวทิย พวงงาม 

ผศ.ดร.ธรีศักดิ์  

อุนอารยเลศิ 

ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 

1 สงิหาคม 2554 - 

31 กรกฎาคม 2555 

สถาบันวจัิยระบบ

สาธารณสุข 

137,375 

30.  การศึกษาวิจัยตามโครงการ 

วิจัยบทบาทสํานักงาน

คณะกรรมการการเลอืกต้ังกับ

การเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับพรรคการเมอืงในการ

พัฒนาประชาธิปไตย:ปญหา 

อุปสรรคและแนวทางแกไข 

รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม                       

ผศ.ดร.ธรีศักด์ิ   

อุนอารมยเลิศ            

นายนนท กอแกวทองดี                    

นายสุรศักด์ิ  ศรีสาร                           

อาจารยจุรีวรรณ จันพลา                   

นายรณรงค  จันใด 

18 มกราคม 2554 - 

17 มกราคม 2555 

สํานักงาน 

คณะกรรม     

การการเลอืกตัง้ 

166,666.67 

31.  โครงการศึกษาผลกระทบ  

การดําเนินงานของสถาบันการ

จัดการเงนิทุนชุมชน 

รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม                       

ผศ.ดร.ธรีศักด์ิ   

อุนอารมยเลิศ             

อาจารยจุรีวรรณ จันพลา                  

นายรณรงค  จันใด 

8 กรกฎาคม 2554 

- 28 กุมภาพันธ 

2555 

สถาบันวจัิยและให

คําปรกึษาแหง

มหาวทิยาลัยธรรม

ศาสตร 

159,375 

รวมแหลงทุนภายนอกสถาบัน (หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ.) 4,932,127.78 

รวมแหลงทุนภายในสถาบัน 478,250.00 

รวมแหลงทุนภายนอกสถาบัน 13,090,764.98 

รวมทั้งสิ้น 13,569,014.98 

จุดแข็ง :   

1. มีการสงเสรมิใหบุคลากรไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย จากแหลงทุนทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณเดมิ 

2. มีคณาจารยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันเฉลี่ยรายหัวในวงเงินที่สูงกวา

อัตราสูงสุดที่เกณฑกําหนด 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

 1. สงเสรมิ/กระตุนใหคณาจารยทําวิจัยและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกอยางตอเนื่อง 

 2. ตดิตามขอมูล เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธแหลงทุนวจิัยใหคณาจารยทราบโดยทั่วถงึกนั  

 3. อาจจะมีการกําหนดนโยบายใหมีการสรางงานวจิยั เชน 1 เรื่อง/คน/ป 

 4. กําหนดนโยบายใหงานวจิัยเปนภาระงานหนึ่งเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัตงิานในรอบป 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 4.3.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมผูที่ลาศกึษา) 

ศษ 4.3.1-2 รายละเอียดโครงการวจิัยและงานสรางสรรคทีไ่ดรบังบประมาณสนับสนนุจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

ศษ 4.3.1-3 สัญญา/โครงการวจิยัที่แสดงจํานวนเงนิสนับสนนุงานวจิยัและ งานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแกสังคม 
 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

5 ขอ 
 

ขอ การดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

  

2 มีการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคมกับการเรยีนการสอน   

3 มีการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคมกับการวจิัย   

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก

สังคมกับการเรยีนการสอนและการวจิัย 

  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แกสังคมกับการเรยีนการสอนและการวจิัย 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  5  ขอ   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :    5  ขอ   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  4  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  5 ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

1.  มรีะบบและกลไกการบริการทางวชิาการแกสังคม และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะศกึษาศาสตร  มีการกําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร  ในดานการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมเปนลายลักษณอักษร  และไดนําผลการประเมินระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม จากปการศกึษา 2553 มาปรับปรุง   

คณะศกึษาศาสตร ใหความสําคัญกับการใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม ซ่ึงนอกจากจะบรกิารเพื่อ

สรางรายไดใหกับคณะฯ และมหาวทิยาลัยแลว ยังจัดใหมีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสรมิสรางความเขมแข็ง หรอืมีการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

แกสังคม ชุมชน  ประเทศชาติ/นานาชาต ิ ตามจุดเนนของสถาบันและสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

ซ่ึงคณะฯ ไดดําเนนิการสํารวจความตองการของชุมชน/สังคมและดําเนนิการใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม
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ตามระบบและกลไกที่กําหนด มีการวางแผน ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพ

ของการใหบรกิารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.1-1, ศษ 5.1.1-2 

และ ศษ 5.1.1-3 ) 
 

2. มกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร มีนโยบายในการกําหนดใหอาจารย นํางานบริการวิชาการแกสังคมไป        

บูรณาการกับกระบวนการเรยีนการสอน โดยมีการเช่ือมโยงและบูรณาการการบรกิารทางวชิาการแกสงัคม

เขากับการเรยีนการสอน ซ่ึงกําหนดไวใน  มคอ.3 นอกจากนี้ อาจารยผูสอนยังมีการนําประสบการณจาก

การบรกิารทางวชิาการแกสังคม ไปใชในการเรยีนการสอน   

ตารางท่ี 5.1-1 การบูรณาการบริการวชิาการกับการเรียนการสอน 
 

ลําดับ 
โครงการบรกิารวิชาการ  

ปการศกึษา 2554 

ดานที่นํา

ความรู/

ประสบการณ/

ประเด็นปญหา

ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 

และผลของการบูรณาการ 

สอน วิจัย 

1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยตามหลักสู ตรการศึกษาขั้ น

พื้นฐาน  วันที่  30-31 กรกฎาคม

2554 

  คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการโครงการบริการ

วชิาการกับการเรียนการสอน  โดยในรายวิชา 465 401  

วธิสีอนภาษาไทย ผูสอน คือ ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา 

วัฒนถนอม ซึ่งเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “แนวการ

จัดการเรยีนรูวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย” ในโครงการ

บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

เรยีนการสอนวรรณคดแีละวรรณกรรมไทยตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนําแนวคิดจากคําถามของ

ผูเขารวมประชุมเกี่ยวกับการสอนบทอาขยานภาษาไทย

ของ รองศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธริักษ  และ

แนวคิดเกี่ยวกับการแตงนิทานเพื่อประกอบการสอน

วรรณคดปีระเภทคําสอน  มาใชในการจัดกิจกรรมหัวขอ 

“การจัดการเรียนรูวรรณคดีวรรณกรรม ในสัปดาหที่ 9 

โดยบรรยายและใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับแนวการ

สอนดังกลาว  และรายวิชา 465 228 วรรณกรรมไทย  

สมัยรัชกาลที่  1-4  ผูสอนไดเขารวมประชุมวิชาการ

โครงการนี้จึงไดนําความรูที่ไดฟงจากการบรรยายหัวขอ 

“ทัศนาวรรณคดีในบทเรียน” โดย รศ.ดร.มณีป น  

พรหมสุทธิรักษ ซึ่งไดกลาวถึงเนื้อหาและคุณคาของ

วรรณคดทีุกเรื่องที่ปรากฏในแบบเรยีนภาษาไทย ทัง้ระดบั
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ลําดับ 
โครงการบรกิารวิชาการ  

ปการศกึษา 2554 

ดานที่นํา

ความรู/

ประสบการณ/

ประเด็นปญหา

ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 

และผลของการบูรณาการ 

สอน วิจัย 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มาใชประกอบการ

บรรยายวรรณกรรม เรื่อง นิราศภูเขาทอง  สามกก      

ในสัปดาหที่ 7 และสัปดาหที่ 9 และอธิบายใหความรู

เพิ่มเติมหลังจากการรายงานวิเคราะหวรรณกรรมของ

นักศกึษา เรื่องอิเหนา ขุนชางขุนแผน โคลงโลกนติ ิ ในชวง

สัปดาหที่ 11-16 นอกจากนี้ในรายวชิา 465 120 แนวทาง

การศกึษาวรรณคดี ผูสอน คือ รองศาสตราจารยสมพร  

รวมสุข  ในฐานะคณะกรรมการจัดการประชุมทาง

วชิาการ ไดเขารวมการประชุม ไดนําความรูจากการฟง

การบรรยายในหัวขอ “ทัศนาวรรณคดีในบทเรียน” โดย 

รองศาสตราจารย  ดร. มณีปน  พรหมสุทธิรักษ มาใช

ประกอบการบรรยายการวิเคราะหวรรณกรรมเรื่อง    

มหาเวสสันดรชาดก ลิลิตตะเลงพาย และเรื่องนิทาน

เวตาลโดยเนน ใน เรื่ อง  การพิจาร ณาคุณคาของ

วรรณกรรมในดานตาง ๆ ที่ปรากฏ และใหนักศึกษาได

ศึกษาเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมดวย และ

รายวชิา 465 447 การเขยีนรอยแกวเชงิสรางสรรค ผูสอน 

คือ อาจารย ดร.อธกิมาส มากจุย ในฐานะคณะกรรมการ

จัดการประชุมทางวิชาการไดเขารวมประชุม ไดนําเอา

ความรูที่ไดรับจากการจัดบรกิารวชิาการไปใชในการเรยีน

การสอน และใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ดังกลาว เขารวมฟงบรรยายและนํามาอภิปรายในชัน้เรยีน 

และไดนํานักศกึษาเขารวมประชุม จึงไดนําความรูจากการ

ฟงบรรยาย ในหัวขอ “ทัศนาวรรณคดีในบทเรียน” โดย 

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ มาบูรณา

การกับรายวชิาการเขยีน รอยแกวเชิงสรางสรรค โดยให

นักศึกษาเลือกอานวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่มีอยูใน

แบบเรียน เชน ขุนชางขุนแผน  พระอภัยมณี หรือ

วรรณคดอ่ืีนๆ มาใชเปนตัวบทในการอาน และวิเคราะห

ตัวบท ( วรรณคดี )  โดยการอ านผ าน มุมมองใหม   

นักศึกษาจะตองอานตัวบท และวิเคราะหตัวบทในคาบ
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สอน วิจัย 

เรียน ที่ 3, 4, 7, 8, 12 และ 13 เพื่อเปนพื้นฐานและ

ปรับเปลี่ยนในการเขียนงานเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค

ใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของ

นักศกึษา ไดเพิ่มเตมิการคนควาวรรณกรรมและวรรณคดี

ไทยจากแบบเรียนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษามา

บูรณาการเรยีนการสอน โดยใชเปนตัวบทใหนักศึกษาได

อาน วเิคราะหและเขยีนจากตัวบทดังกลาว ซึ่งบูรณาการ

จากโครงการบรกิารวชิาการที่จัดขึ้น 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระ

การเรยีนรูทองถิ่น:การขับเคลื่อนเพื่อ

จัดการเรยีนรู วันที่ 27-28 มิถุนายน 

2554 

  คณะศกึษาศาสตร มีแผนการบูรณาการโครงการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอน โดยในรายวิชา 462 201  

การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเปนรายวิชาที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีหัวขอที่นักศึกษา

ตองศกึษาในรายวชิา คือ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ในสัปดาหที่ 

10-11 ดังนั้น จึงไดบูรณาการการเรียนการสอนเขากับ

งานสัมมนาเชงิปฏิบัตกิารของสาขาวชิาหลักสูตรและการ

นิ เทศ ซึ่ ง เปนตนสังกัดของอาจารย  ดร .ศิริวรรณ       

วณิชวัฒนวรชัย ผูสอนและวิทยากรรวมในการสัมมนา

ครัง้นี้ดวย  จึงใหนักศึกษาเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระการเรียนรู

ทองถิ่น:การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการเรียนรู” ระหวาง

วันที่  27-28 มิถุนายน 2554  ณ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจะไดความรูที่หลากหลาย

มุมมองจากวทิยากรทานตางๆ เนื่องจากวิทยากรเปนผูที่

ปฏิบัติจริงและมีมุมมองการพัฒนาหลักสูตรตามความ

ตองการของทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับสถานการณในปจจุบัน  

ซึ่งเปนประโยชนกับผูสอนเองในดานเนื้อหาที่กวางขึ้น 

และนักศกึษาไดความรูเชิงประจักษ ไดแลกเปลี่ยนแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นที่ซับซอนกวาในชั้นเรียนและ

นักศึกษาเกิดมุมมองใหมๆ ในดานการพัฒนาหลักสูตร  

พัฒนานักเรียน  โดยใชขอมูลทองถิ่ นมาขับ เคลื่อน
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ดังกลาว ซึ่งหลังจากการสัมมนา ผูสอนไดกําหนดให

นักศึกษาจัดทําแผนจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระ

การเรยีนรูทองถิ่น ในรายวิชาที่ตนเองถนัด และจากการ

สัมมนาดังกลาว ผูสอนซึ่งไดรับความรูดานกระบวนการ 

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนองคประกอบ

ดานสังคม สถานการณแวดลอม ซึ่งมีผลตอการพัฒนา

หลักสูตร  และการพัฒนาผูเรียนอยางย่ังยืน  จึงได

ดําเนนิการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถของ

นักศกึษาครู ในการจัดการเรยีนรูที่บูรณาการกรอบสาระ

การเรียนรูทองถิ่น ในทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อศึกษาแนว

ทา งก า ร พั ฒน า พัฒ น านั กศึ ก ษา ค รู ใ ห มี ค ว า ม รู

ความสามารถในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โดยเฉพาะการนํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นมาสูการ

จัดการเรยีนการสอน 

3 จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

รวมกันพัฒนาเพื่อปวงประชาเปนสุข

เทิดไทองคราชันย  วันที่  21 – 22 

กรกฎาคม 2554  ณ หองประชุม

หลวงพอวัดไรขิ ง อุปถัมภ   ชั้น  5 

อาคารศกึษา 3 

  คณะศึกษาศาสตรมีแผนงานดานการบูรณาการกับการ

การเรยีนการสอน  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร  

สังขรักษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯได

นําประสบการณที่ไดรับจากการจัดโครงการ “จาก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    

เชงิสรางสรรครวมกันพัฒนาเพื่อปวงประชาเปนสุขเทดิไท

องคราชัน” ในเรื่องที่ เกี่ยวของกับแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง  ในกรณีตั วอย างที่วิทยากร ไดนํ าเสนอที่

หลากหลาย  ทัง้การทองเที่ยว งานเกี่ยวกับชุมชน สังคม 

และโรงเรยีน ที่ทําเกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพยีง  ในแนวทาง

ปฏิบัติ จริ งที่ พัฒนามาสู เศรษฐกิจเชิ งสร างสรรค            

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 ซึ่งไดนําแนวคิดและ

ประสบการณที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู (COPs) 

จากวิทยากรหลาย ๆ ทานมาบูรณาการทั้งแนวคิดและ

ทฤษฎี รวมถึงการปฏิบัติ มาใชในการเรียนการสอน  

เพื่อใหเกดิการเรยีนรูจากประสบการณจรงิ  ประกอบกับ

หลักวิชาการที่สอน โดยนําไปเสริมเนื้อหาในรายวิชา    
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464 462 เศรษฐศาสตรกับการพัฒนา ของนักศกึษาระดับ

ปรญิญาตร ีในเรื่องของเศรษฐกจิพอเพยีง ในสัปดาหที่ 13 

และเรื่องเศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนา ในสัปดาหที่ 14  

ซึ่งมีการปรับเนื้อหา โดยการเนนและสอดแทรกการเรยีนรู

จากการวิจัยเรื่องผลดีของการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรูและการจัดการความรู  

รวมถงึการถอดบทเรยีนการเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีงดวย  

4 แนวทางสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

สําหรับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในชุมชน  วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิ ง

อุปถัมภ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะ

ศกึษาศาสตร 

  คณะศกึษาศาสตร  มีแผนการบูรณาการโครงการบริการ

วชิาการกับการเรยีนการสอน โดยการเรียนรูที่เกิดจากการ

จัดโครงการบรกิารวชิาการในครัง้นี้ คือ การนําแนวทางการ

อภิปรายของวิทยากร 3 ทานที่ทํางานดานการสงเสริม

สุขภาพจิตโดยตรง ในโรงเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษและ

ชุมชน มานําเสนอวิธีการทํางาน ปญหา อุปสรรคที่คนพบ

ในหัวขอ “แนวทางสงเสริมสุขภาพจิตที่ เหมาะสมใน

สถานศกึษาและชุมชน” โดยไดนํามาใชเปนแนวทางในการ

จัดอภิปรายในรายวิชา 463 102 สุขภาพจิต ผูสอน คือ  

รองศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ  และเปนวิทยากร

โครงการดังกลาวดวย ไดนําประเด็นของการอภิปราย

ดังกลาวมาเปนประเด็นแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในการ

บรรยายหัวขอเรื่อง “สุขภาพจิตชุมชนและแนวทางการ

สงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในชุมชน” เพื่อให

นักศึกษาไดเรียนรูประสบการณตรงจากผู อ่ืนที่ลงมือ

ปฏิบัตงิานในดานนี้อยางแทจรงิ 

5 โครงการโทรทัศนครู 

(ปงบประมาณ 2554)  

 

  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการ        

บูรณาการโครงการบรกิารวชิาการกับการวิจัย โดยคณะ

ศกึษาศาสตรไดเขารวมเปนแมขายโครงการโทรทศันครใูน

เขตภาคกลางตอนลาง  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางครู  อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาสัมพันธโครงการโทรทัศนครูใหกับผูบรหิารและครู

ประจําการไดนําไปพัฒนาการเรียนการสอน โดยมี

อาจารย ดร.อนิรุทธ สติม่ัน หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยี
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ไปบูรณาการ 

รายละเอียดการบูรณาการ 

และผลของการบูรณาการ 

สอน วิจัย 

การศึกษา ประธานกรรมการโครงการฯ ซึ่งจากการที่

ดําเนินการจัดโครงการโทรทัศนครู โดยมีการออกนอก

สถานที่ไปยังสถานศึกษาตางๆ ในเขตภูมิภาคภาคกลาง

ตอนลาง เพื่อประชาสัมพันธและนําเสนอโครงการ

โทรทัศนครูใหกับผูบรหิารและครูประจําการนัน้ ไดเรยีนรู

จากการพบปะพูดคุยกับผูเขารวมโครงการ  จากการจัด

เสวนากลุมทั้งในสวนของผูบริหารสถานศึกษาและครู

ประจําการ และการประชาสัมพันธตามสํานักงานเขต

พื้นที่ตางๆ พบวาโทรทัศนครู  เปนสิ่งใหมที่ครูประจําการ

ยังไมรู จักมากนักและจะทําเชนไรใหโทรทัศนครูเปน

เครื่องมือไปสูการพัฒนาการเรยีนการสอนโดยตอบสนอง

ความตองการของครูไดจรงิ จึงเปนแนวคิดไปสูการบูรณา

การโครงการโทรทัศนครูกับการวิจัย เรื่อง “การศึกษา

สภาพและความพึงพอใจตอรูปแบบการประชาสัมพันธ

และการนําเสนอโครงการโทรทัศนครูของผูบรหิารและครู

ประจําการ ในเขตพื้นที่เครอืขายโทรทัศนครูภูมิภาค ภาค

กลางตอนลาง” เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการ

โทรทัศนครูของผูบริหารและครูประจําการเครือขาย

โทรทัศนครูภูมิภาค เขตภาคกลางตอนลาง เพื่อศึกษา

สภาพความพึงพอใจของผูบริหารและครูประจําการ

เครอืขายโทรทัศนครูภูมิภาค เขตภาคกลางตอนลาง ที่มี

ตอรายการโทรทัศนครู และเพื่อศกึษานวัตกรรมการเรยีน

การสอนที่เกิดขึ้นจริงของผูบริหารและครูประจําการ

เครือขายโทรทัศนครูภูมิภาค เขตภาคกลางตอนลาง  

หลังจากรับชมรายการโทรทัศนครู 
 

- การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ไดแก โครงการแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการเรยีนการสอนวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย ตามหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน, โครงการจาก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  รวมกันพัฒนาเพื่อปวงประชาเปนสุข

เทิดไทองคราชันย, โครงการแนวทางสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชนสําหรับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ชุมชน (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.2-1, ศษ 5.1.2-2 และ ศษ 5.1.2-3) 
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- การบูรณาการการบรกิารวชิาการกับการเรยีนการสอนและการวจิัย ไดแก โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัตกิาร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น:การขับเคลื่อนเพื่อจัดการเรียนรู 

และโครงการโทรทัศนครูในเขตภาคกลางตอนลาง (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.2-4) 
 

3. มกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกับการวจัิย 

คณะศกึษาศาสตร มีนโยบายในการกําหนดใหอาจารย และบุคลากร มีการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย อยางเปนระบบ เชน มีการนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่

ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ  และมีการนําความรู ประสบการณจากการใหบรกิาร

กลับไปพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย โดยมีการเช่ือมโยงและบูรณา

การการบรกิารทางวชิาการแกสังคมกับการวจิัย  

- การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย ไดแก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง      

การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น : การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการเรียนรู ซ่ึงให

นักศกึษารายวชิา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร  เขารวมการสัมมนาและเขากลุมฝกการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา และเพื่อศกึษาความสามารถของนักศึกษา ผูสอนจึงไดดําเนินการทําวิจัย เรื่อง “การพัฒนา

ความสามารถของนักศกึษาครู ในการจัดการเรยีนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรยีนรูทองถิ่น” ในทางหนึ่ง 

ทัง้นี้เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาในดานการพัฒนาสถานศึกษาโดยเฉพาะการนํากรอบ

หลักสูตรระดับทองถิ่นมาสูการจัดการเรยีนการสอน และคณะศกึษาศาสตรไดเขารวมเปนแมขายโครงการ

โทรทัศนครูในเขตภาคกลางตอนลาง  เพื่อสรางเครอืขายความรวมมือระหวางครู  อาจารย  และบุคลากร

ทางการศกึษาและประชาสัมพันธโครงการโทรทัศนครูใหกับผูบรหิารและครูประจําการไดนําไปพัฒนาการ

เรยีนการสอน โดยมีอาจารย ดร.อนิรุทธ สติม่ัน หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธานกรรมการ

โครงการฯ ซ่ึงจากการที่ดําเนนิการจัดโครงการไดนําแนวคิดไปสูการบูรณาการโครงการโทรทัศนครูกับการ

วิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพและความพึงพอใจตอรูปแบบการประชาสัมพันธและการนําเสนอโครงการ

โทรทัศนครูของผูบรหิารและครูประจําการ ในเขตพื้นที่เครือขายโทรทัศนครูภูมิภาค ภาคกลางตอนลาง”  

(เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.3-1 และ ศษ 5.1.3-2) 
 

4. มกีารประเมนิผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวจัิย  

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย ตามแผนที่กําหนด โดยประเมินผลโครงการตามชวงเวลาของการจัด

กจิกรรมทุกโครงการ นําผลการประเมินไปจัดทําแผนการบูรณาการโครงการ / กิจกรรมที่เช่ือมโยงและ

บูรณาการงานบรกิารวชิาการ กับภารกจิอ่ืนของคณะวชิา และมีผูรับผิดชอบดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

เก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผลการประเมิน เสนอผูบริหาร นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังมีการประเมินผล

การบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกสังคมโดยรายงานไวใน มคอ. 5 ดวย  
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- การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย ไดแก รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงบูรณาการมาจากโครงการ “การพัฒนา

หลักสูตรตามกรอบสาระการเรยีนรูทองถิ่น : การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการเรียนรู” จากความสําคัญของ

การพัฒนานักศกึษาครูและหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในประเด็นของการ

นํากรอบสาระการเรยีนรูสูทองถิ่นสูช้ันเรยีน  อันเปนจุดเนนสําคัญที่ผูวจิัยในฐานะผูสอนในรายวชิาดังกลาว 

จงึสนใจที่จะสงเสรมิใหนักศกึษามีความรูความเขาใจ ตลอดจนความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

โดยบูรณาการกรอบสาระการเรยีนรูในรายวิชาที่สอน  ซ่ึงผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ

ดังกลาว โดยอาจารยผูสอน  สรุปไดวา มีการนําผลงานวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอนในรายวชิา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร  ในข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดทํา

หลักสูตรสถานศกึษาตามความตองการของทองถิ่น”และจากการสอบถามนักศกึษาหลังจากเรยีนรายวชิานี้  

พบวานักศึกษามีความเขาใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมากข้ึน  รูและทราบกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรทองถิ่นในสถานศกึษามากข้ึน (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.4-1) 

- การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบรกิารวชิาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวจิัย ไดแก รายวชิา 465 401  วธิสีอนภาษาไทย ซ่ึงบูรณาการมาจากโครงการประชุมทางวิชาการ 

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนวรรณคดแีละวรรณกรรมไทยตามหลักสูตรการศึกษา      

ข้ันพื้นฐาน”  ผูสอน คอื ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา วัฒนถนอม ซ่ึงเปนวทิยากรบรรยายหัวขอ “แนวการ

จัดการเรยีนรูวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย” ในโครงการบรกิารวชิาการดังกลาว  ไดนําแนวคิดจากคําถาม

ของผู เขารวมประชุมเกี่ยวกับการสอนบทอาขยานภาษาไทยของรองศาสตราจารย ดร .มณีปน             

พรหมสุทธริักษ  และแนวคิดเกี่ยวกับการแตงนทิานเพื่อประกอบการสอนวรรณคดปีระเภทคําสอน  มาใชใน

การจัดกจิกรรมหัวขอ “การจัดการเรยีนรูวรรณคดวีรรณกรรม” ในสัปดาหที่ 9 โดยบรรยายและใหนกัศกึษา

อภิปรายเกี่ยวกับแนวการสอนดังกลาว  (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.4-2) 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอนและการวจัิย 

คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุง   

การบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการประเมินและ

ปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ในภาคการศึกษาตน  มาใชปรับปรุง  

การเรยีนการสอนในภาคปลาย  ซ่ึงนําผลจากการสัมมนาโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระ

การเรียนรูทองถิ่น : การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการเรียนรู” ที่จัดข้ึนในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2555          

ณ หองหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศกึษา 3 ของสาขาวชิาหลักสูตรและนเิทศ  ในดานการพัฒนา

หลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น ซ่ึงผูสอนใชผลของการดําเนินกิจกรรมใบงาน มาปรับใชกับ

นักศกึษาซ่ึงสงเสรมิใหนักศกึษามีความเขาใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น  

และสามารถพัฒนาเปนหลักสูตรได  ทัง้นี้ผูสอนไดศกึษาเพ่ิมเตมิในประเด็นการพัฒนารูปแบบการเรยีนการ
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สอนเพื่อสงเสริมความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการของ

ทองถิ่นไดอยางถูกตองและจะนําผลที่ไดมาปรับใชในภาคการศกึษาตอไป     

นอกจากนี้มีการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 465 401  วิธีสอนภาษาไทย       

ในภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2554 มาใชปรับปรุงการเรยีนการสอนในปการศกึษา 2555 ซ่ึงนําผลจาก

การประชุมทางวชิาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย      

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน” ที่จัดข้ึนระหวางวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม     

หลวงพอวัดไรขิงอุปภัมภ  ช้ัน 5  อาคารศกึษา 3  มาบูรณาการกับการเรยีนการสอน  จากการที่ผูสอนเปน

วิทยากรบรรยายหัวขอ “แนวการจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไทย” และไดนําขอมูลตาง ๆ     

จากการใหบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 465 401 วิธีสอนภาษาไทย เม่ือป

การศกึษา 2554  ทําใหนักศกึษาไดรับประโยชนจากการที่นําประเด็นการซักถาม  การแสดงความคิดเห็น

ของผูเขาประชุมมาใหนักศกึษาไดอภิปรายรวมกันในหัวขอ “การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม”  

ในปการศึกษา 2555 นี้  จะไดนําประเด็นที่นาสนใจจากการซักถามของผูเขาประชุมมาเปนประเด็นให

นักศกึษาอภิปราย เชน วรรณคด ีวรรณกรรมประเภทคําสอนยังคงใชไดหรือไมในปจจุบัน จะมีวิธีสอนการ

ทองอาขยานอยางไร วรรณคดวีรรณกรรมจําเปนตองเนนทักษะการคิดวเิคราะหหรอืไม ฯลฯ ประเด็นตาง ๆ  

เหลานี้จะชวยเสริมใหนักศึกษามีมุมมอง  แนวคิดในการจัดการเรียนรูวรรณคดีวรรณกรรมไดมากข้ึน  

(เอกสารหมายเลข 5.1.5-1 และ ศษ 5.1.5-2) 
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ตารางท่ี 5.1-2 โครงการ / กจิกรรม การบรกิารทางวชิาการแกสังคมทีส่งผลตอการพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกรภายนอก ประจําป

การศกึษา 2554 โครงการระดับชาต ิ
 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

1 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระ

การเรยีนรูทองถิ่น:การขับเคลื่อนเพื่อ

การจัดการเรยีนรู 

270 371 

15
2,

70
0 

งบประมาณเงนิ

แผนดนิ 

87   

 

  ครูจากสถานศึกษา

ขั้ น พื้ น ฐ า น  

นั ก วิ ช า ก าร แล ะ

บุคลากรทางการ

ศึกษาในภู มิภาค

ตะวันตก  ศิษยเกา

และผูสนใจทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการมีความรูความ

เขาใจในการพัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบสาระการเรียนรูท องถิ่ น  

สามารถจัดทําหนวยและแผนการ

จัดการเรียนรูตามกรอบสาระ

ทองถิ่นทุกกลุมสาระการเรยีนรูได 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

2 จากปรั ชญา เศร ษฐกิจพอ เพี ย ง        

สู ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศร ษ ฐ กิ จ เ ชิ ง

สรางสรรค รวมกันพัฒนาเพื่อปวง

ประชาเปนสุข เทดิไทองคราชันย 

270 200 

20
5,

88
0 

งบประมาณ  

เงนิแผนดนิ 

 

80.18   

 

 

 

บุ ค ล า ก ร จ า ก

สํานักงานเกษตร

จังหวัด  สํานักงาน

สาธารณสุข  ศาลา

กลางจังหวัด  ที่วา

การอําเภอ  พัฒนา

ชุมชน  บุคลากร

สั ง กั ด อ ง ค ก า ร

ป ก ค ร อ ง ส ว น

ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ

สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา 

ผูเขารวมโครงการไดรับความรู

ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ

พ อ เ พี ย ง แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ชิ ง

สรางสรรค  สามารถนําความรูไป

เผยแพรและถายทอดใหผูอ่ืนได 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยตามหลักสู ตรการศึกษาขั้ น

พื้นฐาน 

150 186 

13
1,

00
0 

งบประมาณ  

เงนิแผนดนิ 

 

88.8   

 

 

 

ครูอาจารยผูสอน

วิชาภาษาไทยใน

โ ร ง เ รี ย น

ประถมศึกษาและ

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  

ศึกษานิ เทศกวิชา

ภาษาไทยใน เขต

ภูมิภาคตะวันตก

และผูสนใจทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา  แนวคิด  

และรูปแบบของวรรณคดีและ

วรรณกรรมไทย 

4 ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษา  เพื่อรองรับการปฏิรูป

การศึกษารอบสองและการประเมิน

คุณภาพการศกึษารอบที่สาม 

250 430 

25
0,

00
0 

งบประมาณ  

เงนิแผนดนิ 

 

100   

 

 

 

ผู บ ริ ห า ร

ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น

ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานทุกสังกัด 

ผู บ ริ ห าร สถานศึ กษา เพิ่ มพู น

ความรู  ประสบการณ  ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพการทํางานอยาง

สร างสรรค   มีสมรรถนะการ

ทํางานสูงขึ้น 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

5 3D (Democracy, Decency, Drug-

Free)  สู ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ข อ ง

สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสอน

และผูเรยีน เทดิไทองคราชันย 

330 270 

22
7,

70
0 

งบประมาณ  

เงนิแผนดิน 

 

81.56   

 

 

 

ค รู  อ า จ า ร ย  

บุคลากรทางการ

ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด

สํานักงานเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า  

วิทยาลั ย เทคนิ ค  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

โรงเรียนในสังกัด

องคการปกครอง

สวนทองถิ่น 

ผูเขารวมโครงการมีความรูและ

ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น น โ ย บ า ย

สถาบันการศึกษา 3 ดี อยางเปน

รูปธรรม  สามารถนําความรูไป

เผ ย แ พร แ ล ะ ถ า ย ท อด ใ ห กั บ

ผูเกี่ยวของในสถาบันการศกึษาได 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

6 แนวทางสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

สําหรับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในชุมชน 

300 346 

12
0,

00
0 

งบประมาณ  

เงนิแผนดนิ 

 

82.20   

 

 

 

ครูและบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในชุมชน

และผูสนใจทั่วไป 

ผูเขารวมโครงการไดแนวทางใน

การสงเสริมสุขภาพจิตเพื่อนําไป

ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น

ชี วิตประจําวันและการปฏิบั ติ

ห น า ที่ ข อ ง ต น   แ ล ะ พั ฒ น า

ความสามารถในการเผชิญปญหา

และบรหิารจัดการกับปญหาที่เกิด

จากประเด็นทางสุขภาพจิตได

อยางถูกตอง 

7 โครงการยกระดับคุณภาพผูบริหาร

สถานศึกษาและครูทั้ งระบบตาม

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2553-

2555 ประจําปงบประมาณ 2554 

จํานวน 27 โครงการ 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.1 โครงการพัฒนาครูปฐมวัย  ตนแบบ  

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 1 

60 57 

28
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

92.00   

 

 

 

ครูปฐมวัย จาก

จากสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษา                       

ประถมศกึษา

นครปฐม เขต 1 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.2 โครงการพัฒนาครูปฐมวัย  ตนแบบ  

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 2 

60 49 

24
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.16   

 

 

 

ครู ปฐ ม วั ย  จ า ก

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

นครปฐม เขต 2 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 217 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.3 โครงการพัฒนาครูปฐมวัย  ตนแบบ  

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 3 

60 57 

28
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

91.02   

 

 

 

ครู ปฐ ม วั ย  จ า ก

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

สุ พ ร ร ณบุ รี  เ ขต 

1,2,3 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.4 โครงการพัฒนาครูปฐมวัย  ตนแบบ  

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 4 

60 57 

28
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

92.00   

 

 

 

ครู ปฐ ม วั ย  จ า ก

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

สุ พ ร ร ณบุ รี  เ ขต 

1,2,3 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 218 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.5 โครงการพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัย  

ระดับกลาง  ประจําปงบประมาณ 

2554 รุนที่ 1 

80 68 

20
4,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

82.00   

 

 

 

ครู ปฐ ม วั ย  จ า ก

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

นครปฐม เขต 2 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บ ก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.6 โครงการพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัย  

ระดับกลาง  ประจําปงบประมาณ 

2554 รุนที่ 2 

80 102 

30
6,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

82.80   

 

 

 

ครู ปฐ ม วั ย  จ า ก

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

นครปฐม เขต 1 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 219 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.7 โครงการพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัย  

ระดับกลาง  ประจําปงบประมาณ 

2554 รุนที่ 3 

80 104 

31
2,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

82.28   

 

 

 

ครู ปฐ ม วั ย  จ า ก

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

สุพรรณบุร ีเขต 2 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.8 โครงการพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัย  

ระดับกลาง  ประจําปงบประมาณ 

2554 รุนที่ 4 

80 93 

27
9,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

90.46   

 

 

 

ครู ปฐ ม วั ย  จ า ก

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

สุพรรณบุร ีเขต 1 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 220 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.9 โครงการพัฒนาครูการศึกษาปฐมวัย  

ระดับกลาง  ประจําปงบประมาณ 

2554 รุนที่ 5 

80 75 

22
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.54   

 

 

 

ครู ปฐ ม วั ย  จ า ก

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

สุพรรณบุร ีเขต 3 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.10 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

100 47 

14
1,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

81.56   

 

 

 

ครูภาษาอังกฤษ

ระดับ ม.ตน จาก

สํานักงานเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศกึษา เขต 9 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 221 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.11 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

60 67 

20
1,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

84.00   

 

 

 

ครูภาษาอังกฤษ

ร ะ ดั บ  ม . ป ล า ย 

จากสํานักงานเขต

พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศกึษา เขต 9 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.12 โครงการพัฒนาครูสั งคมศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ประจําป

งบประมาณ 2554  รุนที่ 1 

80 69 

20
7,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

82.80   

 

 

 

ครูสังคมศกึษาจาก

สํานักงานเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศกึษา เขต 9 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 222 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา
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รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.13 โครงการพัฒนาครูสั งคมศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ประจําป

งบประมาณ 2554  รุนที่ 2 

80 77 

23
1,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

84.18   

 

 

 

ครูสังคมศกึษาจาก

สํานักงานเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศกึษา เขต 9 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.14 โครงการพัฒนาครูภาษาไทย  ระดับ

มัธ ยมศึ กษาตอนต น   ประ จํ าป

งบประมาณ 2554  รุนที่ 1 

120 100 

30
0,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

82.82   

 

 

 

ครูภาษาไทยจาก

สํานักงานเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศกึษา เขต 9 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 223 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.15 โครงการพัฒนาครูบรรณารักษ 

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 1 

100 91 

27
3,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

89.20   

 

 

 

ค รู บ ร ร ณ า รั ก ษ 

สังกัด  สพป .สพ.

เขต 1 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.16 โครงการพัฒนาครูบรรณารักษ 

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 2 

80 76 

22
8,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

90   

 

 

 

ค รู บ ร ร ณ า รั ก ษ 

สังกัด  สพป .สพ.

เขต 3 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 224 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.17 โครงการพัฒนาครูบรรณารักษ 

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 3 

80 73 

21
9,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.40   

 

 

 

ค รู บ ร ร ณ า รั ก ษ 

สั งกัด  สพป.นฐ .

เขต 1 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.18 โครงการพัฒนาครูบรรณารักษ 

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 4 

80 68 

20
4,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.24   

 

 

 

ค รู บ ร ร ณ า รั ก ษ 

สั งกัด  สพป.นฐ .

เขต 2 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 225 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.19 โครงการพัฒนาครูบรรณารักษ  

ประจําปงบประมาณ 2554 รุนที่ 5 

100 83 

24
9,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

88.12   

 

 

 

ค รู บ ร ร ณ า รั ก ษ 

สังกัด  สพป .สพ.

เขต 2 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.20 โครงการพัฒนาครูภาษาไทย  ระดับ

ประถมศึกษา  ประจําปงบประมาณ 

2554  รุนที่ 1 

65 63 

18
9,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.38   

 

 

 

ครูภาษาไทย สังกัด 

สพป.นฐ.เขต 1 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 226 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.21 โครงการพัฒนาครูภาษาไทย  ระดับ

ประถมศึกษา  ประจําปงบประมาณ 

2554  รุนที่ 2 

80 79 

23
7,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

84.06   

 

 

 

ครูภาษาไทย สังกัด 

สพป.สพ.เขต 1,3 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.22 โครงการพัฒนาครูภาษาไทย  ระดับ

ประถมศึกษา  ประจําปงบประมาณ 

2554  รุนที่ 3 

65 57 

17
1,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

90.96   

 

 

 

ครูภาษาไทย สังกัด 

สพป.สพ.เขต 2 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 227 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.23 โครงการพัฒนาครูภาษาไทย  ระดับ

ประถมศึกษา  ประจําปงบประมาณ 

2554  รุนที่ 4 

65 55 

16
5,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

88.60   

 

 

 

ครูภาษาไทย สังกัด 

สพป.นฐ.เขต 2 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.24 โครงการพัฒนาครูแนะแนว ประจําป

งบประมาณ 2554  รุนที่ 1 

80 73 

21
9,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.06   

 

 

 

ครูแนะแนว สังกัด 

สพป.นฐ.เขต 1 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 228 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.25 โครงการพัฒนาครูแนะแนว ประจําป

งบประมาณ 2554  รุนที่ 2 

80 66 

19
8,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

86.04   

 

 

 

ครูแนะแนว สังกัด 

สพป.นฐ.เขต 2 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

7.26 โครงการพัฒนาครูแนะแนว ประจําป

งบประมาณ 2554  รุนที่ 3 

65 64 

19
2,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.42   

 

 

 

ครูแนะแนว สังกัด 

ส พ ป . ส พ . เ ข ต 

1,2,3 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 229 

 

ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

7.27 โครงการพัฒนาครูแนะแนว ประจําป

งบประมาณ 2554  รุนที่ 4 

65 60 

18
0,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

91.4   

 

 

 

ครูแนะแนว สังกัด 

ส พ ป . ส พ . เ ข ต 

1,2,3 

ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพและ

นั ก เ รี ย น ได รั บก า ร ส นั บส นุ น

ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น 

8 ความกาวหนาในงานดุษฎีนพินธ 35 24 

15
,0

00
 

งบประมาณเงนิ

รายได 

92.82   

 

 

 

นักศึกษา อาจารย  

นักวิชาการ  และ

ผูสนใจทั่วไป 

ผู เขารวมโครงการสามารถนํา

ความรูที่ไดไปปรับปรุงแกไขดุษฎี

นพินธของตนเองใหมีคุณภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

9 ครูมืออาชพียุคปฏิรูปการศกึษา 250 278 

65
,2

50
 

เงนิสมทบ

นักศกึษาดุษฎี

บัณฑิต 

100   

 

 

 

ผู บ ริ ห า ร

สถานศกึษาและครู

ในระดับการศึกษา

ขั้ น พื้ น ฐ า น ทุ ก

สังกัด 

ผูเขารวมโครงการมีความรู  ความ

เขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  

สามารถปฏิบัตงิานวิชาชีพไดอยาง

ถูกตองและมีประสทิธภิาพ 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา
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10 การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ  สาขาการศึกษาและ

สาขาที่เกี่ยวของ  ปการศกึษา 2553 

200 299 

10
3,

95
4.

70
 

งบประมาณเงนิ

รายได 

84.18   

 

 

 

อาจารย  นักศึกษา

ผู นํ า เ ส น อ

ผลงาน วิ จั ยแล ะ

วิทยานิพนธ   ทั้ ง

ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภ า ย น อ ก

ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ค ณ า จ า ร ย  

บุ ค ล า ก ร ทั้ ง

ภ า ย น อ ก แ ล ะ

ภายใน  นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

และศษิยเกา 

ผูเขารวมโครงการไดความรูความ

เขาใจ  สามารถนําความรูที่ไดไป

ปรับปรุ งการ เรียนการสอนได

ห ล า ก ห ล า ย   แ ล ะ ผู เ ส น อ

ผลงานวจัิยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรู   และผลงานเพื่ อการ

พัฒนางานวจัิยตอไปในอนาคต 

11 โครงการพัฒนาครูประจําการที่สอน

ไ ม ต ร ง วุ ฒิ / วิ ช า เ อ ก  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ 2554 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
ชา

ให
ม
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ดร
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11.1 โครงการพัฒนาครูประจําการที่สอน

ไ ม ต ร ง วุ ฒิ / วิ ช า เ อ ก  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ 2554 (หลักสูตรครู

ภาษาไทยและสังคมศกึษา) 

96 90 

 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

88.22   

 

 

 

ครูจากสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

สุ พ ร ร ณ บุ รี แ ล ะ

นครปฐม 

ผูเขารวมโครงการมีความรู ทักษะ

และ ปร ะ สบก าร ณ ใ นก าร จั ด

กิจก รรมการ เรี ยนการสอนที่

หลากหลาย ในกลุมสาระการ

เรยีนรูหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถพัฒนาผู เรียนให มี

คุณลักษณะที่พงึประสงคได 

11.2 โครงการพัฒนาครูประจําการที่สอน

ไ ม ต ร ง วุ ฒิ / วิ ช า เ อ ก  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ 2554 (หลักสูตรครู

ระดับมัธยมศึกษากลุมสาระวิชา

ภา ษ า ไ ท ย  ภ า ษา อั งก ฤ ษ  แ ล ะ

คณิตศาสตร) 

52 51 

11
0,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

87.20   

 

 

 

ครู ป ร ะ จํ าก าร ที่

ส อน ไม ต ร ง วุฒิ /

วิ ชา เอก  ใ นกลุ ม

สาระวชิาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และ

คณิตศาสตร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศกึษา เขต 9 

ครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ /

วิ ชา เอก  มีความรู  ทั กษะและ

ประสบการณในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลาย 

ในกลุมสาระการเรียนรูหลักได

อยางมีประสทิธภิาพ 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
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12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

กาวไปสูผลงานทางวิชาการดวยการ

วจัิยและพัฒนา 

60 32 

12
8,

00
0 

เก็บ

คาลงทะเบียน 

94.48   

 

 

 

ค รู  ผู บ ริ ห า ร

ส ถ า น ศึ ก ษ า  

บุคลากรทางการ

ศึ ก ษ า  ใ น เ ข ต

ภูมิภาคตะวันตก 

ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย สามารถ

กําหนดประเด็นปญหาเพื่อทําการ

วิจัยจากสภาพการปฏิบัติงานจริง

ได  สามารถวางแผน ออกแบบ

งานวจัิยและกําหนดวิธีการวิจัยได

อยางมีประสทิธภิาพและนําความรู

ที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการ

พัฒนาผลงานในการเสนอเพื่อขอ

เลื่อนวทิยฐานะในรูปแบบการวิจัย

และพัฒนาได 
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ที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย

ผูเขารวม 

จํานวน

ผูเขารวม 

งบประมาณ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

บูรณาการสู 

หนวยงานที่ใช

ประโยชน 
ประโยชนที่ชุมชน/องคกรไดรับ 

จํานวน
แหลง

งบประมาณ 

กา
รส

อน
 

กา
รป

รับ
ป

รุง
รา

ยวิ
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ม

 

กา
รเ

ป
ดร

าย
วิช

าใ
ห

ม
 

ตอ
ยอ

ดส
ูตํา

รา
ห

รอื
ห

น
ังส

อื 

กา
รวิ

จัย
 

13 โครงการความรวมมือทางวิชาการ

ระหว างคณะศึกษาศาสตรและ

โรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณู  

ปถัมภ” 

150 150 - งบประมาณ

สนับสนุนจาก

โรงเรยีนวัดบาน

โปง “สามัคคี

คุณูปถัมภ” 

80   

 

 

 

ผู บ ริ ห า ร  ค รู 

นักเรียน  โรงเรียน

วั ด บ า น โ ป ง 

“ ส า มั ค คี คุ ณู ป

ถัมภ” 

สงผลให เกิดการพัฒนาระบบ

ปร ะ กั น คุณ ภ า พ ก าร ศึ ก ษ า ที่

ดําเนนิการตามวงจร PDCA และมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง ครูไดรับการพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ที่สูงขึ้น ครูมีการทําวจัิยในชั้นเรียน

ค ร บ ทุ ก ค น  โ ร ง เ รี ย น ไ ด รั บ

คําแนะนํา  ความคิด เห็นที่ เปน

ประโยชนตอการบริหารโรงเรียน 

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

นั ก เ รี ย น ไ ด รั บ โ อ ก า ส ท า ง

การศกึษา ไดรับประสบการณการ

จัดกิจกรรมที่แตกตางไปจากการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ

เรยีนรู 
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จุดแข็ง :  

1. มีโครงการบรกิารวชิาการแกสังคมที่เช่ือมโยงและบูรณาการกับการเรยีนการสอน  

2. มีการจัดโครงการบรกิารวชิาการแกสังคมอยางตอเนื่อง  ซ่ึงมีทัง้โครงการที่จัดแบบใหเปลาและ

โครงการที่จัดโดยคิดคาบรกิาร  โดยมีผูสนใจเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80  

3. มีการดําเนนิการจัดกจิกรรมหรอืโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนา/แกไขปญหาและเสรมิสรางความเขมแข็งแกสังคม ตามจุดเนนของสถาบันและสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน  

 4. มีการใหบรกิารวชิาการและวชิาชีพที่มีการตดิตามประเมินผลการดําเนนิโครงการทุกโครงการ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1. สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรในการใหบรกิารวชิาการแกสังคม และดําเนินงานดานบริการแก

สังคมและชุมชนใหครอบคลุมเปาหมายทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ 

 2. พัฒนาคณะศกึษาศาสตรใหเปนศูนยบรกิารวชิาการและวชิาชีพระดับภูมิภาค  

 3. สงเสรมิใหมีการจัดการความรูเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรยีนการสอน หรอืการวจิัย เพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยรุนใหมตอไป 
 

จุดออน :   

อาจารยสวนหนึ่งขาดการรายงานการประเมินโครงการในสวนของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ

กับการเรยีนการสอนและภารกจิอ่ืน 
 

แนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

สงเสรมิใหอาจารยรายงานการประเมินโครงการในสวนของการบูรณาการโครงการบรกิารวิชาการกับ

การเรยีนการสอนและภารกจิอ่ืน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.1.1-1 แผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ 2554 ทีส่อดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบ

นโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 

มหาวทิยาลัยศลิปากร (พ.ศ.2551-2554) ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

ศษ 5.1.1-2 แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร  ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

ศษ 5.1.1-3 ผลการสํารวจความตองการรับบรกิารทางวชิาการของสังคม/ชุมชน  

ศษ 5.1.2-1 โครงการบรกิารวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับการจดัการเรยีนการสอนเรื่องที่ 1 

ศษ 5.1.2-2 โครงการบรกิารวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับการจดัการเรยีนการสอนเรื่องที่ 2 

ศษ 5.1.2-3 โครงการบรกิารวชิาการที่มีการบรูณาการรวมกับการจดัการเรยีนการสอนเรื่องที่ 3 

ศษ 5.1.2-4 โครงการบรกิารวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับการจดัการเรยีนการสอนและการวจิัย 

ศษ 5.1.3-1 โครงการบรกิารวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับโครงการวจิัย เรื่องที ่1 

ศษ 5.1.3-2 โครงการบรกิารวชิาการที่มีการบูรณาการรวมกับโครงการวจิัย เรื่องที ่2 

ศษ 5.1.4-1 มคอ.5 รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร ที่มีการประเมินผลความสําเร็จของการ  

บูรณาการกับโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น:การ

ขับเคลื่อนเพื่อการจัดการเรยีนรู” 

ศษ 5.1.4-2 มคอ.5 รายวิชา 465 401 วิธีสอนภาษาไทย ที่มีการประเมินผลความสําเร็จของการ  

บูรณาการกับโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนวรรณคดแีละวรรณกรรมไทยตามหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน” 

ศษ 5.1.5-1 มคอ.3 รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร  ที่มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

การบูรณาการ 

ศษ 5.1.5-2 มคอ.3 รายวิชา 465 401 วิธีสอนภาษาไทย  ที่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ  

บูรณาการ 

ตาราง 5.1-2 โครงการบรกิารวชิาการที่คณะศกึษาศาสตรจัดข้ึนในปการศกึษา 2554 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกดิประโยชนตอสังคม 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 3  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

5 ขอ 
 

ขอ การดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ

บรกิารทางวชิาการตามจุดเนนของสถาบัน 

  

2 

 

มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน หรอืภาคเอกชน หรอืภาครัฐ หรือหนวยงานวชิาชีพ 

  

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ

สังคม 

  

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมการ

ใหบรกิารทางวชิาการ 

  

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบรกิารทางวชิาการและถายทอดความรูสู

บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   5  ขอ   เกณฑประเมิน :      5   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :      5  ขอ  เกณฑประเมิน :      5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  5  ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  5 ขอ   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

1. มกีารสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ

เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเนนของสถาบัน 

คณะศกึษาศาสตร มีการประเมินระบบและกลไกในการใหบริการ และมีการกําหนดพื้นที่ในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน 

ของสถาบัน โดยจัดทําแบบสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการแกชุมชน ในเรื่องตางๆ เพื่อ

ตอบสนองตามความตองการทัง้เอกสารผานหนวยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และสํารวจความ



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 237 

 

พึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคมผานทางเว็บไซตคณะศึกษาศาสตร รวมทั้ง

ขอเสนอในการจัดอบรมครัง้ตอไปของแตละโครงการ  ซ่ึงจากการสํารวจความตองการนัน้พบวาตองการให

คณะศกึษาศาสตรอบรมในเรื่อง เชน เทคนคิวธิสีอนเพื่อเนนผูเรยีนเปนสําคัญ  การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน  การบริหารจัดการโรงเรียนโดยใชการจัดการความรู  นวัตกรรมทางการบริหาร แนวทางการ

สงเสรมิสุขภาพจติชุมชนสําหรับครู  การจัดแหลงเรียนรูพื้นบาน  เทคนิคการวัดและประเมินผล การออก

กําลังกายพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนในสถานศึกษา  

การใช ICT และซอฟตแวรระบบเปด (Open source) ในสถานศกึษา การจัดทําผลงานทางวชิาการเพื่อเลื่อน

วทิยฐานะ  เปนตน ซ่ึงคณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการกําหนดพื้นที่ใหบรกิาร คอื สถานศกึษา/หนวยงานใน

เขตพื้นที่การศึกษาแถบภูมิภาคตะวันตก ซ่ึงประกอบไปดวย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุร ี 

ประจวบคีรขัีนธ  เพชรบุร ี สมุทรสาคร สมุทรสงครามและสุพรรณบุรี  และนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ

ดังกลาวมาเพื่อจัดทําแผนในการใหบริการตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.1-1, ศษ 5.2.1-2 และ                

ศษ 5.2.1-3) 
 

2. มคีวามรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวชิาชีพ 

คณะศกึษาศาสตร  มีการสรางเครอืขายการใหบรกิารทางสังคม โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนรวม

จากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการมามีสวนรวมและสราง

ความเช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอก เพื่อสรางประโยชนและเสรมิสรางความเขมแข็งตอสังคมและชุมชน โดยใน

ปการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ี   

เขต 1,เขต 2 และเขต 3 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภายใตความรวมมือกับ

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูในการใหบรกิารทางวิชาการแกสังคมในเรื่องหลักสูตร

การฝกอบรมครูใน 8 หลักสูตร  ไดแก 1. ครูปฐมวัยระดับสูง 2. ครูปฐมวัย ระดับกลาง 3. ครูภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา 4.ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 5. ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 6.ครูสังคม

ศกึษา ระดับมัธยมศกึษา 7.ครูแนะแนว และ 8.ครูบรรณารักษ รวมทั้งสิ้นทั้ง 27 รุน มีผูเขารับการอบรม

จํานวน 1,930 คน ซ่ึงมีการเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยภายนอก จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา      

มาเปนวทิยากรรวมกับอาจารยภายในคณะฯ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.2-1 และ ศษ 5.2.2-2) 

นอกจากนี้ยังมีโครงการความรวมมือทางวชิาการระหวางคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร

และโรงเรยีนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” ที่คณะศึกษาศาสตรสนับสนุนบุคลากรเขาไปมีสวนรวมเปน

กรรมการบรหิารโรงเรยีน เปนวทิยากรอบรมเพื่อพัฒนาครู ทัง้ในเรื่องการทําวิจัย และเรื่องที่เกี่ยวกับการ

จัดการเรยีนการสอน และสงนักศึกษาไปเปนวิทยากรในการจัดคายและกิจกรรมเรียนรูใหกับนักเรียนใน

ระดับตางๆ พบวา จากการที่โรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” ไดรับคําแนะนําในการบริหาร

โรงเรยีน การวางแผนพัฒนาโรงเรยีน และประสบการณความรูในเรื่องการจัดกจิกรรมตางๆที่เปนประโยชน
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ตอการจัดการเรยีนการสอน จะเห็นไดวา โรงเรยีนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนนิการ

ตามระบบกลไก และแผนการดําเนินการตามเปาหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว และที่เห็นผลอยางชัดเจน คือ 

กจิกรรมที่อาจารยของคณะศกึษาศาสตรไปเปนที่ปรกึษาเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียน ในลักษณะการนิเทศ

แบบคลนิกิ ซ่ึงดําเนนิการตลอดมาตัง้แตปการศกึษา 2552-2554 พบวา ปจจุบัน ครูผูสอนของโรงเรียนมี

ผลงานจากการวจิัยในช้ันเรยีนครบทุกคน คิดเปนรอยละ 100 นอกจากนี้ ยังไดรับการประเมินผลงานวิจัย

จากอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากคณะศกึษาศาสตรแลว พบวา ครูสวนมากมีความสามารถในการทําวิจัยใน   

ช้ันเรยีนในระดับด ีแสดงวา หลังจากดําเนนิกจิกรรมดังกลาวแลว ครูมีความรูความเขาใจและสามารถแกไข

ปญหาในช้ันเรยีน หรือปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไดดวยตนเอง  ทําใหโรงเรียนวัดบานโปง

“สามัคคีคุณูปถัมภ” มีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข ศษ 

5.2.2-3  และ ศษ 5.2.2-4) 
 

3. มกีารประเมนิประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวชิาการตอสังคม 

คณะศกึษาศาสตร มีการประเมินผลการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ โดยเนนการประเมิน

ประโยชนและผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  มีการประเมินผลที่เกิดกับอาจารย และ

บุคลากรผูใหบรกิาร ทัง้ในดานการนําความรู ความเช่ียวชาญไปใชประโยชน โดยโครงการที่ดําเนินการแลว

มีประโยชนตอชุมชนและควรดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ  ตามแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.3-1)  

 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวชิาการ 

คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการ ไปพัฒนา

คุณภาพ มาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ  ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาในการ

ใหบรกิาร รูปแบบการใหบรกิาร ระยะเวลาในการใหบริการ ดังที่มีการนําผลการประเมินโครงการบริการ

วิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบที่จัดข้ึนในปงบประมาณ 2553      

ซ่ึงเปนการอบรมเสริมความรูใหกับครูใน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา หลักสูตรครู

บรรณารักษ  หลักสูตรครูแนะแนว และหลักสูตรครูภาษาไทย ระดับประถมศกึษา ซ่ึงผูเขาอบรมหลายทาน 

เสนอแนะวาในปงบประมาณ 2554 ตองการใหคณะศึกษาศาสตรจัดอบรมครูในหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม

เนื่องจากครูหลายทานที่เขาอบรม  มีภาระงานสอนในหลายวิชา  จึงตองการไดความรูในเนื้อหาสาระวิชา

อ่ืนดวย และวทิยากรที่เปนคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรเห็นวา ควรเพ่ิมวิทยากรที่เปนครูประจําการ

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาตาง ๆ ที่เคยผานการอบรมในปงบประมาณ 2553  และมีความเช่ียวชาญ

ในแตละหลักสูตรมารวมเปนวทิยากรดวย  เพื่อถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัตงิานใหกับเพือ่นครู

ได คณะศึกษาศาสตร  จึงไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดรูปแบบการใหบริการใน
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โครงการพัฒนาครูทัง้ระบบ  ประจําปงบประมาณ 2554  โดยเพ่ิมเติมหลักสูตรการอบรมใหมากข้ึน  และ

ใหมีวทิยากรที่เปนครูประจําการจากสถานศกึษาในเขตพื้นที่ตาง ๆ ดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.4-1) 
 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตร มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิด

กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ และนักศกึษา และถายทอดความรูเกี่ยวกับการ

ใหบรกิารทางวชิาการสูบุคลากรภายในสถาบัน และเผยแพรสูสาธารณชน เชน เอกสารประกอบการอบรม

โครงการ “จากปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สูการขับเคลื่อนเศรษฐกจิเชิงสรางสรรค รวมกันพัฒนาเพื่อปวง

ประชาเปนสุข  เทิดไทองคราชัน และโครงการ“3D (Democracy, Decency, Drug-Free) สูการประกัน

คุณภาพการศกึษาและขับเคลื่อนของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสอน และผูเรียน  เทิดไทองคราชันย” 

ซ่ึงมีการนําไปเผยแพรในเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร www.educ.su.ac.th เพื่อเผยแพรความรูให

คณาจารย บุคลากร  นักศกึษาและผูสนใจทั่วไป ไดนําความรูจากเอกสารประกอบการอบรมไปใชประโยชน

ตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2.5-1 ,ศษ 5.2.5-2, ศษ 5.2.5-3) 
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ตารางท่ี 5.2-1  โครงการ / กจิกรรม การบรกิารทางวชิาการแกสังคมที่สงผลตอการพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรอืองคกรภายนอก  

ประจําปการศกึษา 2554 

ลําดับ 
ช่ือโครงการบรกิาร

วิชาการ 

หนวยงาน/องคกร/

ชุมชน ที่สํารวจความ

ตองการ 

ประเด็นความตองการ

ที่ไดจากการสํารวจ 

ผลการประเมินโครงการ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

ประโยชนที่ไดรับ ผลกระทบที่เกดิข้ึน 

1 โครงการความรวมมือทาง

วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว า ง ค ณ ะ

ศึกษาศาสตรและโรงเรียน

วัดบานโปง “สามัคคีคุณู  

ปถัมภ” 

โรงเรยีนวัดบานโปง 

“สามัคคีคุณูปถัมภ” 

ก าร พัฒ นา เค รื อข า ย

ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง

วิ ช า ก า ร กั บ

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า 

เพื่ อ ให มี การ ถ าย โอน

ค ว า ม รู ร ะ ห ว า ง กั น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ถ า ย โ อ น ค ว า ม รู จ า ก

บุ ค ล า ก ร ข อ ง

สถาบันการศึกษามายัง

โ ร ง เ รี ย น เพื่ อ ใ ห ก า ร

ดําเนินการตาง ๆ บรรลุ

เปาหมาย 

80 บุคลากรครูของโรงเรียนไดรับ

ความรูในดานการทําวจัิย และการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่

ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสงผลตอคุณภาพการ

จัดการศึกษาของทางโรงเรียนอีก

ดวย 

สงผลใหเกดิการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการตาม

วงจร PDCA และมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ครู

ไดรับการพัฒนาความสามารถใน

การจัดการเรียนรูที่สูงขึ้น ครูมีการ

ทํ า วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ค ร บ ทุ ก ค น 

โรง เรียนไดรับ คําแนะนํ า ความ

คิดเห็นที่เปนประโยชนตอการบริหาร

โรง เรียน  อย างเปนระบบและมี

ประสทิธิภาพ  นักเรียนไดรับโอกาส

ทางการศึกษา ไดรับประสบการณ

การจัดกิจกรรมที่แตกตางไปจาก

การจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน 

ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ

เรยีนรู 
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ลําดับ 
ช่ือโครงการบรกิาร

วิชาการ 

หนวยงาน/องคกร/

ชุมชน ที่สํารวจความ

ตองการ 

ประเด็นความตองการ

ที่ไดจากการสํารวจ 

ผลการประเมินโครงการ 

รอยละ

ความพงึ

พอใจ 

ประโยชนที่ไดรับ ผลกระทบที่เกดิข้ึน 

2 โครงการพัฒนาครูทัง้ระบบ  

ตามแผนปฏิบัติการ ไทย

เขมแข็ง 

โรงเรยีนในสังกัดภูมิภาค

ตะวันตก     

- สพท.นฐ.เขต 1,2 

- สพท.รบ.เขต 1,2 

- สพท.กจ.เขต 1,2,3,4 

การพัฒนาศักยภาพครู

ในแตละกลุมสาระวชิา 

84.42 -ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

ใ น ด า น ก ล ยุ ท ธ ก า ร บ ริ ห า ร

สถานศึกษา  ใ ห เ ปนผู บ ริห าร

สถานศึกษาที่ มีภาวะผู นําทาง

วชิาชพี 

-ไดรับความรู ความเขาใจในการ

จัดการเรยีนรูแตละกลุมสาระวชิา 

ครูที่ เขารับการอบรมไดความรูที่

เกี่ยวของกับการนํ าไปใช ในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ต ร ง   ทํ า ใ ห

สถานศึกษาไดบุคลากรที่มีความรู  

ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น 
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จุดแข็ง :  

1. การบรกิารวชิาการที่คณะ ฯ จัดข้ึน เปนที่ยอมรับของผูเขารวมโครงการ ซ่ึงสะทอนไดจาก

ผูเขารวมโครงการ สวนหนึ่งจะเปนผูเขาอบรมกลุมเดิมหรือผูที่เคยเขารับการอบรมแลวรองขอใหจัด

โครงการอีก   

2. คณาจารยมีความรู และความสามารถในการใหบรกิารวชิาการและวชิาชีพและเปนวิทยากร

ใหแกหนวยงานตางๆ 

3. มีการดําเนินการดานการบริการวิชาการที่หลากหลายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพื่อ

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

4. คณะ ฯ ใหความสําคัญและมีการประสานความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ

เรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 จัดทําโครงการบริการวิชาการที่มีลักษณะบูรณาการขามศาสตรหรือขามหนวยงาน เชน 

โครงการรวมกันระหวางสาขาวชิาตาง ๆ หรอืจัดโครงการรวมกับคณะวชิาอ่ืน ๆ เพื่อเปนการใหบริการ

วชิาการที่หลากหลายมากข้ึน  
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.2.1-1 ผลการสํารวจความตองการรับบรกิารทางวชิาการของสังคม/ชุมชน (สรุปผลการ

สํารวจจากการจัดโครงการตาง ๆ ของคณะฯ 

ศษ 5.2.1-2 ผลการสํารวจความตองการเกี่ยวกับการจัดบรกิารแกชุมชนและสังคม (ผานหนวยงาน

ภายนอกและภายในมหาวทิยาลัย 

ศษ 5.2.1-3 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน (ผาน

ทางเว็บไซตคณะฯ) 

ศษ 5.2.1-4 แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

ศษ 5.2.2-1 หลักฐานการเชิญบุคคลเขามามีสวนรวมในการใหบรกิารทางวชิาการแกสงัคม  

ศษ 5.2.2-2 โครงการพัฒนาครูทัง้ระบบตามแผนปฏิบัตกิารไทยเขมแข็ง 

ศษ 5.2.2-3 ผลความรวมมือทางวชิาการระหวางคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร และ

โรงเรยีนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” 

ศษ 5.2.2-4 หนังสอืเชิญบุคลากรของคณะศกึษาศาสตรไปเปนวทิยากรใหความรูทางดานวชิาการ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 5.2.3-1 โครงการที่มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวชิาการแกสังคม 

ศษ 5.2.4-1 

 

โครงการที่มีการนําผลการประเมิน (ในขอ3) ไปพัฒนาระบบและกลไก หรอืกจิกรรม

การใหบรกิารทางวชิาการ 

ศษ 5.2.5-1  หนาเว็บไซตโครงการที่มีการเผยแพรความรูจากการใหบรกิารวชิาการ 

ศษ 5.2.5-2 เอกสารประกอบการอบรมโครงการที่มีการเผยแพรความรูจากการใหบรกิารวชิาการ 

โครงการที่ 1 

ศษ 5.2.5-3 เอกสารประกอบการอบรมโครงการที่มีการเผยแพรความรูจากการใหบรกิารวชิาการ 

โครงการที่ 2  
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

5 หรอื 6 ขอ 
 

ขอ การดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 

  

2 

 

มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจดัการ

เรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

  

3 

 

มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศกึษา 

  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศกึษา 

  

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม

และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  6  ขอ   เกณฑประเมิน :     5     คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  5   ขอ  เกณฑประเมิน :     5     คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :     5  ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :    6   ขอ   เกณฑประเมิน :     5      คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

 1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

  คณะศกึษาศาสตรมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบาย

ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม มีการกําหนดผูรับผิดชอบโดยแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงาน

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม กําหนดโครงการ/กจิกรรม จัดทําแผนงบประมาณ กําหนดตัวช้ีวัดดานศลิปะและวัฒนธรรม 

มีการดําเนินงานโดยทุกคนมีสวนรวม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผล

การดําเนนิงานไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 ในปการศกึษา 2554 คณะศึกษาศาสตร ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมทั้งสิ้น โครงการ 22 กิจกรรม  ทั้งนี้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการ

ตดิตามผลการดําเนนิงานอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข ศษ 

6.1.1-1, ศษ 6.1.1-2, ศษ 6.1.1-3 และศษ 6.1.1-4) 
  

 2. มกีารบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกจิกรรมนักศกึษา 

 คณะศกึษาศาสตร มีการบูรณาการดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีน

การสอน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ เชน รายวิชา 467 488 สัมมนา

สังคมศกึษา ที่นํานักศกึษาที่เรยีนรายวชิานี้เขาศกึษาดูงานในสถานที่สําคัญตางๆ โบราณสถานที่สําคัญ

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ในระหวางวันที่ 11-19 มกราคม 2555 มีการนําโครงการวันเวลาภาษาไทย

มาบูรณาการกับรายวิชา 465 330 อิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกที่มีตอวรรณกรรมไทย และมีการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนทั้งสิ้น 22 

โครงการ  ซ่ึงบางโครงการจัดข้ึนเปนประจําทุกป ไดแก โครงการบายศรีสูขวัญ โครงการไหวครู  

โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์  โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากลและ

เสรมิสรางจติสํานกึแกนักศกึษา รวมทัง้บุคลากรใหตระหนักถงึคุณคาของวัฒนธรรมอันดงีามที่สบืทอด

กันมา (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.2-1) 
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 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

 คณะศกึษาศาสตร  มีการเผยแพรและบรกิารดานศลิปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ดังนี้ 

1. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศลิป ของนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ไปบรรเลงประกอบ

พิธีบายศรีสูขวัญ ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ ศูนย

ศลิปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 

2. การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ไปบรรเลง

ประกอบการแสดงลเิก เรื่องพระอภัยมณ ีเนื่องในวันสุนทรภู ณ โรงเรยีนโพรงมะเดื่อวทิยาคม อ. เมือง 

จ. นครปฐม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 

 3. การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ไปบรรเลง

ประกอบพิธแีหเทยีนพรรษาในโครงการสบืศาสนเขาพรรษา แสงปญญาแหงธรรม ณ วัดประชาราษฎร

บํารุง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 

 4. การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ไปบรรเลง

ประกอบพิธเีปดบรษิัท สังวาลอิเลคทรคิ จํากัด ณ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26-27 

ตุลาคม 2554 

 5. การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ไปบรรเลง

ประกอบพิธ ีในงานวันศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล ณ อาคารวัชรนาฎยสภา มหาวิทยาลัย

ศลิปากร ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 

 6. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศิลป ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ไปบรรเลงเพลง

สรรเสรญิเสอืปา และเพลงไทยเดมิอ่ืนๆ ในงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรม

เฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลัยศลิปากร ในวันที่ 25 พฤศจกิายน 2554 

 7. การเขารวมแสดงเพลงพื้นบานภาคกลาง ในงานสงเสรมิศลิปวัฒนธรรมอุดมศกึษา ครัง้ที่ 12 

ณ มหาวทิยาลัยวงษชวลติกุล จังหวัดนครราชสมีา ในวันที่8-11 ธันวาคม 2554  

 8. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศิลป ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ไปบรรเลงในพิธี

ไหวครูนักดนตรีไทย-สากลและนักรอง-นักแสดง ณ โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม อ.เมือง            

จ.นครปฐม วันที่ 29 ธันวาคม 2554 

9. นักศึกษาไดรับรางวัลการประกวดขับรองเพลงพื้นบาน(รําโทน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุร ีเม่ือวันที่ 23 พฤศจกิายน 2554 และบันทกึเทปโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ในวันที่ 13 ธันวาคม 

2554  

10. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศลิป ของนักศกึษาคณะศึกษาศาสตร ไปบรรเลงในพิธี

เปดบานสานฝน 55 ณ โรงเรยีนโพรงมะเดื่อวทิยาคม อ. เมือง จ. นครปฐม ในวันที่  2 กุมภาพันธ 2555 
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11. นักศึกษาคณะศึกษาสาสตรรวมแสดงเพลงพื้นบาน(เพลงฉอย) ในพิธีเปดงาน “เปดบาน   

นวมินทร” ณ โรงเรยีนนวมินทราชินูทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 

12. การนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศิลป ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ไปบรรเลงและ

แสดงลําตัด ในงาน “สรางสรรคสังคมไทย หางไกลโรคอัลไซเมอรครัง้ที่ 4” ณ อาคารสวนลุมพินสีถาน 

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 

13. นักศึกษาไดรับรางวัล ชมเชย จากการประกวดการอานทํานองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา     

ครัง้ที่ 2 ถวยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กันยายน 2554 (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.3-1) 
 

 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

 เนื่องจากคณะศกึษาศาสตรมีกจิกรรม/โครงการตางๆที่สนับสนุนพันธกจิดานการทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม ซ่ึงบางโครงการมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ดังนั้น ทุก

โครงการจึงมีการสรุปผลการประเมินและรายงานผลใหผูบริหารและแจงผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อนําผล

การประเมินไปพัฒนาการจัดกจิกรรมหรอืโครงการใหดีข้ึนตอไป ทั้งนี้ ในสวนของการบูรณาการกับการ

จัดการเรยีนการสอน อาจารยผูสอนมีการตดิตามและประเมินผลการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงระบุไวในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 

(เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.4-1) 
   

 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

 อาจารยผูสอนมีการสรุปผลการประเมินการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรยีนการสอน และไดนําผลจากการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมของรายวิชา สําหรับปการศึกษาตอไป ซ่ึงมีระบุไวในรายงานผลการดําเนินการของ

รายวชิา (มคอ. 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.5-1, ศษ 6.1.5-2, ศษ 6.1.5-3 และศษ 6.1.5-4) 
 

 6. มกีารกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศลิปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน

ท่ียอมรับในระดับชาติ  

คณะศกึษาศาสตร มีการแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น มีโครงการจัดตัง้ศูนยศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สรางมาตรฐานคุณภาพดานศลิปะ

และวัฒนธรรม จากการที่คณะศกึษาศาสตรไดสงเสรมิในเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมและสนับสนุนให

นักศกึษาเผยแพรวัฒนธรรมที่ดตีอสาธารณชน ดังนัน้ จงึมีนักศกึษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยไดรับ
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รางวัลจากสํานักงานสงเสรมิสวัสดภิาพเด็กและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ ในการ

คัดเลอืกเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชน

แหงชาติ ประจําป 2554 โดยไดรับรางวัลในสาขาศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข ศษ 6.1.6-1 

และศษ 6.1.6-2) 
 

 

ตารางท่ี 6.1-1  การบรูณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรยีนการสอนและ  

  กจิกรรมนกัศกึษา 
 

หนวยงาน 
ช่ือรายวิชา / โครงการ / 

กจิกรรม 

หนวยงาน 

ที่จัด 

ระยะ 

เวลา 

ผูเขา 

รวม 

งบประมาณ 

(ระบุแหลง/

จํานวนเงนิ) 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการสวดมนตวันละนิด..    

จิตแจมใส 

ภาควชิาการศกึษา

เพื่อพัฒนามนุษย

และสังคม 

ตลอดป

การศกึษา 

63 - 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันไหวครู ปการศึกษา 

2554 

คณะศกึษาศาสตร 9 มิถุนายน 

2554 

445 20,000/    

เงนิรายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ”สืบสานวัฒนธรรม

ไทย:ไหวครูวิทยาศาสตรการ

กฬีา 

ภาควชิาพื้นฐาน

ทางการศกึษา 

9 มิถุนายน 

2554 

133 2,000/     

เงนิรายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการบายศรสีูขวัญ  

ปการศึกษา 2554 

คณะศกึษาศาสตร 2 กรกฎาคม 

2554 

353 5,000/    

เงนิรายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการแสดงความยินดตีอ

ผูสําเร็จการศกึษา ปการศกึษา 

2553 

คณะศกึษาศาสตร 18 กรกฎาคม 

2554 

298 40,000/   

เงนิรายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการถวายเทยีนพรรษา คณะศกึษาศาสตร 12กรกฎาคม 

2554 

183 10,000/ 

เงนิรายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา 

“12 สงิหา ศกึษาฯ รวมใจ      

เทดิไทราชนิี” 

คณะศกึษาศาสตร 11 สงิหาคม 

2554 

452 5,000/    

เงนิรายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการทําบุญภาควชิา

การศกึษาเพื่อพัฒนามนุษยและ

สังคม 

ภาควชิาการศกึษา

เพื่อพัฒนามนุษย

และสังคม 

17 สงิหาคม 

2554 

99 - 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ “พัฒนาจรยิธรรมและ

ทัศนคตกิารปฏิบัตงิาน

การศกึษาตลอดชวีติ” 

ภาควชิาการศกึษา

เพื่อพัฒนามนุษย

และสังคม 

23-24 

สงิหาคม 

2554 

79 15,000/   

เงนิรายได 
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หนวยงาน 
ช่ือรายวิชา / โครงการ / 

กจิกรรม 

หนวยงาน 

ที่จัด 

ระยะ 

เวลา 

ผูเขา 

รวม 

งบประมาณ 

(ระบุแหลง/

จํานวนเงนิ) 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ “สบืสานทําบุญเลี้ยงพระ

ภาควิชาพื้นฐานทางการศกึษา” 

ภาควชิาพื้นฐาน

ทางการศกึษา 

29 สงิหาคม 

2554 

35 16,500/เงนิ

รายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรม

จีนในทองถิ่น 

คณะศกึษาศาสตร 3-4 

กันยายน 

2554 

109 229,500/เงนิ

รายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม

จรยิธรรมสําหรับครู 1/2554 

ภาควชิาหลักสูตรฯ 9-11 

กันยายน 

2554 

152 10,000/เงนิ

รายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการทําความด ี            

วันปใหม ถวายพอหลวง 

คณะ   

ศกึษาศาสตร 

22 ธันวาคม 

2554 

130 2,500/

สนับสนุน

ภายนอก 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเทดิไทองคราชันย คณะศกึษาศาสตร 29 พ.ย.- 5 

ธ.ค. 2554 

454 5,000/เงนิ

รายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันครู และพิธีมอบ       

ครุสทิธิ์ 

คณะศกึษาศาสตร 12 มกราคม 

2555 

279 40,000/เงนิ

รายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการวันปจฉมินเิทศ คณะศกึษาศาสตร 12 มกราคม 

2555 

210 20,000/เงนิ

รายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

 โครงการวันเวลาภาษาไทย สาขาวชิาการสอน

ภาษาไทย 

 ภาควิชาหลกัสูตรฯ 

31 มกราคม 

2555 

211 61,500/เงนิ

รายได+เงนิ

สนับสนุน 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม

จรยิธรรมสําหรับครู 2/2554 

ภาควชิาหลักสูตรฯ 2-4 มีนาคม 

2555 

152 10,000/เงนิ

รายได 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการสานสัมพันธพี่นองชาว

จิตวทิยา 

ภาควชิาจิตวทิยาฯ 3 มีนาคม 

2555 

78 - 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ห อ

จ ด ห ม า ย เ ห ตุ พุ ท ธ ท า ส

อินทรปญโญ 

ภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษา 

8 มีนาคม 

2555 

20 - 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการ รดน้ําขอพร ตอนป

ใหมไทย 

ภาควชิาจิตวทิยาฯ 11 เมษายน 

2555 

28 - 

คณะ

ศกึษาศาสตร 

โครงการเทคโนฯ-สงกรานตสืบ

สานวัฒนธรรมไทย ประจําป

การศกึษา 2555 

ภาควชิาเทคโนโลยี

การศกึษา 

21 เมษายน 

2555 

116 15,000/เงนิ

รายได 
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จุดแข็ง :  

 คณะศกึษาศาสตรมีกจิกรรมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมทีเ่ปนจุดเดนของคณะ มีสาขาวชิาที่

สามารถจดักจิกรรมดงักลาวไดอยางสมํ่าเสมอ พรอมทัง้สามารถบรูณาการกับการเรยีนการสอนได

อยางเปนอยางด ีคณาจารยและนกัศกึษาไดรวมกนัจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม

ในรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

1. สงเสรมิกจิกรรมที่โดดเดนของคณะศกึษาศาสตรใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและผลกัดนั

ใหเปนโครงการระดับชาต ิ

2. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประเมินผล การบูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหมีการบูรณาการใน

รายวชิา/กจิกรรมมากข้ึน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

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

ศลิปากร ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ศษ 6.1.1-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

ศษ 6.1.1-3 แผนการดําเนนิงานศลิปะและวัฒนธรรม คณะศกึษาศาสตร ปการศกึษา 2554 

ศษ 6.1.1-4 โครงการ/กจิกรรม ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (ระบุผูเขารวมโครงการ / 

งบประมาณ /เปาหมายความสําเร็จตามแผน) 

ศษ 6.1.2-1 มคอ 3 รายวชิาตางๆที่มีการบูรณาการกับการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

ศษ 6.1.3-1 การเผยแพรกจิกรรมดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมแกสาธารณชน 

ศษ 6.1.4-1 

ศษ 6.1.5-1 

มคอ 5 รายวชิาตางๆ ที่มีการนําผลการประเมินความสาํเร็จของการบูรณาการฯ 

ศษ 6.1.5-2 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนดําเนนิงานดานศลิปะและวัฒนธรรม คณะศกึษาศาสตร 

ปการศกึษา 2554 

ศษ 6.1.5-3 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการดําเนนิดานทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม ปการศกึษา

2554 

ศษ 6.1.5-4 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

ศษ 6.1.6-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

ศษ 6.1.6-2 ประกาศนยีบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดเีดน สาขาศลิปวัฒนธรรม ปการศกึษา 2554 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  

(การประเมนิระดับคณะวชิาพิจารณาใชกรรมการประจําคณะแทนสภาสถาบัน) 
 

เกณฑการประเมนิ :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 2 

หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 4 

หรอื 5  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 กรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

  

2 ผูบรหิารมีวสิัยทัศน กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล

สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัตงิานและพัฒนาคณะวชิา 

  

3 ผูบรหิารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทัง้สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนนิงานของคณะวิชาไปยังบุคลากร

ในคณะวชิา 

  

4 ผูบรหิารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะวิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ให

อํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5 ผูบรหิารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงคของคณะวชิาเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผูบรหิารบรหิารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานงึถงึประโยชนของคณะวิชา

และผูมีสวนไดสวนเสยี 

  

7 คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหาร

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารงานอยางเปนรูปธรรม 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:    7    ขอ  เกณฑประเมิน :   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :     7    ขอ  เกณฑประเมิน :   5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้  :  6 ขอ   ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป : 7 ขอ    เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง 

1.  กรรมการประจําคณะปฏบิัตหินาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวน  และมกีาร

ประเมนิตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกคนรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 ขอบังคับ

มหาวทิยาลัยศลิปากร วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาใน

ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  

กรอบทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย และอัตลักษณของมหาวทิยาลัย ฯลฯ และคณะกรรมการประจํา

คณะฯ ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของคณะฯ ไปสูเปาหมายและทิศทางที่กําหนดไวรวมกัน

ระหวางผูบรหิารระดับคณะและคณะกรรมการประจําคณะฯ  โดยมีการประชุม ช้ีแจง แจงใหทราบใน

วาระตางๆ ของการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมีปฏิทนิการประชุมประจําป โดยมีแผนการ

ประชุมเดอืนละ 2 ครัง้   

 คณะกรรมการประจําคณะฯ บรหิารงานดวยความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได นับแต

ไดรับการสรรหาใหเขามาทําหนาที่คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยผูตอบรับการทาบทามใหมาปฏิบัติ

หนาที่คณะกรรมการประจําคณะฯ จะตองกรอกแบบประวัติของตนเอง และในกระบวนการสรรหา

จะตองปดประกาศขอมูลประวัติสวนบุคคลใหประชาคมไดรับทราบโดยทั่วกันกอนการลงคะแนน     

หยั่งเสยีง กําหนดการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ จะมีการ

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

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

2.  ผูบริหารมวีสัิยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนนิงาน  และสามารถถายทอดไปยังบคุลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏบิัตงิานและพัฒนาคณะ 

 ผูบริหารระดับคณะและกรรมการประจําคณะฯ รวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน 

พันธกิจ  แผนกลยุทธและนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจนโดยประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของคณะฯ  มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป การกําหนดตัว

บงช้ีตามเกณฑการประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. และเกณฑการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ (กพร.) ในมิติตางๆ ไดแก 1. มิติการพัฒนาองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรของ

คณะฯ ทุกสายงานมีโอกาสศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ  การสงเสริมใหเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การเรยีนรู 2. มิตกิารพัฒนา หรอืการปรับปรุงกระบวนการหลักของสถาบัน ไดแก การพัฒนาหลักสูตร 

การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา การสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน     

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 3. มิตขิองผูรับบรกิารหรอืผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการสํารวจความพึง
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พอใจของผูใชบัณฑิต การสํารวจความคุมคาของการใชจายงบประมาณและใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและวัตถุประสงคของคณะฯ อยางเหมาะสม  

 ผูบรหิารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วสิัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและ

บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน  และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะฯ ใหทนัสมัย  

นํามาใชในการตดิตามผลการบริหารสารสนเทศ  การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ 

(KPI) ที่กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผน        

กลยุทธไดอยางทันการ (เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.2-1, ศษ 7.1.2-2, ศษ 7.1.2-3, ศษ 7.1.2-4, ศษ 

7.1.2-5, ศษ 7.1.2-6  และศษ 7.1.2-7) 
 
 

3.  ผูบริหารมกีารกํากับ ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนนิงานของคณะ/สถาบัน ไปยังบุคลากรในคณะฯ 

 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุม

ผูบริหารเปนประจําอยูเสมอ เพื่อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

สภาพการณยิ่งข้ึนพรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงาน ไปย ังบ ุคลากร

กลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ และมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของคณะฯ

อยางครบถวน รวมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์อยางนอยปละครั้งเพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการ

ดําเนนิงานในรอบปถัดไป และแจงผลการดําเนนิงานไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยในแตละปจะมีการเชิญ

ประชุมบุคลากรทัง้คณะฯ และมีการช้ีแจงถงึผลการดําเนนิงาน และนโยบายการบริหารงานในปถัดไป 

และเสนอใหบุคลากรทุกฝายไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆที่พบในการบริหารงานที่ผานมา 

เพื่อที่จะไดรวมกันเสนอแนะเพื่อหาทางปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึนตอไป (เอกสารหมายเลข       

ศษ 7.1.3-1, ศษ 7.1.3-2, ศษ 7.1.3-3  และศษ 7.1.3-4)     
 

4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ใหอํานาจใน

การตัดสนิใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะฯ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม มีการปรับลดกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ

ตัดสนิใจแกผูบรหิารหรอืผูปฏิบัตริะดับถัดไปเพื่อเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับและตรวจสอบ

เพื่อใหเกดิความม่ันใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คุมคา  มีความเสี่ยงอยูในระดับที่

ยอมรับได  มีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปนประจํา

อยางตอเนื่อง เชน การอนุญาตใหเจาหนาที่การเงินจายเงินใหกับผูมาขอใชสวัสดิการไดทันทีเม่ือ

ตรวจสอบเอกสารวาครบถวนเรียบรอยแลว  และนําเสนอผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปตรวจสอบ

เอกสารในการเบกิจายอีกครัง้  เพื่อเปนบรกิารที่รวดเร็วแกผูรับบรกิาร  ลดระยะเวลาในการตองกลับมา

รับเงนิอีกครัง้นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรยังเปดชองทางในการใหบุคลากรรวมแสดงความคิดเห็น
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ตามชองทางตางๆ มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร

ผูปฏิบัตงิาน อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง และสําหรับเรือ่งการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานนัน้ ไดเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย

ตนเอง โดยกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดที่ทางคณะฯกําหนดไว ทั้งนี้  ยังสามารถ

กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมในกรณีที่มีงานอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอีกดวย (เอกสารหมายเลข      

ศษ 7.1.4-1, ศษ 7.1.4-2, ศษ 7.1.4-3, ศษ 7.1.4-4 , ศษ 7.1.4-5 , ศษ 7.1.4-6 และศษ 7.1.4-7)  
         

5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงานโดยถายทอดเปนลําดับข้ัน จากผูบริหารดานบน  

ลงมายังหัวหนางานฝายตางๆ ไปจนถงึผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัตกิาร เชน การสอนงาน การใหคําแนะนํา

ในการปฏิบัตงิานโดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัตงิานใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง หรอืเพ่ิมศักยภาพในการ

ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานระหวางการปฏิบัตงิาน (on the job training) การสนับสนุนให

บุคลากรเขารับการอบรมความรูตามสาขาวิชา/สายงานที่ปฏิบัติ เปนตน  นอกจากนี้  ผูบริหารยังได

สนับสนุนใหมีวทิยากรจากภายนอกมาใหความรูเพื่อพัฒนาดานการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายตางๆ

ดวย เชน การใหความรูเรื่องหลักการจัดการความรูมาใชเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและถายทอด

ประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน (เอกสาร

หมายเลข ศษ 7.1.5-1, ศษ 7.1.5-2, ศษ 7.1.5-3, ศษ 7.1.5-4 และ, ศษ 7.1.5-5) 
 
 

 

6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภบิาล  โดยคํานงึถงึประโยชนของคณะ/สถาบัน

และผูมสีวนไดสวนเสยี 

 ผูบรหิารบรหิารงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะ

วิชาใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯและปฏิบัติงาน

ตางๆภายใตระเบยีบ ขอบังคับ ประกาศหรอืเกณฑที่ทางราชการกําหนด โดยใหสอดคลองทิศทางการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการจัดทําสรุปผลการ

ทํางานและรายงานการเงินเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน/ไตรมาส มีการเปดโอกาส

ใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็น  โดยกรณีมีขอคิดเห็นตางๆจะรวบรวมนําเสนอผูบริหารทราบ

และแกไขปญหาขอขัดของ มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะประเด็นการปกปอง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ เชน มีคณะกรรมการวิชาการ หรือ

คณะกรรมการวจิัยเพื่อกลั่นกรองเรื่องมาตรฐานทางวชิาการที่จะเผยแพรตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีการ

ติดตามผลการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบภายในของคณะฯ  และรายงาน

การเงนิเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน (เอกสารหมายเลข ศษ 7.1.6-1, ศษ 7.1.6-2, 

ศษ 7.1.6-3, ศษ 7.1.6-4, ศษ 7.1.6-5, ศษ 7.1.6-6 และศษ 7.1.6-7)       
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ตารางท่ี 7.1-1 ผลการดําเนนิงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
 

หลักธรรมาภบิาล ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

1. หลกัประสทิธิผล -  การดําเนนิงานสําเร็จตามเปาหมาย

ภายในระยะเวลาที่กําหนดครบถวน

ทุกรายการ 

 

-  รายงานการติดตามการเรงรัดการ  

ใชจายงบประมาณประจําป 2554 โดย

ในสวนของคณะศึกษาศาสตรสามารถ

ดําเนินการเบิกจาย /รายงานผลได

ครบถวนทุกรายการตามเปาหมายที่

มหาวิทยาลัย/รัฐบาลกําหนดทุกรายการ 

 -   การดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ของคณะฯ ดําเนินงานดานตางๆ ได

ครบทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบรกิารวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

-  จํานวนผูสํ าเร็จการศึกษาในป

การศกึษา 2554 

-  จํานวนผลงานวิจัยที่คณาจารย ใน

คณะฯ  ดําเนนิการในรอบป 2553 

-  จํานวนและรายชื่อโครงการบริการ

วิชาการที่คณะฯ จัดใหบริการทั้ ง

บริการแบบใหเปลาและบริการแบบ

รับชําระคาลงทะเบียน  และรายงาน

ผลการดําเนนิงานตามโครงการ 

-  จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน

ศิลป วัฒนธรรมที่ จั ด โดยคณะฯ /

ภาควิชา/สาขาวิชา  และรายงานผล

การดําเนนิงานตามโครงการ 

2. หลกัประสทิธิภาพ - การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนดไวในแผนงานประจําป 

- แบบงาน สงป.301-302 รายงาน

ผลการดําเนนิงานทุกรายไตรมาส ซึ่ง

บรรลุเปาหมายตามแผน 

 -  ในดานงบประมาณ  มีการใชจาย

งบประมาณตามหลักการบริหาร

จัด กา รงบประมาณ ที่ ดี   โ ดย ใช

งบประมาณภายในวงเงินที่คณะฯ 

จัดเก็บได (ใชจายไมเกนิวงเงนิ) 

-  รายงานผลการใชจายงบประมาณ

จากเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใช

จายงบประมาณฯ 

3. หลกัการตอบสนอง -  ไดรับความรวมมือดําเนินงานดาน

ตางๆ  จากทุกหนวยงานยอยภายใน

คณะฯ เชน การจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัตงิานระดับคณะกับภาควิชา /การ

-  บันทกึการลงนามในคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการระหวางคณะฯกับ

ภาควิชา 
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หลักธรรมาภบิาล ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการระดับภาควิชา /การประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา  

- การลงนามในแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) ที่คณะฯ

กําหนด 

- ขอเสนอแนะในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรระดับภาควิชา  /และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ระดับภาควิชา 

- รายงานการประเมินตนเองของ

ภาควิชาตางๆ /สํานักงานเลขานุการ 

4. หลกัภาระรับผดิชอบ - ผูบริหารระดับตางๆ มีภาระรับผิดชอบ

การดําเนินงานที่ ชัด เจน  โดยมีการ

กําหนดภาระรับผิดชอบที่ปฏิบัตชิัดเจน 

- คําสั่งมอบอํานาจการปฏิบัติงาน

ของรองคณบดีฝายตางๆ  /ประธาน

สาขาวิชา/ คําสั่งมอบหมายหนาที่การ

ปฏิบัตงิานของบุคลากร   

 - ผูบรหิารตัง้แตระดับหัวหนาภาควิชา

ข้ึนไป  ดําเนินงานตางๆ ตามที่ ได

แสดงวิสัยทัศนไวกับประชาคม 

- เอกสารแสดงผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณบดี /หัวหนา

ภา ค วิ ช า ต า ม ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  คือ ทุกรอบครึ่ง

วาระ และเม่ือสิ้นสุดวาระการดํารง

ตําแหนง  เพื่อประเมินวาผูบริหารมี

ความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดแสดง

วิสัยทัศนไวกับประชาคมในหนวยงาน 

5. หลกัความโปรงใส - ในดานการเงนิและพัสดุ การดําเนนิ 

งานตางๆ เปนไปตามระเบยีบ ขอบังคับ 

ประกาศที่มหาวิทยาลัย /คณะฯกําหนด/

ระเบยีบกระทรวงการคลัง    

- การจัดซื้อจัดจางเปนไปตามคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  

กรรมการตรวจรับพัสดุ คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจนับเงนิคงเหลอื  

 -  ในดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ  

อาทิ การรับสมัครคัดเลือกบุคคล  

ก า รปร ะ เ มินผ ลก า รป ฏิ บั ติ ง า น       

โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ จะมี

คณะกรรมการประจําคณะฯ รวมเปน

- ตัวอยางคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ

คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัตงิานของบุคลากร/คณะกรรมการ

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

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง     

เปนตน 
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หลักธรรมาภบิาล ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

กรรมการคัดเลือกดวย การสอบหา

ขอเท็จจรงิทางวินัย 

- ในดานการบริหารจัดการงานดาน

ตางๆ ดําเนินการโดยมีการพิจารณา 

ผานเรื่อง/พิจารณาตามลําดับข้ันอยาง

เปดเผย 

- มติคณะกรรมการประจําคณะฯใน

การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

บุคลากร 

6. หลักการมีสวนรวม การดําเนินงานยึดหลักการมีสวนรวม

ของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อรวม

แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ     

ในการดําเนนิงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ที่คณะฯกําหนดโดยดําเนินงานในรูป

คณะกรรมการระดับตางๆ  

- ตัวอยางคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ  

- คณะกรรมการประจําคณะฯ 

- คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจํา

คณะศกึษาศาสตร 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาฝายดําเนนิงาน ฯลฯ 

7. หลักการกระจาย

อํานาจ 

- มีการกระจายอํานาจการบรหิารงาน

และปฏิบัติงานตามลําดับชั้น  เพื่อให

เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ

ดําเนินงาน/ใหบริการแกผูรับบริการ 

ทั้งในสวนของคณาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษา ผูรับบริการโดยท่ัวไปทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน 

- คําสั่งมอบอํานาจใหรองคณบดีฝาย

ตางๆ /คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน

ใหขาราชการ พนักงาน  ลูกจางประจํา 

และลูกจางชั่วคราว 

- คําสั่ งมอบหมายหนาที่ การ

ปฏิบัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุน

ระดับตางๆ 

8. หลักนติธิรรม - บริหารงานตางๆ โดยใชหลักนิติ

ธรรมปฏิบัติงานโดยยึดหลักความ

ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ ประกาศ  

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย /คณะ  

ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย เปนตน 

- การพิจารณากําหนดเกณฑการ

ดําเนินงานตางๆที่ มีผลกระทบกับ

บุคลากร/นักศึกษาในภาพรวมจะตอง

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

- คําสั่ งแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการ

จรรยาบรรณในระดับคณะ เพ่ือเปน

ระบบและกลไกในการสรางความเชื่อมั่น

ในเร่ืองความเปนธรรมแกบุคลากรทุก

ฝาย นอกจากนี้ บุคลากรอาจใชชองทาง

ของคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขใน

ระดับมหาวิทยาลัยเปนชองทางของการ

ใชหลักนติธิรรม ไดอกีชองทางหนึ่ง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ และตัวอยางประกาศ

คณะฯ ในเร่ืองตางๆ ท่ีผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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หลักธรรมาภบิาล ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

9. หลักความเสมอภาค -   บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอ

ภาคไมเลือกปฏิบัติ อาทิ ในเรื่องการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก

คณาจารย บุคลากร จะใช เกณฑ

เดียวกันทั้งคณะฯ ไมไดเลือกวาเปน

อาจารยหรือบุคลากรสายสนับสนุน 

หรือการเปนขาราชการหรือพนักงาน

ในสถาบันอุดมศกึษา หรอือายุงาน    

-  ตั วอยา งประกาศการจัดสรร

งบประมาณแกคณาจารยในเรื่องการ

ใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับ

ดุษฎีบัณฑิต /การใหเงินสนับสนุนแก

คณาจารยนําเสนอบทความวิจัยใน

วารสาร วิชาการและรางวัลแกผูสราง

สรรคผลงานทางวิชาการ เรื่องการให

ทุนสนับสนุนการทําวิจัย  เปนตน 

10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ -  บริหารงานโดยใชหลักฉันทามต ิ 

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

คณะกรรมการชุดตางๆ ตามสายงาน 

เชน คณะกรรมการบริหารงานระดับ

ภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะฯ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคลากร

สายสนับสนุน ซึ่งในการดําเนินงานใช

มติ ที่ ปร ะ ชุ ม ในกา รสรุ ปผลก า ร

ดําเนนิงาน 

- ตัวอยางการใชมติที่ประชุมจาก

รายงานการประชุมคณะกรรมการชุด

ตางๆ เชน คณะกรรมการประจําคณะฯ 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคลากรสาย

สนั บสนุน  คณะ กรรมกา ร วิจั ย ฯ 

คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร

งบประมาณเงิ น รายได ประจํ า ป 

คณะกรรมการพิจารณาการจัดทําคํา

ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป            

(งบประมาณแผนดนิ)  เปนตน 
 

 

7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหารนําผล

การประเมนิไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงประกอบไปดวยคณะผูบริหารระดับคณะและภาควิชาและ

ผูแทนคณาจารยประจําจากหนวยงานระดับภาควิชาตางๆไดประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริหารงาน

ตามที่ระบไุวในกฎหมาย พระราชบัญญัตขิองมหาวิทยาลัย และ/หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการ

บรหิารงานบุคคล  ผูบรหิาร และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประเมิน หรือขอตกลงที่ทํารวมกันระหวาง

คณะกรรมการประจําคณะฯและผูบรหิาร  โดยยดึหลักการประเมินผลการบรหิารงานแบบกัลยาณมิตร 

มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค  นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงคณะฯ    

ใหเจรญิกาวหนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2555 วันพุธที่     

30 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงในเรื่องของการสงเอกสารประกอบวาระการประชุม ใหผูที่

เกี่ยวของสงเอกสารลวงหนากอนวันประชุม โดยการจัดทําปฏิทนิการสงวาระการประชุมคณะกรรมการ
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ประจําคณะฯและแจงใหบุคลากรทุกฝายไดทราบเพื่อถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน (เอกสาร

หมายเลข ศษ 7.1.7-1, ศษ 7.1.7-2, ศษ 7.1.7-3 และศษ 7.1.7-4) 
 

จุดแข็ง :  

1. มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการของหนวยงาน  ที่ใชเปนแนวทางในการบรหิารและ

ดําเนนิงานตางๆ ของคณะฯ  ใหเปนไปในทศิทางเดยีวกนั 

2. มีการถายทอดนโยบายการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรผานชองทางการสื่อสารตางๆ  

เชน การประชุมประจําปของคณะฯ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต เพื่อเปนเครื่องมือในการ

เผยแพรนโยบาย 

3.  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับแผนเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณที่

เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา 

4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อผลักดันการดําเนนิงานตางๆ ของคณาจารยและบุคลากรของ

คณะฯ อยางเพียงพอ 

5.  มีการบรหิารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทัง้องคกร 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1.  ประชุมช้ีแจง  สื่อสารขอมูลในเรื่องแผนยุทธศาสตร  แผนการดําเนนิงานตางๆ แกบุคลากร

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ   

มากข้ึน 

 2. กําหนดมาตรการเพื่อผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายมากข้ึน  เชน การกําหนด

มาตรการในการสรางสรรคผลงานวจิัย การขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ เปนตน 

 3.  ประชาสัมพันธใหบุคลากรเกดิแรงจูงใจในการขอรับทุนเพื่อทําผลงานวจิยัใหมากข้ึน  และ

ดําเนินการทํางานวจิัยใหบรรลเุปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา 

 4.  กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมทั่วทั้งองคกร โดยกําหนด

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมินที่เปนมาตรฐานกลางของบุคลากรสายวชิาการทัง้คณะ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.1.1-1 ประกาศกําหนดการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ 

ศษ 7.1.1-2 บันทกึทาบทามผูไดรับการเสนอช่ือเขารับการสรรหาเปนกรรมการประจําคณะฯ 

ศษ 7.1.1-3 แบบตอบรับการทาบทามของผูที่ไดรับการเสนอช่ือ และแบบประวัต ิ

ศษ 7.1.1-4 บันทกึรายงานผลการลงคะแนนหยั่งเสยีงเสนอคณะกรรมการสรรหาของมหาวทิยาลัย 

ศษ 7.1.1-5 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร  

ศษ 7.1.1-6 บันทกึขอความอนุเคราะหใหคณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเองตามเกณฑที่

กําหนด   

ศษ 7.1.1-7 ปฏิทนิกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2554 

ศษ 7.1.2-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

ศษ 7.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะศกึษาศาสตรป  2554 

ศษ 7.1.2-3 แผนยุทธศาสตร คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ประจําป 2554 

ศษ 7.1.2-4 ฐานขอมูลในเว็บไซตของคณะศกึษาศาสตร เกี่ยวกับเรื่องแผนยุทธศาสตร 

ศษ 7.1.2-5 บันทกึการลงนามตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการระหวางคณะและภาควชิา 

ศษ 7.1.2-6 สรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

ศษ 7.1.2-7 เกณฑตัวบงช้ีในการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 7.1.3-1 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบฯ 2554 

ศษ 7.1.3-2 หนังสอืเชิญประชุมบุคลากรประจําป 2554 

ศษ 7.1.3-3 เอกสารการนําเสนอรายงานผลการดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการ 

ศษ 7.1.3-4 รายงานการประชุมรองคณบด ีคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 7.1.4-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารงานบุคลากรสายสนบัสนุน คณะศกึษาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 7.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะศกึษาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 7.1.4-3 คําสั่งมอบอํานาจใหรองคณบดฝีายตางๆปฏิบัตริาชการแทนคณบด ี

ศษ 7.1.4-4 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบตังิานดวยตนเอง 

ศษ 7.1.4-5 ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

ศษ 7.1.4-6 กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารประจําปของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

ศษ 7.1.4-7 ตัวอยางแบบฟอรมการขอเบกิเงนิคารักษาพยาบาล 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.1.5-1 แผนการจัดการความรู คณะศกึษาศาสตร ประจําป 2554 

ศษ 7.1.5-2 ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรเขารวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

ศษ 7.1.5-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่อง เสนทางความกาวหนาในอาชีพและพัฒนาตนเองตาม

เปาหมายเพื่อขอกําหนดตําแหนง 

ศษ 7.1.5-4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การเสรมิสรางสมรรถนะในการปฏิบัตงิานเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศกึษาและความกาวหนาในสายงาน 

ศษ 7.1.5-5 สําเนาหนงัสอือนุมัตใิหบุคลากรเขารวมการประชุม อบรม หรอืสัมมนา 

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

ศษ 7.1.6-2 แบบสรปุขอเสนอแนะจากกลองรับความคิดเห็น 

ศษ 7.1.6-3 รางประกาศคณะฯ เรือ่งการใหเงนิสนบัสนนุการเผยแพรบทความวจิัย ในวารสารวชิาการ 

และการใหเงนิรางวัลสําหรบัผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการ 

ศษ 7.1.6-4 รายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ 7.1.6-5 แผนและรายงานการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง คณะศกึษาศาสตร 

ศษ 7.1.6-6 การดําเนนิการประกวดราคาจางกอสรางอาคารเอนกประสงคคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 7.1.6-7 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวชิาการ/คณะกรรมการวจิัยฯ 

ศษ 7.1.7-1 แบบประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 7.1.7-2 รายงานผลการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการประจําคณะ ป2554 

ศษ 7.1.7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครัง้ที่ 9/2555 วันที่ 30 พ.ค. 55         

เรื่องรายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการประจําคณะ 

ศษ 7.1.7-4 การนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯไปปรับปรงุการการบรหิารงาน 
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ตัวบงช้ี 7.2  :  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

เกณฑการประเมนิ :      
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ              

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ              

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ          

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ            

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ                  

5 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลอง

กับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวจิัย 

  

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต

บัณฑติและดานการวจิัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  

3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัตทิี่ดตีามประเด็นความรูที่กําหนด

ในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว

บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง

เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  

5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป

การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่

ดมีาปรับใชในการปฏิบัตงิานจรงิ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว  : 5  ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้    : 5  ขอ   เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้  : 4 ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย        

เปาหมายปตอไป  : 5 ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง : 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธะกจิดานการผลติบัณฑิตและดานการวจัิย  

คณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทําแผนการ

จัดการความรู ประจําปการศกึษา 2554 ซ่ึงแยกเปนสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยและไดมีการ

ประชุมเพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2554 และไดกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการกํากับ

ตดิตามใหมีกจิกรรมหรอืโครงการตางๆเปนไปที่กําหนดไวในแผนฯ (เอกสารหมายเลข ศษ 7.2.1-1 และ       

ศษ 7.2.1-2) 
 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวจัิยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะตามแผนการดําเนนิงานการจัดการความรูไวอยางชัดเจน คือ บุคลากรสายวิชาการ 

(อาจารย) และบุคลากรสายสนับสนุน โดยเนนการพัฒนาคุณภาพในดานการจัดการเรยีนการสอน และ

การปฏิบัตงิาน โดยการสงเสรมิทางดานการวจิัยใหแกบุคลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อนําผลการวจิัยมาปรับปรุงงานที่ปฏิบัต ิซ่ึงในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาตจรไดจัดโครงการ

ตางๆข้ึนหลายโครงการโดยมีวัตุประสงคและกําหนดเปาหมายผูเขารวมโครงการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้

เพื่อเปนการพัฒนาความรูและประสบการณใหบุคลากรสายทุกฝาย โดยเนนในเรื่องการทําวิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง อีกทัง้ยังสนับสนุนใหทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวชิาการ ในระดบั

ที่สูงข้ึนและการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษอีกดวย ซ่ึงในปการศึกษา 2554 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมอบเกียรติบัตรยกยองชมเชยคณะศึกษาศาสตรวาการจัดการความรูเรื่อง 

“แลกเปลี่ยนเรยีนรูแนวทางการสรางสรรคงานวจิัย” เปนแนวปฏิบัตทิี่ด ีทัง้นี้  ไดแจงขอมูลขาวสารการ

จัดโครงการตางๆใหบุคลากรทราบผานทางหนังสือเวียน การติดประกาศ/ประชาสัมพันธ เว็บไซต 

รวมถึงการจัดสงทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตรอีกดวย  

(เอกสารหมายเลข ศษ 7.2.2-1, ศษ 7.2.2-2 และศษ 7.2.2-3) 
 

 3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏบิัตท่ีิดตีามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพร

ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด  

คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรูของหนวยงาน โดยจัดโครงการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอเรื่องตางๆ ที่
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เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัต ินําเสนอขอมูล แนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่ควรรู สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ปญหาและแนวทางแกไขปญหา พัฒนาปรับปรุงงานรวมกัน โดยในปการศึกษา 2554 จัดใหมี

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่อง “การจัดการเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพ” ในวันที่ 26 มกราคม 2555 

และโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่อง “เสนทางความกาวหนาในอาชีพและพัฒนาตนเองตามเปาหมายเพื่อ

ขอกําหนดตําแหนง” ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 และโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนางานประจําดวยการ

วจิัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน” ในชวงเดอืนกุมภาพันธ – เดอืนสงิหาคม 2555 นอกจากนี้ คณะฯได

เชิญบุคลากรจากทัง้ภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงานทางดาน

วิจัย เชน ตําแหนงชํานาญการ และตําแหนงเช่ียวชาญ มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี โดยมีเวที การจัดประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรูอยาง

สมํ่าเสมอ เพื่อการพัฒนาคณะวิชา เชน เชิญ ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย มา

แลกเปลี่ยนเรยีนรูในเรื่องการเขียนบทความวจิัยกาวไกลสูระดับนานาชาต ิอาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาบรรยายในเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางสรางสรรค : 

กระบวนทัศนใหมในศตวรรษที่ 21 และรศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Method 

Research” ซ่ึงถอืเปนการเผยแพรแนวทางในการปฏิบัตทิี่ดีแกบุคลากรของคณะศกึษาศาสตร (เอกสาร

หมายเลข ศษ 7.2.3-1, ศษ 7.2.3-2, ศษ 7.2.3-3, ศษ 7.2.3-4, ศษ 7.2.3-5, ศษ 7.2.3-6, ศษ 

7.2.3-7 และศษ 7.2.3-8) 
 

4.  มกีารรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมอียูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏบิัตท่ีิดมีาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)   

คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะห สังเคราะหความรูจากบุคคลที่มีความรูความสามารถทั้ง

ภายในหนวยงานและจากภายนอกที่มาถายทอดแนวปฏิบัตทืี่ดใีนการทํางาน บอกเลาถงึประสบการณที่

เกี่ยวของ และแลกเปลี่ยนเรียนรูแกบุคลากรในองคกร โดยการเผยแพรในลักษณะของเอกสาร สื่อ

สิ่งพิมพ เว็บไซต เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายสามารถคนหาเพ่ิมพูนความรูและนําความรูไปใช

ประโยชนไดงายและรวดเร็ว และเปนการยกยองใหเกยีรตแิกผูเปนเจาของความรู ทัง้นี้ไดนํารายงานผล

การดําเนินงานการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรูของคณะฯ เสนอตอที่ประชุม 

คณะกรรมการการจัดการความรูของคณะวิชา/คณะกรรมการประจําคณะฯ เม่ือเสร็จสิ้นการ

ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของคณะวิชาทุกครั้ง ซ่ึงในบางครั้งจะมีความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิจากผูเขารวมโครงการที่มีประโยชนซ่ึงเปนแนวความคิดที่ดี ซ่ึงสามารถนําไปปรับ

ใชได (เอกสารหมายเลข ศษ 7.2.4-1, ศษ 7.2.4-2, ศษ 7.2.4-3 และศษ 7.2.4-4, ศษ 7.2.4-5, ศษ 

7.2.4-6, ศษ 7.2.4-7, ศษ 7.2.4-8 และศษ 7.2.4-9) 
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 5.  มกีารนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ี

ผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏบิัตท่ีิดมีาปรับใชในการปฏบิัตงิานจริง   

คณะศกึษาศาสตร ไดสงเสรมิใหบุคลากรนําความรูที่ไดจากการการพัฒนาและการแลกเปลีย่น

เรยีนรูกับบุคคลที่มีความรูความสามารถทัง้ภายในและนอกสถาบัน มาเปนแนวปฏิบัตทิี่ดแีละนํามาปรบั

ใชในการปฏิบัตงิานจรงิ โดยในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรไดมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และการเชิญวิทยากรจากภายนอกที่เปนแบบอยางที่ดีมาใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

บุคลากรคณะศกึษาศาสตรหลายโครงการ ดังที่ไดกลาวไวในเกณฑขอ 3 ขางตน ซ่ึงทุกโครงการลวน

เปนประโยชนแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น อาทิ การจัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและความกาวหนาในสายงาน” ระหวางวันที่ 19-20 เมษายน 2555 ซ่ึงใน

การดําเนินโครงการฯ กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนและการเลาประสบการณในการทําผลงานทาง

วชิาการของผูดํารงตําแหนงชํานาญการ เพื่อเปนแนวปฏิบัตทิี่ดสีําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ยังไมได

ดํารงตําแหนงชํานาญการ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดนําความรูที่ไดไปจัดทําข้ันตอนการ

ปฏิบัตงิานตามภาระงานที่ไดรับผิดชอบ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการทําคูมือในการปฏิบัตงิาน อันนําไปสูการ

ขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการตอไปได นอกจากนี้ บุคลากรสายสนับสนุนไดกําหนดแผนงาน รายการ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือหัวขอการวิจัยอยางเปนรูปธรรม (เอกสารหมายเลข ศษ 7.2.5-1, ศษ 

7.2.5-2 และศษ 7.2.5-3) 
 

จุดแข็ง :  

1.  มีชองทางการแลกเปลี่ยนองคความรูในรูปแบบของการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูทัง้สาย

วชิาการและสายสนับสนุน 

2.  มีการดําเนนิการตามแผนการจดัการความรูของบุคลากรทกุสายงาน 

3.  มีแผนงาน/โครงการเพื่อสงเสรมิความกาวหนาตามสายงานโดยใชแนวทางการจัดการความรู

เปนกลไกการดําเนนิงาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1. ควรมีการรวบรวมประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละครั้ง และเผยแพรใหประชาคมใน

องคกรไดเรยีนรู และทบทวนองคความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน สรุปรวบรวมเปนเลม/รายป เผยแพรบน

เว็บไซตหรอืแจกแกบุคลากรทุกคน 

 2. เม่ือดําเนินการครบรอบปงบประมาณ ควรประชุมสรุปประเมินผลและปรับปรุงแผนการ

จัดการความรูในรอบปตอไป 
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3. จัดกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ 

4. จัดประชุมบุคลากรใหม ในสวนของคณะฯประจําป โดยสอดแทรกเรื่องการจัดการความรู

ใหแกบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิาน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.2.1-1 แผนการจัดการความรูประจําป 2554 (SU KM 010) 

ศษ 7.2.1-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการรูคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 7.2.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 7.2.2-1 การประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของสายวชิาการ 

ศษ 7.2.2-2 การประชาสัมพันธโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของสายสนับสนนุ 

ศษ 7.2.2-3 เกยีรตบิัตรยกยองชมเชยคณะศกึษาศาสตรวาการจดัการความรูเรื่อง “แลกเปลี่ยนเรยีนรู

แนวทางการสรางสรรคงานวจิัย” เปนแนวปฏิบัตทิีด่ ี

ศษ 7.2.3-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของสายวชิาการ เรื่อง “การพัฒนาผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทาง

วชิาการ” 

ศษ 7.2.3-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของสายสนับสนนุ เรือ่ง “การจัดเอกสารเพือ่การประกนัคุณภาพ” 

ศษ 7.2.3-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู เรื่อง เสนทางความกาวหนาในอาชีพและพัฒนาตนเองตาม

เปาหมายเพื่อขอกําหนดตําแหนง 

ศษ 7.2.3-4 โครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนางานประจําดวยการวจิัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ” 

ศษ 7.2.3-5 โครงการและสรุปผลการเขียนบทความวจิัยกาวไกลสูระดับนานาชาต ิ

ศษ 7.2.3-6 โครงการและสรุปผลวจิัยเพื่อพัฒนาการศกึษา อยางสรางสรรค 

ศษ 7.2.3-7  การบรรยายพิเศษเรื่อง งานวจิัยแบบผสมผสาน Mixed Method Research 

ศษ 7.2.4-1 สรุปผลการจดัโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่องการพัฒนาผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทาง

วชิาการ 

ศษ 7.2.4-2 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู เรือ่ง การจัดการเอกสารเพื่อการ

ประกันคุณภาพและเอกสารประกอบโครงการ 

ศษ 7.2.4-3 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่อง เสนทางความกาวหนาในอาชีพ

และพัฒนาตนเองตามเปาหมายเพื่อขอกําหนดตําแหนงและเอกสารประกอบโครงการ 

ศษ 7.2.4-4 แบบอยางการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานที่ใชในการขอผลงานทางวชิาการ 

ศษ 7.2.4-5 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนางานประจําดวยการวจิัยสําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน” และเอกสารประกอบโครงการ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 7.2.4-6 เอกสารประกอบเรื่องการเขียนบทความวจิัยกาวไกลสูระดับนานาชาต ิ

ศษ 7.2.4-7 เอกสารประกอบเรื่องการวจิัยเพื่อพัฒนาการศกึษาอยางสรางสรรค 

ศษ 7.2.4-8 เอกสารเรื่องงานวจิัยแบบผสมผสาน Mixed Method Research 

ศษ 7.2.4-9 ผลการรวบรวมความรู“โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแนวทางการสรางสรรคงานวจิัย” 

ศษ 7.2.5-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง การเสรมิสรางสมรรถนะในการปฏิบัตงิานเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศกึษาและความกาวหนาในสายงาน 

ศษ 7.2.5-2 เอกสารแสดงข้ันตอนการปฏิบัตงิานของบุคลากรสายสนับสนนุ/ การกําหนดหัวของานวจิัย

ตามสายงาน 

ศษ 7.2.5-3 แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวบงช้ี 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 
 

เกณฑการประเมนิ :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

สถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย 

การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

 
 

 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ   

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  

5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

ตามที่กําหนด 

 
 

 

 

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

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:  3 ขอ             เกณฑประเมิน :   3   คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  4  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  5  ขอ    เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง :   
 

การดําเนนิงานในตัวบงช้ีนี้ใชผลการดําเนนิงานและคะแนนประเมินรวมกับทางมหาวทิยาลัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.4  : ระบบบริหารความเสี่ยง 
  

เกณฑการประเมนิ :     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 1 

ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

 

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายใน

สถาบันในรอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย 

บุคลากร หรือตอช่ือเสียง  ภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจาก

ความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรอืจัดการกับความเสี่ยง หรอืปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสทิธภิาพ

เพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงทีใ่หผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย  

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่

เกิดข้ึนได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับ

เหตุการณดังกลาว 

2. สถาบันหรอืหนวยงานเสื่อมเสยีช่ือเสยีงหรอืมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ 

เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

กฎกระทรวง และเกดิเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสอืพิมพ ขาว online เปนตน 

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม

สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาได สงผลกระทบตอนักศกึษาปจจุบันที่เรยีนอยูอยางรุนแรง 

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ

ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน   

การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สถาบันมีการวเิคราะหและจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรอืมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกดิเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนนิการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวสิัย อยูนอกเหนอืการบรหิารจัดการ (การควบคุมหรอืการปองกัน) ของสถาบัน 

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได

กําหนดไวลวงหนา 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน 

การ

ดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีการแตงตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกจิหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ

หรอืคณะทํางาน 

  

2 มีการวเิคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  

3 ดาน ตามบรบิทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรอืกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบรหิารงานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได

จากการวเิคราะหในขอ 2 

  

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ      

ตามแผน 

  

5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภา

สถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

  

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผน

หรอืวเิคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:    6   ขอ  เกณฑประเมิน :    5    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:      6   ขอ  เกณฑประเมิน :    4    คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  5  ขอ   ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 6  ขอ   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง : 

1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและภาควชิา หัวหนางานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยใชในการบริหารปจจัยและควบคุม

กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหคณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร เกดิความเสยีหาย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยาง

มีระบบ โดยคํานงึถงึการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรและกลยุทธ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร ตามคําสั่งที่ 3/2554 ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับสูง 

หัวหนาภาควชิา เลขานุการคณะ และหัวหนางานทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตาม

ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

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

2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 

ดาน ตามบริบทของสถาบัน  

- ความเสี่ยงดานงบการเงนิและงบประมาณ 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย 

- ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก หรอืดานอ่ืน ๆ ตามบรบิทของสถาบัน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของคณะศกึษาศาสตร มีการประชุมรวมกันเพื่อวเิคราะหและ

ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความ

ลมเหลวหรอืลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา โดยครอบคลุมในดานงบการเงิน

และงบประมาณ ดานกลยุทธ ดานนโยบาย ซ่ึงเปนปจจัยภายในและจากเหตุการณภายนอก 

คณะกรรมการไดสรุปผลการวเิคราะหความเสี่ยงทั้ง 3 ดาน ประเมินโอกาส ผลกระทบและจัดลําดับ

ความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.2-1) 
 

 

3.  มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจาก

การวเิคราะหในขอ 2   

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของคณะศกึษาศาสตร ไดประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยง ตามเกณฑการประเมินของคณะฯ โดยการประเมินโอกาสในการเกดิความเสี่ยงจากความถี่

ของความเสี่ยงที่เคยเกดิข้ึน หรอืความนาจะเปนที่จะเกดิเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูล

เดมิ รวมถงึสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน สวนการประเมินผลกระทบ

ของความเสี่ยงนั้นประเมินจากความรุนแรงถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดข้ึน ซ่ึงจัดความเสี่ยงไว
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รุนแรงมากถาเปนความเสี่ยงที่ทําใหเกิดผลกระทบตอความเช่ือม่ันดานคุณภาพทางการศึกษาของ

สถาบัน ฐานะการเงนิ ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร ฯลฯ 

คณะกรรมการฯ ไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ

ผลกระทบจากสูงสุดไปยังต่ําสุด ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงดานงบการเงนิและงบประมาณ 

2. ความเสี่ยงดานนโยบาย 

3. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน 

5. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

เม่ือไดลําดับความเสี่ยงแลวไดนําขอมูลไปจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงซ่ึงจะชวยลดโอกาสที่จะ

ทําใหคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความเสียหาย รวมทั้งไดกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนา/ผลการพัฒนาและรายงานตอที่ประชุมทุกสิ้นปงบประมาณ (เอกสารหมายเลข ศษ 

7.4.3-1) 
 

4.  มกีารจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมรีะดับความเสี่ยงสูง และดําเนนิการตามแผน  

คณะศกึษาศาสตร มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน

บรหิารความเสี่ยงของคณะศกึษาศาสตร  และไดมีการวิเคราะหจุดออนและ/หรือขอเสนอแนะตาง ๆ 

ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องที่มีความเสี่ยงที่ตองเรง

ดําเนนิการดําเนนิการแกไขเรยีงลําดับไดดังนี้ 

- ความเสี่ยงดานงบการเงนิและงบประมาณ 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย 

- ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก หรอืดานอ่ืน ๆ ตามบรบิทของสถาบัน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงฯ มีการรวมกันทําแผนบรหิารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว โดย

แผนบรหิารความเสี่ยงมีการกําหนด (1) มาตรการหรอืแผนปฏิบัตกิารในดานการบรหิารความเสี่ยง (2) 

กําหนดการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม (3) สราง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง (4) กําหนดโครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ    

การบริหารการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนด 

(เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.4-1 และศษ 7.4.4-2) 
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5. มกีารตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบัน

เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนนิการตดิตามแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร

ในชวงสิ้นปงบประมาณเพื่อนําไปปรับแผนบรหิารความเสี่ยงในสวนกจิกรรมที่ไดดําเนินการแลวและใน

สวนมาตรการที่ยังไมไดดําเนนิการเพื่อปรับกระบวนการดําเนนิการและปรับแผนเพื่อควบคุมความเสีย่ง 

ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง พรอมทัง้กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยได

นํารายงานผลการดําเนนิการตามแผนบรหิารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2554 เสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงคณะศกึษาศาสตรครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 และ

นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ พิจารณาเปนประจําทุกปงบประมาณ   (เอกสารหมายเลข ศษ 

7.4.5-1)  
 

6. มกีารนําผลการประเมนิ และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ

วเิคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป   

คณะศกึษาศาสตร ไดดําเนนิการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา

คณะฯ เพื่อปรับแผนบรหิารความเสี่ยงในสวนกจิกรรมที่ไดดําเนนิการแลวและในสวนมาตรการที่กําลัง

ดําเนนิการ มาปรับกระบวนการดําเนินการและปรับแผนเพื่อควบคุมความเสี่ยงเปนแผนบริหารความ

เสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555  (เอกสารหมายเลข ศษ 7.4.6-1 และศษ 7.4.6-2) 
 

จุดแข็ง:      

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการเปน

ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร ภาควิชาและหนวยงาน ซ่ึงจะพิจารณากําหนดแผนบริหารความเสี่ยง     

ทุกรอบปงบประมาณ  

2. มีแผนการบรหิารความเสี่ยง ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดปจจัยเสี่ยงหรือปองกัน

ปญหาที่อาจทําใหการดําเนนิงานไมบรรลุเปาหมาย  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. ควรมีการจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของคณะวชิาและหนวยงาน เพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบบรหิารความเสี่ยง 

 2. ควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ แผนบริหารความเสี่ยงใหบุคลากรไดรับทราบอยาง

ตอเนื่องเพื่อจะไดใหความรวมมือดําเนนิงานในสวนที่เกี่ยวของ 

 3. ควรมีการกําหนดใหหนวยงานยอย วิเคราะหความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน กําหนดแผน

บรหิารความเสี่ยงในการปฏิบัตงิานของตนเอง อีกระดับหนึ่ง โดยมีความสอดคลองกับแผนบรหิารความ

เสี่ยงของคณะฯ 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

ควรมีการดําเนินการติดตามใหภาควิชาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยงตามบรบิทใหสอดคลองกับแผนบรหิารความเสี่ยงของคณะศกึษาศาสตร 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

ศษ 7.4.1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร  

ศษ 7.4.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2553  วันพุธที่ 3 พ.ย. 53 

ศษ 7.4.2-1 

ศษ 7.4.3-1 

แผนบรหิารความเสี่ยง คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ 

2554 

ศษ 7.4.4-1 แผนดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ 7.4.4-2 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 12 เดอืน 

ศษ 7.4.5-1 รายงานผลการดําเนนิงานในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่1/2554 

วันพฤหัสบดทีี่ 24 พฤศจกิายน 2554 

ศษ 7.4.5-2

ศษ 7.4.6-1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร ครัง้ที่ 4/2555 วันพุธที ่22 

กุมภาพันธ 2555 

ศษ 7.4.6-2 การจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งของคณะศกึษาศาสตร 2555 ที่ปรับแกตามขอเสนอแนะ 
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องคประกอบท่ี 8  การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1  : ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
 

เกณฑการประเมนิ :     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 1 

ขอ 

มีการดําเนนิการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

4 หรอื 5  ขอ 

มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 

การ

ดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1. มีแผนกลยุทธทางการเงนิที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบนั   

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดานการเงนิ หลักเกณฑการจัดสรร และการ

วางแผนการใชเงนิอยางมีประสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  

3. มีงบประมาณประจําปทีส่อดคลองกับแผนปฏิบตักิารในแตละพันธกจิและการ

พัฒนาสถาบัน/คณะวชิา/หนวยงาน และบุคลากร 

  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะ อยางนอยปละ 2 ครัง้ 

  

5. มีการนําขอมูลทางการเงนิไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวเิคราะห

สถานะทางการเงนิและความม่ันคงของสถาบัน/คณะวชิา/หนวยงาน อยาง

ตอเนื่อง 

  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ตดิตามการใชเงนิ

ใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

  

7. ผูบรหิารระดบัสูงมีการตดิตามผลการใชเงนิใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงนิไปใชในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ตดิตามการใชเงนิ

ใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7  ขอ   เกณฑประเมิน :  5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้ :  7  ขอ   เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 

เปาหมายของปนี้ :  6  ขอ    ผลการดําเนนิงาน   บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป :  7  ขอ    เกณฑประเมิน : 5  คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง 

 1. มแีผนกลยุทธทางการเงนิท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

 คณะศึกษาศาสตร กําหนดแผนกลยุทธทางการเงินไวในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 2554 ซ่ึงแผนกลยุทธทางการเงนิเปนแผนที่แสดงถงึแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงิน

ที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  คณะฯ สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะฯ ให

ดําเนนิการได แผนกลยุทธทางการเงนิจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวทิยาลัย ทัง้นี้คณะฯจัดใหมี

การประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและ

ประเมินมูลคาของทรัพยากรมาเปนเงินทุนที่ตองการใช  ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาว

เทากับชวงระยะเวลาที่คณะฯ ใชในการดําเนนิการใหกลยุทธนัน้บรรลุเปาหมาย  จากนัน้จงึกําหนดที่มา

ของแหลงเงนิทุน เชน รายไดคาธรรมเนยีมการศกึษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงนิทุนสะสมของหนวยงาน เงนิบรจิาคจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก  นอกจากนี้คณะฯ จะมีการ

ระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดวย เชน การจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน โครงการวิจัย 

รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงาน เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตของแตละ

หลักสูตร ทัง้นี้ไดกําหนดชวงระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินใหเปนชวงเดียวกับระยะเวลาของ

แผนกลยุทธของมหาวทิยาลัย 

 คณะศึกษาศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคําของบประมาณ ซ่ึงทําหนาที่ดําเนินการ

วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ซ่ึงสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย และประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใชซ่ึงจะเปนงบประมาณในการดําเนินการตาม

แผน และกําหนดแหลงที่มาของงบประมาณดังกลาว ซ่ึงเปนเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได เงิน

บรจิาค หรอืการระดมทุนจากแหลงทุนตาง ๆ กอนที่จะนําขอมูลเหลานัน้มาจัดทํางบประมาณประจําป

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

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงนิอยางมปีระสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

คณะศกึษาศาสตร กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสทิธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได  โดยกําหนดแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะ

ของคาใชจายหรือเงินทุนและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของคณะฯ ในทุกดานใหเปนไปตาม

เปาหมาย   มีการกําหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาโดยเปนที่

ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน  รวมทัง้มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงนิอยางเพียงพอ สําหรับการบรหิาร

ภารกจิทุกดานของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด

ความสมดุลระหวางรายรับและรายจาย (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.2-1 และ ศษ 8.1.2-2) 
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3. มงีบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏบิัตกิารในแตละพันธกจิและการพัฒนา

คณะวชิา และบุคลากร 

 คณะศึกษาศาสตร มีการจัดทํางบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ มีการ

วางแผนและตดิตามผลการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส และมีการวเิคราะหคาใชจาย ตลอดจน

วิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะฯ มีการวิเคราะหการใช

งบประมาณในดานตางๆ ไดแก ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งมีการจัดสรร

งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมและเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

และนําเสนอแผนงบประมาณและผลการวเิคราะหแผนงบประมาณตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

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

4. มกีารจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะศึกษาศาสตร/

คณะกรรมการประจํา อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

คณะศกึษาศาสตร มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ประกอบดวยงบประมาณ

รายรับ คาใชจายและงบดุล ปละ 2 ครัง้ (ทุก 6 เดอืน) เพื่อจะไดทราบถงึสถานะของเงินรายไดหลังหัก

คาใชจายแลว วาจะมีงบประมาณเหลอืเพียงพอที่จะใชในกจิกรรมของคณะฯ ในชวงถัดไปหรอืไม มีการ

จัดทํารายงานทางการเงนิ ปละ 2 ครัง้  เสนอผูบรหิารของคณะฯ รับทราบ และจัดทํารายงานทางการ

เงนิโครงการพิเศษ เชน งบดุล งบรายได-รายจาย เสนอผูบริหารของคณะฯ เปนประจําทุกเดือน และ

นําเสนอรายงานทางการเงินดังกลาวสงกองคลังสําหรับจัดทํารายงานทางการเงินในภาพรวมของ

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

5. มกีารนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงนิและความมั่นคงของคณะศกึษาศาสตร อยางตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตร จัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน

รายได ประจําปงบประมาณ 2554 ซ่ึงมีรายละเอียดการใชเงนิตามแผนการดําเนนิงาน โดยเปรยีบเทยีบ

คาใชจายระหวางเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดในรายการคาใชจายตางๆ ไดแก       

งบบุคลากร คาตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ/ที่ดนิและสิ่งกอสราง รายจายอ่ืนๆ 

เชน โครงการ การศกึษาดูงาน เปนตน และเงนิอุดหนุน ไดแก ทุนการศกึษา กองทุนสํารองเพื่อพัฒนา 

เสนอผูบรหิารเพื่อรายงานใหผูบริหารไดทราบผลการใชเงินตามแผนหรือกิจกรรมตามที่กําหนด เพื่อ

เปนขอมูลสําหรับการพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต (เอกสารหมายเลข ศษ 8.1.5-1 และศษ 

8.1.5-2) 
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 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

คณะศกึษาศาสตร มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอก และมีผูตรวจสอบ

ภายในที่ไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย มาตรวจสอบเปนประจําทุกปเวนป  โดยแจงกําหนดการ

ตรวจสอบใหคณะฯ รับทราบ นอกจากนี้ คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะฯ 

เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการรับ จายเงินทดรองจายของคณะฯ ใหเปนไปตามระเบียบ รวมทั้งมีการ

ติดตามการใชเงินโดยคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและใชจายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงมีเลขานุการคณะศึกษาศาสตรรวมเปนกรรมการดังกลาว (เอกสารหมายเลข ศษ 

8.1.6-1, ศษ 8.1.6-2, ศษ 8.1.6-3, ศษ 8.1.6-4 และศษ 8.1.6-5) 
 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงนิไปใชในการวางแผนและการตัดสนิใจมหีนวยงานตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบัน

กําหนด 

  ผูบรหิารระดับสูงของคณะศกึษาศาสตร มีการตดิตามและเรงรัดการดําเนนิงานและการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย และตามระเบยีบกฎเกณฑ และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ มีการนํารายงานทางการเงินเสนอมหาวิทยาลัยเปนประจํา      

ทุกเดือนเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตามแผนหรือตามแผนงานที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 

8.1.7-1 และ ศษ 8.1.7-2) 
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ตารางท่ี 8.1-1 ประเภทงบประมาณ จําแนกตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
 

 

แผนงาน 

ประเภทงบประมาณ / แหลงทุน 

งบประมาณ

แผนดนิ 

(ลานบาท) 

งบประมาณ 

เงนิรายได 

(ลานบาท) 

โครงการ

พเิศษ 

(ลานบาท) 

เงนิสนับสนุน

จาก

หนวยงาน

ภายใน 

(ลานบาท) 

เงนิสนับสนุน

จาก

หนวยงาน

ภายนอก 

(ลานบาท) 

อ่ืนๆ(ระบุ 

(ลานบาท) 

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

ดานการเรยีน

การสอน 
 51.07 31.88 20.58 26.58 14.87 - - - - - - 

โครงการ/ 

กจิกรรมตางๆ 
- - - - 18 18 - - - - - - 

ดานการวจัิย - - 0.47 0.47 - - - - - - - - 

โครงการ/ 

กจิกรรมตางๆ 
- - - - - - - - - - - - 

ดานการ 

บรกิารวชิาการ 
1.41 1.33 

 

0.07 

 

0.07 
- - - - 7.075 7.075 - - 

โครงการ/ 

กจิกรรมตางๆ 
8 8 2 2 - - - - 27 27 - - 

ดานการ      

ทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

0.10 0.10 0.11 0.11 - - - - - - - - 

โครงการ/ 

กจิกรรมตางๆ 
1 1 5 4 - - - - - - - - 

อ่ืนๆ (กองทุน) - - - - - - - - - - - - 

รวมทัง้สิ้น 1.51 52.5 32.53 21.23 44.58 32.87 - - 7.075 7.075 - - 
 

 

 

 
 

 

จุดแข็ง :  

1.  มีระบบฐานขอมูล MIS ดานการเงนิ เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลรายรับ/รายจายเปนหมวดหมู

ตามระบบและรายงานขอมูล ทําใหการใชขอมูลการเงินถูกตองและแมนยํา ซ่ึงสงผลใหคณะผูบริหาร

สามารถนําไปใชประกอบการตัดสนิใจในการดําเนนิการพัฒนาคณะวชิาในแตละดานไดอยางเหมาะสม 

2.  มีการตดิตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณของหนวยงานทุกหนวยงาน และรายงานผลการ

ใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยแยกตาม 4 ภารกิจหลัก และสามารถดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายทุกรายการภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
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3.  มีการใชจายเงนิงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่มหาวทิยาลัยกําหนดทุกรายการ 

4.  มีระบบการตรวจสอบที่มีประสทิธภิาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดทุกรายการ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1. เวยีนแจงกําหนดเวลาการดําเนนิงาน เปาหมายของมหาวทิยาลัย และขอความรวมมือจาก

หนวยงานยอยทุกหนวยงานกําหนดแผนการดําเนนิงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

 2.  ตดิตาม เรงรัดการดําเนนิงานของหนวยงานเปนระยะอยางตอเนื่อง 

 3.  ประชาสัมพันธใหทราบถงึแนวทางการดําเนนิการใชงบประมาณอยางเหมาะสมกับทุก

หนวยงาน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 8.1.1-1 แผนกลยุทธทางการเงนิคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ศษ 8.1.1-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําคําของบประมาณประจําป 

ศษ 8.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําคําของบประมาณประจําป 2554 

ศษ 8.1.2-1 แผนการปฏิบตังิาน/การใชจายงบประมาณประจําป 

ศษ 8.1.2-2 ประกาศคณะศกึษาศาสตร เรื่อง จัดสรรเงนิบรกิารวชิาการฯ,การจัดสรรเงนิโครงการ

พิเศษเภสัชศาสตร,การจัดเงินคงเหลือโครงการพิเศษสาขาวิชาการสอนภาษาจีน,

หลักเกณฑการใชจายเงนิกองทุนสงเสรมิและพัฒนาคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 8.1.3-1 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 8.1.3-2 งบประมาณรายจายจากเงนิรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ศษ 8.1.4-1 รายงานผลการปฏิบัตงิาน/การใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 เปนรายไตรมาส 

ศษ 8.1.4-2 รายงานการใชจายเงนิงบประมาณแผนดนิและเงนิรายไดตอคณะกรรมการประจํา

คณะปละ 2 ครัง้ 

ศษ 8.1.4-3 รายงานการใชจายเงนิโครงการพิเศษประจําเดอืน(แจงใหมศก. ทราบทกุเดอืนเพื่อ

จัดทํารายงานในภาพรวมใหสภามศก.) งบดุล งบรายไดรายจาย 

ศษ 8.1.5-1 รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2554   

ศษ 8.1.5-2 รายงานแสดงการใชงบประมาณเงนิรายไดโครงการพิเศษ ปงบประมาณ 2554  

ศษ 8.1.6-1 รายงานการควบคุมภายใน มศก. 

ศษ 8.1.6-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการเก็บรักษาเงนิของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ 8.1.6-3 หนังสอืแจงการเปดตรวจสอบงบการเงนิจากสํานกัการตรวจเงนิแผนดนิ 



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 281 

 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 8.1.6-4 เอกสารการตรวจสอบตดิตามเรื่องการยมืเงนิทดรองราชการ 

ศษ 8.1.6-5 หนังสอืเชิญประชุมคณะกรรมการการตดิตามเรงรดัการดําเนนิงานและการใชจายเงนิ

งบประมาณของมหาวทิยาลัย 

ศษ 8.1.7-1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตดิตามเรงรดัการดําเนนิงานและใชจายงบประมาณ 

ศษ 8.1.7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงวาผูบรหิารมีการนําขอมูลทางการเงนิมาใชในการ

วางแผนและตัดสนิใจ 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 2  หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 หรอื 5 หรอื  

6  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

7 หรอื 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 9 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของสถาบัน ตัง้แตระดับภาควิชาหรือ

หนวยงานเทยีบเทา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

  

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบรหิารสูงสุดของ

สถาบัน 

  

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของสถาบัน คือ นักศึกษาและ

บุคลากรมีความคิดสรางสรรคและมีจติสาธารณะ 

  

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 

ประกอบดวย 1) การควบคุม ตดิตามการดําเนนิงาน และประเมินคุณภาพ  

2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา

สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกําหนดเวลา โดย

เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษากําหนดใน CHE QA Online  

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถาบัน 

  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทกุ

ตัวบงช้ี 

  

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทัง้ 9  องคประกอบคุณภาพ 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

7 มีสวนรวมของผู มีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศกึษา ผูใชบัณฑติ และผูใชบรกิารตามพันธกจิของสถาบัน 

  

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางสถาบัน และมีกจิกรรมรวมกัน 

  

9 มีแนวปฏิบตัทิี่ดหีรอืงานวจิัยดานการประกันคุณภาพการศกึษาที่หนวยงาน

พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:  9    ขอ   เกณฑประเมิน :      5    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:     9    ขอ          เกณฑประเมิน :      5    คะแนน 

เปาหมายของปนี้  7  ขอ         ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย  

เปาหมายปตอไป : 9  ขอ             เกณฑประเมิน :       5    คะแนน 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

 1. มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

ดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

 คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับ   

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนระบบและกลไกในการบริหารและจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีผูบริหารและคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําคณะฯ เปนผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ  

เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และผลักดันใหมีการประกันคุณภาพ

เกดิข้ึนอยางตอเนื่องตัง้แตระดับคณะวชิา ภาควิชา สาขาวิชา ไปจนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล โดย

คณะกรรมการฯ ไดดําเนนิการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินงานตามคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จัดทําข้ึน ที่ไดระบุระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะวชิา/หนวยงานเทียบเทา  ที่มี

ความสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข ศษ 

9.1.1-1, ศษ 9.1.1-2 และศษ 9.1.1-3) 
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 2. มกีารกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 คณะศกึษาศาสตร ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  โดยมีการแตงตัง้

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะวิชา/ภาควิชา เพื่อดําเนินการทบทวนและกําหนด

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษา การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศกึษา และดําเนนิการ

ในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บรหิารการศกึษาที่ดําเนนิการเปนประจํา โดยใชหลัก PDCA และกํากับการดําเนนิงานสูการปฏิบัตทิีเ่ปน

รูปธรรม ซ่ึงในปการศกึษานี้ ไดมีการเปลี่ยนวาระเปนคณะผูบรหิารชุดใหมในชวงเดือนธันวาคม 2553 

ซ่ึงปจจุบันมีการวางแผนและกลยุทธในการบรหิารงาน ซ่ึงผูบรหิารสูงสุดไดมีแนวคิดดานนโยบายและ

วสิัยทัศนในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร โดยใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเปน

อันดับตนๆ นอกจากนี้ มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางคณะวิชากับทุกภาควิชาเพื่อ

เปนที่จะขอความเช่ือม่ันจากภาควชิาวาจะมีการดําเนนิการที่จะชวยขับเคลื่อนใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ตามเกณฑและตัวช้ีวัดในการประกันคุณภาพการศกึษา (เอกสารหมายเลขศษ 9.1.2-1 และศษ 9.1.2-2)   
 

 3.  มกีารกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของสถาบัน  

  คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 ใน

วาระที ่4.1 การกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของสถาบัน วาควรกําหนดตัวบงช้ีของการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในเพ่ิมเตมิเพื่อขับเคลื่อน ตัวบงช้ี 16, 17 และ18 ของสมศ.ไปดวย เนื่องจากตัว

บงช้ีของเกณฑการประเมินคุณภาพภายในที่ตองกําหนดใหมีตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน

นัน้ มีความสอดคลองกับเกณฑคุณภาพภายนอกในกลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ ซ่ึงที่ประชุมมีมตใิหใชตัวบงช้ี

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศกึษา (องคการมหาชน) ตัวช้ีวัดที ่16, 17 และ

18 เปนตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามเกณฑการประเมินของตัวบงช้ีที่ 9.1 ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตรไดเห็น

ความสําคัญในการดําเนินงานตามอัตลักษณจึงไดมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 – 2554 โดยปรับมาตรการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เพื่อให

สอดคลองกับการดําเนินการตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร “มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

มหาวทิยาลัยแหงการสรางสรรค” โดยไดเสนอผูบริหารรับทราบ และรวมกันพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ  
 

ทัง้นี้ คณะศกึษาศาสตรไดมีการปรับตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณอีกครัง้เพื่อใหสอดคลองกับ

ทางมหาวิทยาลัย ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0520.101.5/ว 230 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 

มหาวทิยาลัยไดแจงวามีการปรับเกณฑตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณและเกณฑการประเมินอีกครั้ง 
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โดยกําหนดใหเปนตัวบงช้ีที่ 9.2 เพียงตัวบงช้ีเดียว โดยคงใหมีความสอดคลองและครอบคลุมกลุมตัว

บงช้ีอัตลักษณของเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพ การศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ 9.2 (เอกสาร

หมายเลขศษ 9.1.3-1, ศษ  9.1.3-2, ศษ 9.1.3-3 และศษ 9.1.3-4)   
   

 4. มกีารดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย         

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ี

เปนรายงานประเมนิคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษากําหนดใน CHE QA Online 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถาบัน 

 คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่ครบถวน ดังนี้    

 1) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  เพื่อกําหนดแผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพ

การศกึษา โดยจัดทําปฏิทนิกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554   

มีการติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 เพื่อที่จะนําไปพัฒนาและ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปการศกึษา 2554 และมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อ

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตรไดประชาสัมพันธ

ความเคลื่อนไหวดานประกันคุณภาพใหบุคลากรทราบโดยผานสื่อหลายชองทาง เชน จดหมายขาว  

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

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

 2) มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ

พิจารณา  และเปดเผยตอสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ เชน จดหมายขาว ขาวคณะฯ เว็บไซตคณะ

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

 3) มีการนําผลการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2553 มาวางแผน

ปรับปรุงการดําเนนิงาน โดยไดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2553 ตอที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

วิชาไดรับทราบ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาป 2554 ตอไป (เอกสาร

หมายเลข ศษ 9.1.4-6 และศษ 9.1.4-7)   
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 5. มกีารนําผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให

มกีารพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

 คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  โดยไดมอบหมายให

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ นําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ

ในแตละป ไปวเิคราะหและดําเนนิการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

พิจารณาปรับปรุงการดําเนนิงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรอืรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผล

การดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึนจากปกอนหนาทุกตัวบงช้ี และมี

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

 6. มรีะบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 

9  องคประกอบคุณภาพ 

 คณะศกึษาศาสตร มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ โดยคณะศึกษาศาสตรไดใชระบบที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบ

ฐานขอมูลที่สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ EIS 

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

ฐานขอมูลที่ครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดย

เกณฑพึงรับ–พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบเพื่อการเรียนการ

สอน ระบบฐานขอมูลงานวจิัย เปนตน นอกจากนี้ คณะศกึษาศาสตรยังมีการการจัดทําระบบฐานขอมูล

เพื่อการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร โดยอยูในระหวางการปรับปรุงและทดลองใช โดยให

บุคลากรผูเกี่ยวของกรอกขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองกับ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินในเรื่องตางๆ 

เชน การจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาอาจารย โครงการบรกิารวชิาการ โครงการ/กิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา เปนตน เพื่อพัฒนาระบบฯใหพรอมใชงาน ซ่ึงขอมูลเหลานี้นอกจากจะนํามาใชประกอบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแลว ยังนํามาใชเปนฐานขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการบริหารงานของ

ผูบรหิารอีกดวย  

 สําหรับปการศกึษา 2554 มหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ไดปอนขอมูลรายงาน

การประเมินตนเองประจําปการศกึษา 2553 พรอมหลักฐานเขาสูระบบฐานขอมูลที่รองรับการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใตระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศกึษา CHE QA 

Online system (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.6-1, ศษ 9.1.6-2 และ ศษ 9.1.6-3)   
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 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศกึษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกจิของสถาบัน 

 คณะศึกษาศาสตร ไดสงเสริมใหคณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา อาท ิในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนดตัว

บงช้ีและเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆดานการประกันคุณภาพ โดยมีการแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาโดยไดรับการ

เสนอรายช่ือจากตัวแทนภาควชิาเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษา  และ

เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสยี เชน บุคลากรในงานฝายตางๆไดนําเสนอขอมูลตามความเปนจริงเพื่อ

นํามาเขียนเปนรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตและ

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆของ

คณะฯ ผานทางเว็บไซตของคณะฯ และจากการเขารวมโครงการตางๆที่ทางคณะฯจัดข้ึน เชน โครงการ

สัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและแสวงหา

แนวทางที่เหมาะสมในการนเิทศและประเมินการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงคณะฯไดนําขอคิดเห็นเหลานี้มาปรับปรุงการดําเนนิงาน ซ่ึงสงผลตอการประกันคุณภาพที่ดข้ึีนตอไป 

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

 8. มเีครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศกึษาระหวางสถาบัน 

และมกีจิกรรมรวมกัน 

 มหาวทิยาลัยศลิปากรไดสรางเครอืขายดานการประกันคุณภาพการศกึษา โดยมีการจัดประชุม 

อบรม สัมมนา ที่ไดเชิญวทิยากรและผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง

คณะศกึษาศาสตรเปดโอกาสใหอาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานดานการประกันคุณภาพไดเขา

รวมโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) ระหวางอาจารยและผูปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของคณะวชิา/หนวยงาน” เพื่อใหไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการ

ประกันคุณภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย แลวนํามาปรับใชเปนแนวปฏิบัตทิี่ด ีเพื่อ

การพัฒนางานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังไดสงเสรมิใหบุคลากรของมหาวทิยาลัย

เขารวมการประชุม/สัมมนาการประกันคุณภาพที่หนวยงานภายนอกจัด และเปนผูประเมินคุณภาพ

การศกึษาใหกับหนวยงานภายนอกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 9.1.8-1, ศษ 9.1.8-2 และ ศษ 9.1.8-3)   
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9. มแีนวปฏบิัตท่ีิดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 คณะศกึษาศาสตรมีการพัฒนาการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาอยางสมํ่าเสมอ โดยได

สนับสนุนทุนวิจัยใหคณาจารยไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพ

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการวิจัย (เอกสาร

หมายเลข ศษ 9.1.9-1, ศษ 9.1.9-2 และศษ 9.1.9-3) 
 

จุดแข็ง :  

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง มีการ

แตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ คณะวชิาและภาควชิา เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวม

ในการประกันคุณภาพการศกึษา 

2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะหแนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหมหาวทิยาลัยพิจารณา และทุกหนวยงานนําผลการประเมินมาพัฒนา

และปรับปรุงการดําเนนิงานใหมีคุณภาพดข้ึีนตามเกณฑมาตรฐาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   

 1. สงเสรมิ สนับสนุน ใหหนวยงานยอยในระดับภาควชิา/สาขาวิชา ดําเนินการตามระบบกลไก

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง       

 2. จัดระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีประสทิธภิาพตัง้แตระดับสาขาวชิา/ภาควชิา จนถงึระดับคณะ

วชิา สามารถนํามาใชไดตรงตามวัตถุประสงคของเกณฑการประเมินและตัวบงช้ี 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.1-1 

ศษ 9.1.4-1 

ปฏิทนิกําหนดการประกันคุณภาพการศกึษาภายในประจําปการศกึษา 2554 

ศษ 9.1.1-2 

ศษ 9.1.2-1 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะวชิาและคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษาฝายดําเนนิงานระดับคณะวชิา ปการศกึษา 2554 

ศษ 9.1.1-3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 9.1.2-2 แนวคิดดานนโยบาย และวสิัยทัศนการพัฒนาคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 9.1.2-3 การลงนามคํารับรองการปฏิบัตริาชการระหวางคณะศกึษาศาสตรกับภาควชิา 

ศษ 9.1.3-1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554      

เรื่อง การกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลักษณของสถาบัน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 24/2553 (เรื่องการกําหนด     

อัตลักษณ) 

ศษ 9.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครัง้ที ่5/2554 (เรื่องการปรบัแผนฯให

สอดคลองกับอัตลกัษณ) 

ศษ 9.1.3-4 การกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิตามอัตลกัษณทีส่อดคลองกบัมหาวทิยาลัย 

ศษ 9.1.4-2 รายงานการประเมินตนเองของคณะศกึษาศาสตร ประจาํปการศกึษา 2553 

ศษ 9.1.4-3 คูมือการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 

ศษ 9.1.4-4 การปอนขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ (Che QA Online) 

ศษ 9.1.4-5 บันทกึขอขอมูลจากภาควชิาเพื่อการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในรอบ 6 เดอืน 

ศษ 9.1.4-6 การกํากับและตดิตามผลการดําเนนิงานเพื่อเตรยีมการประเมินคุณภาพรอบ 6 เดอืน 

ศษ 9.1.4-7 

ศษ 9.1.5-1 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  2554          

ตามขอเสนอแนะของผูประเมินปการศกึษา 2553 

ศษ 9.1.5-2 การตดิตามผลการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศกึษา 2554 (ระหวาง 1 มิถุนายน 2554 – 31 มกราคม 2555) 

ศษ 9.1.6-1 เอกสารหนาระบบ MIS 

ศษ 9.1.6-2 คูมือการใชระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA 

Online system  

ศษ 9.1.6-3 การจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพของคณะศกึษาศาสตร 

ศษ 9.1.7-1 บันทกึขอความขอตัวแทนจากภาควชิามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการคุณภาพการศกึษา

ระดับคณะวชิา 

ศษ 9.1.7-2 การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรับทราบผลการประเมินประกัน

คุณภาพรวมกัน 

ศษ 9.1.7-3 การสนับสนุนใหหัวหนาภาคฯเขารวมอบรมเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ศษ 9.1.7-4 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 

ศษ 9.1.7-5 การเปดโอกาสใหชุมชนผูมีสวนไดสวนเสยีใหขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ 

ศษ 9.1.7-6 โครงการสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและปฐมนเิทศนักศกึษาฝกปฏิบัตกิารสอน 

ศษ 9.1.8-1 การประชาสัมพันธสงเสรมิบุคคลากรเขารวมอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน 

ศษ 9.1.8-2 การสงเสริมบุคลากรเขารวมโครงการ-การจัดการความรูดาน QA-ระหวางผูปฏิบัติงาน

ประกันฯ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.1.8-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเตรียมความพรอมเพื่อการประเมิน        

ภายนอกรอบสาม 

ศษ 9.1.9-1 งานวิ จั ย เ รื่ อ งก าร พัฒนาระบบการบริ หารก ารประกั น คุณภาพก ารศึก ษา                 

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 9.1.9-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของสายสนับสนุน (การจัดเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพ) 

ศษ 9.1.9-3 การเผยแพรเทคนคิการดําเนนิงานดานประกันคุณภาพที่ดใีหแกโรงเรยีนทหารการเงนิ 
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ตัวบงช้ีท่ี 9.2 : การดําเนนิงานตามอัตลักษณของสถาบัน (เอกลักษณของสถาบัน) 

เกณฑการประเมนิ :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

3  ขอ 

มีการดําเนนิการ  

4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนนิการ 

ม ี ไมม ี

1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาสถาบันใหมีเอกลักษณตามที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสถาบัน 

  

2 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปที่เ ช่ือมโยงกับแผน

ยุทธศาสตรเพื่อใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันช้ันนําแหงการ

สรางสรรค 

  

3 บุคลากรและนกัศกึษามีสวนรวมในการปฏิบตังิานตามแผนเพื่อใหบรรลุ

ตามจุดเนน จดุเดนของสถาบัน 

  

4 มีผลการดําเนนิงานที่เกดิประโยชนและสรางคุณคาใหกบัสังคมที่

เกี่ยวของกับเอกลักษณและเผยแพรตอสาธารณะ 

  

5 มีการประเมินผลสําเร็จของแผนปฏิบตัริาชการประจําป และนําผลการ

ประเมินไปพัฒนาเพื่อใหมีผลการดําเนนิงานดข้ึีนในปการศกึษาถัดไป 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:   -   ขอ  เกณฑประเมิน :   -  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้นี้:     5   ขอ  เกณฑประเมิน :   5 คะแนน 

เปาหมายของปนี้ 4 ขอ    ผลการดําเนนิงาน    บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป : 5 ขอ    เกณฑประเมิน : 5 คะแนน 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิตนเอง  :  

1. มรีะบบและกลไกในการพัฒนาสถาบันใหมเีอกลักษณตามท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

สถาบัน 

คณะศกึษาศาสตรมีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการคณะศกึษาศาสตร ประจาํป 

2554 ที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

มหาวทิยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค คณะศึกษาศาสตรจึงไดดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัตริาชการ โดยสงเสรมิการใชความคิดสรางสรรคสนับสนุนพันธกิจตางๆ และเสนอใหที่ประชุม



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 292 

 
 

คณะกรรมการประจําคณะฯทราบ และจัดโครงการกจิกรรมตาง ๆ พรอมทัง้ประเมินแผนและรายงาน

ผลการดําเนนิการตามแผนฯที่วางไว 
 

2. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร

เพ่ือใหมหาวทิยาลัยศลิปากรเปนสถาบันช้ันนําแหงการสรางสรรค 

คณะศกึษาศาสตรนําแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลัยศลิปากร พ.ศ.2554-2563 มาถอดเปนแผน

ยุทธศาสตรของคณะ โดยกําหนดแผนกลยุทธไวชัดเจน และกําหนดอัตลักษณของคณะ คือ ผูเรียนมี

ความคิดสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย และไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค และ

กําหนดพันธกจิตางๆ ที่เนนความคิดสรางสรรคใหสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยเสนอ

ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯรับทราบและใหความเห็นชอบในการประชุม ครัง้ที่ 5/2554 วัน

พุธที ่2 มีนาคม 2554 ทัง้นี้ ไดมีการดําเนินงานจัดโครงการกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งประเมินแผนและ

รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯที่วางไว ซ่ึงคณะศึกษาศาสตรไดกําหนดมาตรการตางๆที่ชวย

สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคไวในแผนยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร  มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร/มาตรการ 

1. การเปนคณะวชิาที่มี

ความเปนเลศิใน

วชิาชีพตาม

มาตรฐานสากล 

1. คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ผลติบณัฑติทางการศกึษาและ

สาขาวชิาที่เกี่ยวของใหมีความเปนเลศิในวชิาชีพตามมาตรฐานสากล  

   1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนและความ

ตองการของสังคมอยางตอเนื่องทุกวงรอบของหลักสูตรโดยสงเสริมดาน

ความคิดสรางสรรค สรางเสรมิทักษะนสิัยจติสาธารณะ 

3. การเปนคณะวชิาที่มี

ความเปนผูนําในการ

คนควาวจิัย 

3. พัฒนาคณะวชิาสูความเปนผูนําทางการศกึษาและสาขาวชิาที่เกี่ยวของ 

   3.7 สงเสรมิใหบุคลากรมีความสนใจในการสรางงานวจิัยเชิงสรางสรรค 

7. การเปนคณะวชิาที่

เปนแหลงการเรยีนรู

ตลอดชีวติในระดับ

ทองถิ่น ระดบัภูมิภาค 

และระดับชาต ิ

1. พัฒนาคณะวชิาใหเปนแหลงการเรยีนรูตลอดชีวติในระดบัทองถิน่ 

   ระดับภูมิภาค และระดบัชาต ิ

    7.4 สงเสรมิใหภาควชิาและสาขาวชิาจัดบรกิารการศกึษาตอเนื่องแกกลุม

วชิาชีพที่เกี่ยวของ อยางนอยสาขาวชิาละ 1 ครัง้ตอป 

     โครงการที ่7.4.2 โครงการบรกิารวชิาการ และโครงการกจิกรรม

นักศกึษาที่สามารถช้ีนํา ปองกัน และแกปญหาใหกลุมวชิาชีพที่เกี่ยวของ 
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3. บุคลากรและนักศกึษามสีวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือใหบรรลุตามจุดเนน 

จุดเดนของสถาบัน  

 คณะศกึษาศาสตรมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม

กลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ ซ่ึงในข้ันตอนการพัฒนาและการกําหนดแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปคณะศึกษาศาสตร คณะฯ ไดดําเนินการแปลงแผนฯสูการปฏิบัติ โดยจัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร เรื่อง “แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการคณะ

ศึกษาศาสตร พ.ศ. 2554-2558” ข้ึน เพื่อช้ีแจงใหบุคลากรในคณะศึกษาศาสตรรับทราบแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําป ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติตามแผนที่วางไว โดยดําเนินการ

ดังนี้ 

 บุคลากรสายวชิาการ คณาจารยไดจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยเนนใหผูเรยีนมีความคิด

สรางสรรค จนกระทั่งนักศึกษาในระดับช้ันปที่ 4 และปที่ 5 สามารถนําความรู ประสบการณในการ

เรยีนรายวชิาตางๆ ตามสาขาวชิาของตนไปใชสรางสรรคกระบวนการจัดการเรยีนรูเพื่อใชสอนนักเรียน

ระดับช้ันตางๆ ทัง้ในการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู และการจัดกจิกรรมในการฝกงาน รวมทั้งจัดทํา

โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพที่เปนประโยชนสนองความตองการของสังคม กอนจะสําเร็จ

การศกึษา จนเปนที่ประจักษแกสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน องคกรทัง้ภาครัฐและเอกชนที่คณะศกึษาศาสตร

สงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งการฝกสอนและฝกงาน ทั้งนี้ คณาจารยในคณะฯ และ

คณาจารย/บุคลากรในสถานฝกประสบการณจะเปนผูประเมินผลนักศกึษา โดยบุคลากรสายสนับสนุน

จะมีสวนรวมในคณะทํางานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสอน สัมมนาการฝกสอน และ

ฝกงานทุกภาคการศกึษา 

 ในสวนของนักศกึษาไดปฏิบัตติามกลยุทธที่กําหนด เห็นไดชัดเจนจากการที่นักศกึษาสาขาวชิา

ตางๆใชความคิดสรางสรรคทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ เชน โครงการ “Friend Massage 

เพื่อลดความเหนื่อยลาจากการทํางาน” โครงการ “แหลงเรยีนรูตลอดชีวติราคาถูก ผูกสัมพันธชุมชน” 

โครงการ “รําลกึครูกลอนยอนรอยไทย” โครงการ “คายความรูดานกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชน” 

โครงการ “เลนรองทํานองพื้นบานสืบสานวัฒนธรรม”เปนตน การจัดโครงการเหลานี้มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศกึษาในการใชความคิดสรางสรรคและดําเนินงานที่สนองตอนโยบาย

ของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานที่คณะศึกษาศาสตรไดสงนักศึกษาไปฝก

ประสบการณวชิาชีพหรอืฝกงานซ่ึงสถานฝกประสบการณเหลานัน้ไดประจักษชัดถงึความสามารถของ

นักศึกษา สะทอนเปนจุดเดนของคณะศึกษาศาสตรที่สามารถหลอหลอมบัณฑิตใหเปนผูสรางสรรค

ประโยชนแกสังคมและตรงตามความตองการ  
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4. มีผลการดําเนินงานท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาใหกับสังคมท่ีเกี่ยวของกับ

เอกลักษณและเผยแพรตอสาธารณะ 

ผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรที่สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค  ซ่ึง

สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบันนัน้ กอใหเกดิประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมอยางยิ่ง หลังจาก

ที่คณาจารยไดฝกใหนักศกึษามีความคิดสรางสรรคผานการเรยีนในรายวชิาตาง ๆ แลว นักศึกษาไดใช

ความคิดสรางสรรคไปจัดโครงการ/กจิกรรมที่เปนประโยชน เชน โครงการวันเวลาภาษาไทยที่นักศกึษา

สาขาวชิาเอกภาษาไทย ทุกช้ันปไดจัดกจิกรรมใหนักเรยีนจากโรงเรยีนตาง ๆ มารวมแขงขันตอบปญหา 

ชมนิทรรศการ ซ่ึงนักเรียนจะไดรับความรูตาง ๆ เพ่ิมข้ึน โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพของ

นักศกึษาช้ันปที่ 4 และ 5 ไดใชความคิดสรางสรรคจัดกจิกรรมอันเปนประโยชนตามความตองการของ

หนวยงาน หรือสถานศึกษาที่นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษาและประกอบ

วชิาชีพตอไป ทัง้นี้ ทุก ๆ โครงการไดสรางคุณคาตอสังคมทั้งการแกไขปญหา การพัฒนาการเรียนรู 

การเสรมิสรางความรู ความภาคภูมิใจในศลิปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น  

นอกจากนี้ยังมี ”โครงการลานดนตร ีสุนทรยีเพลงไทย” ซ่ึงเปนอีกหนึ่งโครงการที่มีการสงเสรมิ

การใชความคิดสรางสรรคในดานการแสดง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูและทักษะการ

บรรเลงดนตรไีทยของนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ทําใหบุคลากร นักศกึษาและบุคคลทั่วไปเห็นคุณคา

ของดนตรไีทยและรวมกันอนุรักษดนตรีไทยมากยิ่งข้ึน ปจจุบันวงดนตรีไทยโอฬารชํานาญศิลปเปนที่

รูจักของบุคคลภายนอก  มีการตดิตอใหไปแสดงเพื่อสรางความบันเทงิในงานประเพณี/งานตาง ๆ  ซ่ึง

นอกจากจะเพ่ิมประสบการณและทักษะความคิดสรางสรรคใหกับนักศกึษาที่เลนดนตรแีละขับรองเพลง

ไทยแลว ยังเปนการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมแกชุมชนและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสราง

คุณประโยชนใหแกสังคม โดยการนําวงดนตรไีทย โอฬารชํานาญศลิป ของนักศกึษาคณะศึกษาศาสตร 

ไปบรรเลงประกอบพิธี และการแสดงตาง ๆ ดังตอไปนี้    

1. พิธบีายศรสีูขวัญ ของนักศกึษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ ศูนย

ศลิปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 

2. การแสดงลิเก เรื่องพระอภัยมณี เนื่องในวันสุนทรภู ณ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อ. 

เมือง จ. นครปฐม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 

 3. พิธีแหเทียนพรรษาในโครงการสืบศาสนเขาพรรษา แสงปญญาแหงธรรม ณ วัด

ประชาราษฎรบํารุง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 

 4. พิธเีปดบรษิัท สังวาลอิเลคทรคิ จํากัด ณ อําเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26-27 

ตุลาคม 2554 

 5. พิธใีนงานวันศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล ณ อาคารวัชรนาฎยสภา มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 
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 6. บรรเลงเพลงสรรเสรญิเสอืปา และเพลงไทยเดมิอ่ืนๆ ในงานวันสมเด็จพระมหาธรีราชเจา ณ 

ศูนยศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลัยศลิปากร ในวันที่ 25 พฤศจกิายน 2554 

 7. พิธไีหวครูนักดนตรไีทย-สากลและนักรอง-นักแสดง ณ โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม อ.

เมือง จ.นครปฐม วันที่ 29 ธันวาคม 2554 

8. พิธเีปดบานสานฝน 55 ณ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อ. เมือง จ. นครปฐม ในวันที่  2 

กุมภาพันธ 2555 

9. งาน “สรางสรรคสังคมไทย หางไกลโรคอัลไซเมอรครั้งที่ 4” ณ อาคารสวนลุมพินีสถาน 

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 มีนาคม 2555 

 

5. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป และนําผลการประเมินไปพัฒนา

เพ่ือใหมผีลการดําเนนิงานดข้ึีนในปการศกึษาถัดไป   

คณะศึกษาศาสตร มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเสนอเขาที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 เพื่อพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับแผนฯ ทั้งนี้ มีการทบทวนปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน และกําหนดทิศทาง เปาหมายระยะสั้นและระยะยาวดําเนินการดานอัตลักษณ และ

กําหนดมาตรการสงเสริม โดยดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 ที่สะทอนใหบัณฑิตมี

ความคิดสรางสรรค ตามอัตลักษณ และสงเสริมจุดเดน ที่สะทอนใหสังคมยอมรับวามหาวิทยาลัย

ศลิปากร เปนมหาวทิยาลัยแหงการสรางสรรค ทัง้นี้ ไดดําเนนิการจัดกจิกรรมโครงการตางๆที่สอดคลอง

กับปรัชญา ปณธิาน ของมหาวทิยาลัย 
 

จุดแข็ง 

1. มียุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการที่มีโครงการ/กจิกรรมพัฒนานักศกึษา ทัง้ในหองเรยีน 

และนอกหองเรยีน เพื่อใหนกัศกึษามีความคิดสรางสรรค 

2. มีนักศกึษาไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานตางๆโดยใชความคิดสรางสรรค 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการประเมินความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคสวนเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่สอดคลองกับ        

อัตลักษณดานการใชความคิดสรางสรรค 
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รายการหลักฐานอางอิง 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

ศษ 9.2.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯครัง้ที ่5/2554 วันพุธที ่2 มีนาคม 2554 

วาระที่ 4.6 เสนอปรับแผนฯใหสอดคลองกับอัตลกัษณ 

ศษ 9.2.1-2

ศษ 9.2.2-1 

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัริาชการประจําป 2554 คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ที่ไดรับการเหน็ชอบจาก คณะกรรมการประจาํคณะฯ 

ศษ 9.2.2-2 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปงบประมาณ 2554 คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศษ 9.2.3-1 ระบบการใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบตังิานตามแผนฯที่วางไว 

ศษ 9.2.3-2 หลักฐานการมีสวนรวมของผูเรยีนและบุคลากรในการปฏิบัตติามกลยุทธทีก่ําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ  

ศษ 9.2.4-1 โครงการพัฒนาประสบการณวชิาชีพ 

ศษ 9.2.4-2 ตัวอยางโครงการพัฒนาประสบการณวชิาชีพที่สรางประโยชนและคุณคาใหกับสงัคม 

ศษ 9.2.4-3 โครงการลานดนตร ีสุนทรยีเพลงไทย 

ศษ 9.2.4-4 การนําวงดนตรไีทยโอฬารชํานาญศลิปไปรวมบรรเลงในงานตางๆ 

ศษ 9.2.5-1 รายงานผลตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ 9.2.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯคร้ังท่ี 2-55 เพ่ือพิจารณาปรับแผนฯ 

ศษ 9.2.5-3 แผนยุทธศาสตรประจําป 2555 ท่ีมกีจิกรรมสงเสริมอตัลกัษณ โดยการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ศษ 9.2.5-4 แผนปฏบัิตริาชการประจําปงบประมาณ 2555 
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บทท่ี 3 

สวนสรุปผลการประเมิน 
 

ตารางที่ ส.1  ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน และตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตาม

องคประกอบ ของ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปการศกึษา 2554 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน

การ

ประเมนิ  

(ตาม

เกณฑ 

สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ         

  ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (P) (8 ขอ) 6 ขอ (4) 8 ขอ 5.00 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ

กจิและวัตถุประสงคของการจัดตัง้สถาบัน 
3 ขอ (3) 5 ขอ 5.00 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
3 ขอ (3) 5 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 1       5.00 

องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน         

  ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร (P) (8 ขอ) 7 ขอ (4) 2 ขอ 2.00 

  ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก (I) (  รอยละ 60 

หรอื  รอยละ 12) รอยละ 55 
50 

64.52 5.00 
  77.5 

  ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ (I) (  รอยละ 

30 หรอื   รอยละ 6) 
รอยละ 10 

5 
6.45 1.08 

  77.5 

  
ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

(P) (7 ขอ) 
5 ขอ (4) 7 ขอ 5.00 

  
ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการ

เรยีนรู  (I) (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5.00 

  ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  (P) (7 ขอ) 6 ขอ (4) 5 ขอ 3.00 

  
ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต (P) (6 ขอ) 
5 ขอ (4) (5+1) ขอ 5.00 

  
ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมที่

จัดใหกับนักศกึษา (O) (5 ขอ) 
5 ขอ (5) 5 ขอ 5.00 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพี

อิสระภายใน 1 ป 
รอยละ 100 

244 
94.57 4.73 

 258 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ คาเฉลี่ย.... 4.57 4.57 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน

การ

ประเมนิ  

(ตาม

เกณฑ 

สกอ.) 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโทที่

ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพร 
รอยละ25 

54.00 
46.55 5.00 

 116 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกที่

ไดรับการตพีมิพ 
รอยละ50 

10.25 
23.72 2.37 

 42 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย คาดัชน ี6 4.32 3.60 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 2       3.89 

องคประกอบที่ 3 กจิกรรมพัฒนานักศกึษา         

  
ตัวบงชี้ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบรกิารดานขอมูล

ขาวสาร (P)  (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5.00 

  ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 3       5.00 

องคประกอบที่ 4 การวิจัยและ/หรอืงานสรางสรรค         

  
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรอืงานสรางสรรค (P) 

(7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5.00 

  
ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจัิยหรอืงาน

สรางสรรค  (P) (6 ขอ) 
4 ขอ (4) 6 ขอ 5.00 

  ตัวบงชี้ 4.3 เงนิสนับสนุนงานวจัิยและงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (I)  

100,000

บาท 

13,569,014.98 
182,134.43    5.00 

  74.5 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับการตพีมิพหรอื

เผยแพร 
รอยละ 10 

11.25 
14.51 5.00 

 77.5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6 งานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน รอยละ 20 

25 
32.26 5.00 

 77.5 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 10 

7.00 
9.03 5.52 

 77.5 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 4     5.00 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม         

  
ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแกสังคม (P) (5 

ขอ) 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 

  
ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเกดิประโยชนตอสังคม  

(P) 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 
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ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบรกิาร

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรอืการวิจัย 
รอยละ 30 

5 
41.66 5.00 

12 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9 การเรยีนรูและเสรมิสรางเขมแข็งของชุมชนหรอื

องคกรภายนอก 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18 ผลการชี้นํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคมใน

ดานตางๆ 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 5       5.00 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม         

  
ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  (P) (6 

ระดับ) 
5 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 การสงเสรมิและสนับสนุนดานศลิปะและ

วัฒนธรรม 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรยีภาพในทางมิตทิางศลิปะและ

วัฒนธรรม 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 6     5.00 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารจัดการ         

  
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดับของ

สถาบัน (P) (7 ขอ) 
6 ขอ (4) 7 ขอ 5.00 

  ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู (P) (5 ขอ) 4 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 

  
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ (P) (5 

ขอ) 
5 ขอ (5) ใชผลของมหาวทิยาลัย - 

  ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (P) (6 ขอ) 5 ขอ (4) 6 ขอ 5.00 

 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน - คะแนน  คณะไมตองประเมิน - 

 ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 13 การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของผูบรหิารสถาบัน 4.00 คะแนน 4.50 คะแนน 4.50 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 7       5.00 

องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ         

  ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (P) (7 ระดับ) 6 ขอ (4) 7 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 8       5.00 

 

 

 

 

    



 

รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 300 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         

  
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (P) 

(9 ระดับ) 
7 ขอ (4) 9 ขอ 5.00 

 
ตัวบงชี้ 9.2 การดําเนนิงานตามอัตลักษณของสถาบัน (เอกลักษณของ

สถาบัน) 
4 ขอ (4) 5 ขอ 5.00 

 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย

ตนสังกัด 
3.51 คะแนน 4.39 คะแนน   4.39 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบที่ 9       5.00 

  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีทุกองคประกอบ       4.61 
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รายงานการประเมนิตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 320 

 

ภาคผนวก 2 

รายช่ืออาจารยและบุคลากรคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ปการศกึษา 2554 (รอบ 12 เดอืน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 

ภาควิชาการบรหิารการศกึษา 

1.  ผศ.ดร.ประเสรฐิ อินทรรักษ  

2.  ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร  

3.  อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขยีว  

4.  อาจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์  

5.  อาจารย ดร.สําเรงิ ออนสัมพันธุ  

6.  อาจารย ดร.สายสุดา เตยีเจรญิ  

7.  อาจารย ดร.นุชนรา รัตนะศริะประภา  

ภาควิชาการศกึษานอกโรงเรยีน 

8.  ผศ.ดร.คีรบีูน จงวุฒเิวศย  

9.  อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ  

10.  อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรเีจรญิสุข  

11.  รศ.ดร.ศริณิา   จิตตจรัส  

12.  อาจารยจิตตรา มาคะผล** บรรจุ 3 มกราคม 2555 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

13.  ผศ.ดร.ฐาปนยี ธรรมเมธา  

14.  รศ.สมหญงิ เจรญิจิตรกรรม  

15.  อาจารย ดร.อนริุทธ สตม่ัิน  

16.  อาจารย ดร.น้ํามนต เรอืงฤทธิ์  

17.  อาจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม  

18.  อาจารย ดร.ศวินติ อรรถวุฒกิุล  

19.  อาจารยวรวุฒิ ม่ันสุขผล  

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

20.  ผศ.ดร.นวลฉว ี ประเสรฐิสุข  

21.  ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต  

22.  อาจารย ดร.นงนุช        โรจนเลศิ           

23.  อาจารย ดร.กมล        โพธเิย็น  

24.  อาจารยกันยารัตน      สอาดเย็น  

25.  อาจารย ดร.อาดัม   นลีะไพจิตร  

26.  อาจารย ดร.ประจักษ   ปฏิทัศน* ลาออก 9 มกราคม 2555 

27.  อาจารยอุรปรยี   เกดิในมงคล* บรรจุ 3 ตุลาคม 2554 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศกึษา 

28.  รศ.ดร.คณิต เขยีววชิัย  

29.  อาจารยมณี ศรวีบิูลย  

30.  ผศ.ดร.โรม วงศประเสรฐิ  

31.  อาจารย ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ  

32.  อาจารย ดร.ลุยง วรีะนาวนิ  

33.  ผศ.ดร.ธรีศักดิ์ อุนอารมยเลศิ  

34.  อาจารยสาธติ จันทรวนิจิ  

35.  ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวทิยศริธิรรม  

36.  อาจารยนภสร นลีะไพจิตร  

37.  ผศ.ดร.นรนิทร   สังขรักษา  

38.  อาจารย ดร.คุณัตว   พธิพรชัยกุล  

39.  ผศ.ดร.นพพร   จันทรนําชู    

40.  อาจารยนรนิทรา    จันทศร  

41.  อาจารยณฐิกา ครองยุทธ  

42.  อาจารย ดร.วรรณวรี     บุญคุม  

43.  อาจารยพทิักษ สุพรรโณภาพ* บรรจุ 3 ตุลาคม 2554 

44.  อาจารยกมลรัตน   หนูสวี* บรรจุ 12 ตุลาคม 2554 

45.  อาจารยวรรณวสิา บุญมาก* บรรจุ 21 ตุลาคม 2554 

46.  อาจารยอัยรัสต แกสมาน* บรรจุ 25 ตุลาคม 2554 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

47.  ผศ.ดร.มาเรยีม นลิพันธุ  

48.  ผศ.ดร.สุเทพ อวมเจรญิ  

49.  อาจารย ดร.อุบลวรรณ สงเสรมิ  

50.  อาจารย ดร.ศริวิรรณ วณิชวัฒนวรชัย  

สาขาวชิาการประถมศกึษา 

51.  ผศ.ดร.ปรณัฐ กจิรุงเรอืง  

52.  ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง  

53.  อาจารยดวงหทัย โฮมไชยะวงศ ลาศกึษา 

54.  ผศ.ดร.อิศเรศ พพิัฒนมงคลพร  

55.  อาจารยธดิาพร คมสัน  

56.  อาจารย ดร.มานติา ลโีทชวลติ  

57.  อาจารยวลิาพัณย อุรบุญนวลชาติ ลาฝกอบรม 

58.  อาจารย ดร.วสิูตร   โพธิ์เงนิ  

59.  อาจารยสรินิทร ลัดดากลม* บรรจุ 28 พฤศจิกายน 2554 
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ที ่ ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

60.  ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม  

61.  ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา  

62.  รศ.สมพร รวมสุข  

63.  ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ  

64.  อาจารย ดร.บํารุง ชํานาญเรอื  

65.  อาจารย ดร. อธกิมาส มากจุย  

สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา 

66.  อาจารยอนัน ปนอินทร  

67.  ผศ.ดร.อรพิณ  ศริสิัมพันธ  

68.  อาจารยชัยรัตน โตศลิา  

69.  อาจารย ดร.มนัสนันท น้ําสมบูรณ  

70.  อาจารยเพ็ญพนอ  พวงแพ  

71.  อาจารยศศพิัชร จําปา** บรรจุ 7 ธันวาคม 2554 

สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ 

72.  ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน   

73.  รศ.ดร.วสิาข จัตวิัตร  

74.  อาจารยฤทธชิัย หยิบเจรญิพร  

75.  อาจารยชัยวัฒน แกวพันงาม  

76.  อาจารย ดร.ภัทรธรีา เทยีนเพิ่มพูล  

77.  อาจารยวชริะ จันทราช  

78.  อาจารยรนิทร ชพีอารนัย ลาศกึษา  

79.  อาจารยสุนตีา โฆษติชัยวัฒน  

80.  อาจารยศศณัิฏฐ กัลปนาไพร  

81.  อาจารยทรรศนยี  โมรา  

82.  อาจารยมัณฑนา พันธุดี** บรรจุ 7 ธันวาคม 2554 

83.  อาจารยวนดิา เจรญิชนม** บรรจุ 7 ธันวาคม 2554 

อาจารยชาวตางประเทศ 

84.  Mr.Phillips B. Calabro บรรจุ 27 ธันวาคม 2554 

85.  Dr.Donald Scott Persons บรรจุ 16 มิถุนายน 2554 

86.  Mr.Graham R. Hibbins** บรรจุ 16 มกราคม 2555 

 

     * หมายถงึ ปฏิบัตงิานในปการศึกษา 2554 เปนระยะเวลา 6 เดอืน จํานวน 7 คน คิดเปน 3.5 หนวย 

   **  หมายถงึ ปฏิบัตงิานในปการศกึษา 2554 เปนระยะเวลานอยกวา 6 เดอืน ไมสามารถนับได 
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ภาคผนวก 3 

การไดรับเชิญเปนวทิยากรภายนอก 
 

ภาควชิาการบรหิารการศกึษา 

ช่ือบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั 

ผศ.ดร.ประเสรฐิ  

อินทรรักษ 

ประชุมเชงิปฏิบตักิาร

จัดทําผลงานทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2555 

13-29 ก.พ.55  

1-8 มี.ค.55 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

 โครงการพัฒนาบุคลากร

ของสถานศกึษา 

25 มี.ค.55 หองประชุมจามจุร ีโรงเรยีน

เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

อ.ดร.สาํเรงิ ออนสัมพันธุ 

 

เทคนคิ กระบวนการ

จัดการเรยีนรูมุงสูความ

เปนเลศิ 

22 มิ.ย. 54 หองประชุม 5/1 อาคารเฉลมิ

พระเกยีรต ิสถาบันพัฒนาครู

คณาจารยและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

 ประสบการณในการ

ดําเนนิงานโรงเรยีนสขีาว

ของสถาบันการศกึษา 

24 มิ.ย. 54 หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง

อุปถัมภ ชัน้ 5 คณะ

ศกึษาศาสตร 3 มหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

 การวจัิยในชัน้เรยีน 23-24 ก.ย. 54 หองประชุมโรงเรยีนเทศบาล 2 

(วัดสมอราย)  

 อบรมเสรมิทักษะการ

จัดทําผลงานทางวิชาการ 

26,30 ก.ค. 54

และ 3 ส.ค. 54 

โรงแรมรอยัลรเิวอร ถ.จรัญสนทิ

วงศ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

 มาตรฐานและ

จรรยาบรรณครู 

29 ธ.ค. 54 หอง ศษ 3605 อาคารศกึษา 3 

 ประชุมเชงิปฏิบตักิาร

จัดทําผลงานทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2555 

13-29 ก.พ.55  

1-8 มี.ค.55 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 
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ช่ือบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั 

อ.ดร.สาํเรงิ ออนสัมพันธุ 

(ตอ) 

ระบบประกนัคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรยีน

สงเสรมิความสามารถ

พิเศษทางดานกฬีา 

19 พ.ค.55 หองประชุมสัตตบงกช โรงเรยีน

กีฬาเทศบาลนครนครปฐม 

 

 

ผศ.วาท่ี พ.ต.ดร.นพดล 

เจนอักษร 

 

เทคนคิ กระบวนการ

จัดการเรยีนรูมุงสูความ

เปนเลศิ 

22 มิ.ย. 54 หองประชุม 5/1 อาคารเฉลมิ

พระเกยีรต ิสถาบันพัฒนาครู

คณาจารยและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

 การสัมมนาเขมชุด

วทิยานพินธ 3 สาขาวชิา

ศลิปศาสตร 

9-10 ก.ค. 54, 

12-13 พ.ย. 54 

อาคารสัมมนา 2 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 การออกแบบวิจัยสําหรับ

การปฏบัิตงิานประจํา 

27-28 ก.ค. 

54 

โรงแรมบางกอกพาเลซ 

ประตูน้าํ กรุงเทพฯ 

 การวจัิยสถาบันเพ่ือ

พัฒนางานในหนาท่ีของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ 

6 ส.ค. 54 หองประชุมไตรสกิขา คณะเภสชั

ศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

นครปฐม 

 บรหิารอยางไรในยุคของ

การเปลี่ยนแปลง 

25 ส.ค.54 อาคารเอนกประสงค วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนน ีราชบุร ี

 การวจัิยสถาบัน 5 ก.ย.54 โรงแรมศุภาลัยปาสกัรสีอรท 

แอนดสปา จังหวัดสระบุร ี

 เสวนาปญญาภวัิฒน 18 พ.ย. 54 อาคาร ซพีี ทาวเวอร ชัน้ 11 

หองประชุม 1102 ถ.สลีม เขต

บางรัก กรุงเทพฯ 

 โครงการเพิ่มพูนจติสาํนกึ

ในการประกอบวิชาชพีครู 

ปการศกึษา 2555 

16 ม.ค.55 ศูนยกฬีาเทศบาลนครนครปฐม  
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ช่ือบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั 

ผศ.วาท่ี พ.ต.ดร.นพดล 

เจนอักษร (ตอ) 

 

โครงการพัฒนาการสอน

และแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ประสบการณดานการ

สอนของคณาจารย  

17 พ.ค.55 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลัย วิทยาเขตสรินิธรราช

วทิยาลัย ในพระราชปูถัมภ 

อ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขยีว พุทธจรยิศาสตรกับปญหา

สังคมรวมสมัย 

24 ม.ค.55 ศูนยบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วทิยาเขตนครราชสมีา 

 ประชุมเชงิปฏิบตักิาร

จัดทําผลงานทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 

13-29 ก.พ.55  

1-8 มี.ค.55 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

 การอบรมเขมทางวชิาการ

เพ่ิมพูนประสบการณการ

เรยีนรูคณติศาสตร ระดับ

ประถมศกึษา 

19-27 เม.ย.55 เขาใหญนวิซแีลนดรสีอรท 

จังหวัดนครราชสมีา 

 การอบรมเขมทางวชิาการ

เพ่ิมพูนประสบการณการ

เรยีนรูคณติศาสตร ระดับ

มัธยมศกึษา 

28 เม.ย.-6 

พ.ค.55 

เขาใหญนวิซแีลนดรสีอรท 

จังหวัดนครราชสมีา 

อ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ ์ ประชุมเชงิปฏิบตักิาร

จัดทําผลงานทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2555 

13-29 ก.พ.55  

1-8 มี.ค.55 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 

 

 

อ.ดร.สายสดุา เตยีเจรญิ ประชุมเชงิปฏิบตักิาร

จัดทําผลงานทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2555 

13-29 ก.พ.55  

1-8 มี.ค.55 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 
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ช่ือบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั 

อ.ดร.นชุนรา รัตนศริะ

ประภา 

ประชุมเชงิปฏิบตักิาร

จัดทําผลงานทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2555 

13-29 ก.พ.55  

1-8 มี.ค.55 

โรงแรมเวล อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

 

 

ภาควชิาการศกึษาเพ่ือการพัฒนามนุษยและสังคม 
 

ช่ือบุคลากร 

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจัด/ผูจัด 

อาจารยจติตรา  มาคะผล โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาระยะยาว 4 ป 

(พ.ศ. 2555-2558)และ

แผนปฏิบัตกิารประจําป 

2555 กศน.อําเภอ

กําแพงแสน 

 

 

20-21 มีนาคม 

2555 

หองสมุดประชาชนเฉลมิราช

กุมาร ีอําเภอกาํแพงแสน/กศน.

อําเภอกาํแพงแสน 

 โครงการพัฒนาบุคลากร

ในการใหความรูเกีย่วกับ

การจัดทําแผนปฏบัิตกิาร

ประจําปงบประมาณ 

2555 

11-12 มิถุนายน 

2555 

หองประชุมสาํนักงาน กศน.

จังหวัดราชบุร/ีกศน.อําเภอโพ

ธาราม 

ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.คีรบีนู จงวุฒิเวศย 

โครงการเสรมิทักษะการ

ใชชวีติสาํหรับนักศกึษาชัน้

ปที่ 2 

6 มกราคม 

2555 

คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร 
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ช่ือบุคลากร 

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจัด/ผูจัด 

อาจารย ดร.ภัทรพล  

มหาขันธ 

เปนวทิยากรใหความรูใน

รายการ “เปดประตูสู

มหาวิทยาลัย” 

 สถานวีทิยุแหงจุฬาลงกรณ F.M. 

101.5 MHz 

 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 

ช่ือบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั 

อาจารย ดร. น้าํมนต      

เรอืงฤทธ์ิ 

 

โครงการพัฒนาอาจารย

ใหมเพ่ือเสรมิสรางความ

เปนมืออาชพีดานการ

เรยีนการสอน"          

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2554 หองกจิกรรมอาจารย  ชัน้ 2 

อาคารศกึษา 3 

อาจารย ดร.เอกนฤน         

บางทาไม 

 

โครงการพัฒนาอาจารย

ใหมเพ่ือเสรมิสรางความ

เปนมืออาชพีดานการ

เรยีนการสอน"            

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2554 หองกจิกรรมอาจารย  ชัน้ 2 

อาคารศกึษา 3 

 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 

ช่ือบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด หนวยงานท่ีจดั 

อ.ดร.กมล  โพธเิย็น เทคนคิการสื่อสารท่ีพงึ

ประสงคกับผูเรยีน 

6 ตุลาคม 

2554 

โรงเรยีนนาคประสทิธิ ์

 การจัดกจิกรรมแนะแนว

ระดับประถมศกึษาใน

สถานศกึษา 

28 มิถุนายน 

2554 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 
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ช่ือบุคลากร                                      

ที่ไดรับเชิญเปนวทิยากร 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด หนวยงานท่ีจดั 

 โครงการสงเสรมิผูเรยีนมี

คุณธรรม จรยิธรรม และ

คานยิมท่ีพึงประสงค 

11 กุมภาพันธ 

2555 

โรงเรยีนทามะขามวทิยา 

ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสรฐิสุข การดแูลผูตดิเชื้อเอชไอวี

ผูปวยเอดสและผูปวย  

วัณโรค 

24-25 

สงิหาคม 2554 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาต ิ

ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสรฐิสุข 

อ.ดร.อาดัม นลีะไพจติร 

อ.อุรปรยี  เกดิในมงคล 

โครงการพัฒนานกัศกึษา

ดานจติใจ อารมณ และ

สังคม  

2-3 กุมภาพันธ 

2555 

มหาวิทยาลัยสยาม 

อ.ดร.อาดัม  นลีะไพจติร หลักสูตรนกัพัฒนาชุมชน           

รุนท่ี 44 

6-7 กันยายน 

2554 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 เทคนคิการสรางภาวะ

ผูนาํเยาวชนและการ

ทํางานเปนทีม 

13 ตลุาคม 

2554 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 โครงการกาวแรกสูครูมอื

อาชพี 

3 ตุลาคม 

2554 

สมาคมเครอืขายพัฒนาวิชาชพี

อาจารยและองคกร

ระดับอุดมศกึษาแหงประเทศ

ไทย 

 

ภาควชิาพ้ืนฐานทางการศกึษา 
 

ชื่อบุคลากร                                      

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

ผศ.ดร.นรนิทร  สังขรักษา การพัฒนาพฤตกิรรมการ

ดูแลสุขภาพตามหลกั ๖ อ.

ของกระทรวงสาธารณสุข 

15 ตลุาคม 2554 มหาวทิยาลัยมหดิล 

 โครงการพัฒนาเพื่อ

ขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนการสอน  

21  ธันวาคม 

2554 

หองกจิกรรมอาจารยชัน้ 2 

อาคารศกึษา 3 คณะ

ศกึษาศาสตร 
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ชื่อบุคลากร                                      

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

เพ่ือสงเสรมิใหคณาจารย

ในคณะศกึษาศาสตรไดทํา

วิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ใหมฯ 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลศิ โครงการพัฒนาเพื่อขับ 

เคลื่อนการวจัิยเพ่ือพัฒนา 

การเรยีนการสอน  เพ่ือ

สงเสรมิใหคณาจารยใน

คณะศกึษาศาสตรไดทาํ

วิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ใหมฯ 

24 สงิหาคม 

255  4 

หองกจิกรรมอาจารยชัน้ 2 

อาคารศกึษา 3 คณะ

ศกึษาศาสตร 

ผศ.ดร.ไชยยศ  

ไพวทิยศริธิรรม 

เทคนคิการพัฒนา

เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

8-9 ตุลาคม 

2554 

โรงเรยีนหรหมานุสรณ

จังหวัดเพชรบุร ี

 โครงการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน

การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรยีน

การสอน  เพื่อสงเสรมิให

คณาจารยในคณะศึกษา 

ศาสตรไดทําวจัิยเพื่อสรางองค

ความรูใหมฯ 

27 กรกฎาคม 

2554 

หองกจิกรรมอาจารยชัน้ 2 

อาคารศกึษา 3 คณะ

ศกึษาศาสตร 

วิทยากรบรรยายรายวชิา 

477 502 วิธวิีจัยทาง

ศลิปศกึษา 

18,25 ธันวาคม 

2554 

8 มกราคม 

2555 

ศษ.3308 อาคารศกึษา 3  

คณะศกึษาศาสตร 

อ.ณฐกิา  ครองยุทธ อินเตอรเน็ทกบัการศกึษา

ในยุคโลกาภวัิฒน 

15 กนัยายน 

2554 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 
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ชื่อบุคลากร                                      

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

อ.สาธิต  จันทรวินจิ การวัดและประเมินผล

ระดับชัน้เรยีน  ตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

18-20 กนัยายน 

2554 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษา 

 พัฒนาบุคลากรครูเพ่ือการ

สรางและพัฒนาขอสอบ

มาตรฐานตามหลกัสูตร

แกนกลางการศกึษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

5-7 ตุลาคม 

2554 

โรงเรยีนเบญจมราชูทิศ 

ราชบุร ี

อ.นภสร   นลีะไพจติร ตารางเกาชอง  พัฒนากาย  

พัฒนาสมอง   

13 กนัยายน 

2554 

ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุร ี

 นันทนาการแอโรบกิ 1 สงิหาคม – 9 

กันยายน 2554 

ที่ทําการอําเภอคลองหลวง 

 เทคนคิวธีิการสอนและการ

วัดผล 

21-23 

พฤษภาคม 

2555 

สถาบันการพลศกึษา 

วทิยาเขตชุมพร 

 

ภาควชิาหลักสูตรและวธีิสอน 

ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

ผศ.ดร.มีชยั  เอ่ียมจนิดา โครงการประชุมปฏิบัตกิาร

ปรับปรุงและพัฒนา

เครื่องมือสอบวัดระดับ

ความสามารถในการใช

ภาษาไทย 

24 – 29 

กรกฎาคม 2554  

โรงแรมรเิวอรไซด/

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

 วิทยากรการสรางขอสอบ

วิชาวิทยาศาสตร 

13-15 สงิหาคม 

2554  

สํานักงานพ้ืนการศกึษา

ประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

 ประชุมปฏบัิตกิารการวัด

และประเมินผลระดับชัน้

เรยีน 

18 – 20 

กันยายน 2554 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษา 

พระนครศรอียุธยา เขต 1 

 โครงการพัฒนาบคุลากรครู

เพื่อการสรางและพัฒนา

ขอสอบมาตรฐานตาม

หลักสูตร แกนกลาง

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

5-7 ตุลาคม 

2554 

โรงเรยีนเบญจมราชูทิศ

ราชบุร ี

 การพัฒนาบุคลากรครูและ

ศกึษานเิทศกดานเทคนคิ

การวัดและประเมินผล

ระดับชัน้เรยีน (Classroom 

Assessment) 

19 – 23 

ธันวาคม 2554 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารเพ่ือ

กําหนดกรอบหลกัสูตรและ

การทําเอกสาร

ประกอบการจดัประชุม 

30 เมษายน – 2 

พฤษภาคม 

2555 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาสุรนิทร เขต 3 

 โครงการวจัิยและ

พัฒนาการประเมินเพ่ือการ

สอนของครูและการเรยีนรู

ของนักเรยีน ระดับ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

19 – 20 

พฤษภาคม 

2555 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 

10 

 อบรมเชงิปฏิบัตกิารการ

สรางขอสอบที่เนนทักษะ

การคิด 

28-29 

พฤษภาคม 

2555 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษา

เพชรบุร ีเขต 2 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ วิทยากรโครงการอบรม

เสรมิทักณะการจัดผลงาน

ทางวิชาการประจําปะ

งบประมาณ 2554 

26,30 

กรกฎาคม ,3 

สงิหาคม 2554  

สํานักพัฒนาระบบ

บรหิารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น 

 การวิจัยในชัน้เรยีน 17 สงิหาคม 

2554 

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรยีนการสอน 

29 สงิหาคม 

2554 

ภาควชิาประวตัศิาสตร  

คณะอักษรศาสตร 

 การวิจัยในชัน้เรยีน 23,30 สงิหาคม 

2554 

มหาวทิยาลัยราชภัฎ

นครปฐม 

 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารการ

พัฒนาการเรยีนการสอน

และประเมินสมรรถนะ

สําคัญของนักเรยีน 

1-2 กันยายน 

2554  

โรงเรยีนซับใหญวิทยาคม 

จ.ชัยภูม ิ

 การทําวจัิยในระดับ

ปรญิญาเอก 

10 กันยายน 

2554 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร/

คณะศกึษาศาสตร  

มหาวทิยาลัยบูรพา 

 ทิศทางของการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรและการ

สอนขัน้สูง 

10 กันยายน 

2554 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยศลิปากร/

คณะศกึษาศาสตร  

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

 ประชุมปฏบัิตกิาร

ประมวลผลขอมูลและเขียน

รายงานการศกึษาปจจัย

และกระบวนการที่สงผล

ตอสัมฤทธิผลทางวิชาการ 

18 – 23 

กันยายน 2554 

คณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ(ตอ) สัมมนาเพ่ิมประสทิธภิาพ

การบรหิารจัดการ

ทุนอุดหนุนวจัิยประจําป

งบประมาณ 2553 

26 – 28 

กันยายน 2554 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

 การวิจัยในชัน้เรยีนเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนการสอน 

28 ตุลาคม 

2554 

โรงเรยีนเทศบาลเมือง

ปทุมธาน ี

 การทําวจัิยในชัน้เรยีนและ

เขยีนโครงการ 

29 – 31 ตุลาคม 

2554 

โรงเรยีนไผทวทิยา 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรยีนการสอน 

23 ธันวาคม 

2554 

คณะอักษรศาสตร 

 การวิจัยในชัน้เรยีน 13 มกราคม 

2555 

คณะศลิปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 ความสาํคัญของกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษา (มคอ.) ตอการ

จัดการศกึษา และ การ

พัฒนาคุณภาพนกัศกึษา

ดวยกระบวนการวจัิยท่ี

ตอบสนองกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศกึษา 

17 มกราคม 

2555 

วิทยาลัยชุมชนสตลู 

 การวิจัยเชงิคุณภาพเพื่อ

พัฒนาการเรยีนการสอน 

24 มกราคม 

2555 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

 โครงการประชุมเพ่ือใหผู

เสนอขอรับทุนนาํเสนอแผน

งานวิจัย 

 

6 – 7 กุมภาพันธ 

2555 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดทํา

ผลงานทางวชิาการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 

28 กุมภาพันธ 

2555 – 3 

มีนาคม 2555 

4 – 8 มีนาคม 

2555 

สํานักพัฒนาระบบ

บรหิารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น 

 ประชุมเชงิปฏิบัตกิารพัฒนา

แนวทางขับเคลื่อนนกัวจัิย

รุนใหมดานยาเสพตดิ 

21 มีนาคม 

2555 

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยา

เสพตดิ 

 ทําอยางไร..งานวิจัยจงึ

นํามาขอกาํหนดตําแหนง

ทางวิชาการได และ 

ข้ันตอนการเขียนงานวจัิยที่

มีประสทิธภิาพ 

12 เมษายน 

2555 

โรงเรยีนสาธิตแหง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

21 พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดโพธ์ิประสทิธิ์ 

(วบูิลยบํารุงง) 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

22 – 23 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนประถมศกึษา

ธรรมศาสตร 

 การออกแบบการสอนแบบ 

Backward Design ที่

สงเสรมิทักษะการคิด

วิเคราะห 

 

27 พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนบานไทรทอง 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ(ตอ) อบรมปฏิบัตกิารการ

จัดการเรยีนการสอนและ

ประเมินผลท่ีเนนความ

แตกตางระหวางบุคคล 

28-29 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดกูคํา  

(เมธาวิสัยคณาทร) 

ผศ. ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ วรรณกกรมเยาวชนกับการ

ปลูกฝงคุณธรรม 

จรยิธรรมใหแกเด็ก 

10 กุมภาพันธ 

2555 

สํานักงานสงเสรมิสวัสดิ

ภาพและพิทกัษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส และ

ผูสงูอายุ 

 คายศกึษาคนตนแบบใน

วรรณคดไีทย 

24 – 25 

กันยายน 2554 

ศูนยวัฒนธรรมอําเภอเมอืง

นครปฐม ฯ มหาวทิยาลยัค

รสิเตยีน 

อาจารย ดร.อธิกมาส   

มากจุย 

วิทยากรสอนวชิาการนํา

ชุมชน 

27 มกราคม 

2555 

ศูนยฝกอบรมตาํรวจภูธร

ภาค 7 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

17 – 19 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนซับใหญวิทยาคม 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

21 พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดโพธ์ิประสทิธิ์ 

(วบูิลยบํารุงง) 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

22 – 23 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนประถมศกึษา

ธรรมศาสตร 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

อ.ดร.อธิกมาส  มากจุย(ตอ) อบรมปฏิบัตกิารการ

จัดการเรยีนการสอนและ

ประเมินผลท่ีเนนความ

แตกตางระหวางบุคคล 

28-29 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดกูคํา (เมธาวิสัย

คณาทร) 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

30 – 31 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดหนองหลวง 

จังหวัดพิจติร 

รศ.ดร.วสิาข  จัตวิัตร ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดทํา

ผลงานทางวชิาการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 

28 กุมภาพันธ 

2555 – 3 

มีนาคม 2555 

4 – 8 มีนาคม 

2555 

สํานักพัฒนาระบบ

บรหิารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น 

ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดทํา

ผลงานทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 

28 กุมภาพันธ 

2555 – 3 

มีนาคม 2555 

4 – 8 มีนาคม 

2555 

สํานักพัฒนาระบบ

บรหิารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น 

ผศ.ดร.ปรณัฐ  กจิรุงเรอืง ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดทํา

ผลงานทางวชิาการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 

28 กุมภาพันธ 

2555 – 3 

มีนาคม 2555 

4 – 8 มีนาคม 

2555 

 

 

 

 

สํานักพัฒนาระบบ

บรหิารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

ผศ.ดร.ปรณัฐ  กจิรุงเรอืง 

(ตอ) 

บรรยายพเิศษสอนเรือ่ง 

“ปจจัยท่ีมีอทิธพิลตอการ

บรหิารจัดการหลักสูตรและ

การสอนในสถาน ศึกษา และ

การฝกวิเคราะหปญหาและ

แนวโนมในการบรหิารจัด

หลักสูตรและการสอนใน

สถานศึกษา 

20 พฤษภาคม 

2555 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวทิยาลัยทักษิณ 

อาจารยสุนตีา  โฆษิตชัยวัฒน ประชุมเชงิปฏิบัตกิารจัดทํา

ผลงานทางวชิาการ 

ประจําปงบประมาณ 2555 

28 กุมภาพันธ 

2555 –          

3 มีนาคม 2555 

4 – 8 มีนาคม 

2555 

สํานักพัฒนาระบบ

บรหิารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น 

อาจารยสรินิทร  ลัดดากลม การออกแบบหนวยการ

เรยีนรูระดับปฐมวัย ป

การศกึษา 2555 

26 – 27 มีนาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดบานโปง  

“สามัคคีคุณูปถัมภ” 

 การเตรยีมความพรอมของ

สถานศกึษาเพื่อรองรับการ

ประเมินภายนอกรอบ 3 

7 – 8 เมษายน 

2555 

โรงเรยีนสุวรรณรังสฤษฎ

วิทยาลัย 

 การจัดทําหลกัสตูร การจัด

หนวยการเรยีนและ

แผนการเรยีนรู 

10 – 11 เมษายน 

2555 

โรงเรยีนภาวนามิมณฑ

ศกึษา 

 การสรางนสิัยรักการอาน

อยางสรางสรรคสาํหรับ

เด็กปฐมวัย 

24 – 25 

พฤษภาคม 

2555 

เทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม 

ผศ.ดร.สุเทพ อวมเจรญิ ประชุมเชงิปฏิบัตกิารเพ่ือ

กําหนดกรอบหลกัสูตรและ

การทําเอกสารประกอบ 

การจัดประชุม 

30 เมษายน – 2 

พฤษภาคม 

2555 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาสุรนิทร เขต 3 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

ผศ.ดร.สุเทพ อวมเจรญิ(ตอ) การออกแบบการสอนแบบ 

Backward Design ที่

สงเสรมิทักษะการคิด

วิเคราะห 

27 พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนบานไทรทอง 

อาจารยชัยรัตน  โตศลิา อบรมปฏิบัตกิารพัฒนา

และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

การเรยีนการสอนสังคม

ศกึษา 

10 พฤษภาคม 

2555 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษา

เพชรบุร ีเขต 1ห 

อ.ดร.ศริวิรรณ วณชิวัฒนวรชัย ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

17 – 19 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนซับใหญวิทยาคม 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

21 พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดโพธ์ิประสทิธิ์ 

(วบูิลยบํารุง) 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

22 – 23 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนประถมศกึษา

ธรรมศาสตร 

 การออกแบบการสอนแบบ 

Backward Design ที่

สงเสรมิทักษะการคิด

วิเคราะห 

 

27 พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนบานไทรทอง 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

อ.ดร.ศริวิรรณ  

วณชิวัฒนวรชัย(ตอ) 

อบรมปฏิบัตกิารการ

จัดการเรยีนการสอนและ

ประเมินผลท่ีเนนความ

แตกตางระหวางบุคคล 

28-29 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดกูคํา (เมธาวิสัย

คณาทร) 

 ประชุมปฏบัิตกิารการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนการสอนที่เนน

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

30 – 31 

พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนวัดหนองหลวง 

จังหวัดพิจติร 

 การวิจัยในชัน้เรยีนเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนการสอน 

28 ตุลาคม 

2554 

โรงเรยีนเทศบาลเมือง

ปทุมธาน ี

อ. ดร.อุบลวรรณ  สงเสรมิ เทคนคิวธีิการสอนและการ

วัดผล 

21 – 23 

พฤษภาคม 

2555 

สถาบันการพลเรอืนประจํา

วิทยาเขตชุมพร 

 การออกแบบการสอนแบบ 

Backward Design ที่

สงเสรมิทักษะการคิด

วิเคราะห 

27 พฤษภาคม 

2555 

โรงเรยีนบานไทรทอง 

อาจารยมัณฑนา  พันธุด ี อบรมเชงิปฏิบัตกิารการ

สรางขอสอบที่เนนทักษะ

การคิด 

28-29 

พฤษภาคม 

2555 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษา

เพชรบุร ีเขต 2 

อาจารยชัยรัตน  โตศลิา อบรมเชงิปฏิบัตกิารการ

สรางขอสอบที่เนนทักษะ

การคิด 

28-29 

พฤษภาคม 

2555 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษา

เพชรบุร ีเขต 2 

 รศ.สมพร  รวมสุข การพัฒนาบุคลกิภาพสู

ความสาํเร็จและทักษะการ

สื่อสาร 

 

29 พฤษภาคม 

2555 

ศูนยฝกอบรมตาํรวจภูธร

ภาค 7 
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ชื่อบุคลากร                            

ท่ีไดรับเชญิเปนวทิยากร 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ ชวงเวลาท่ีจัด สถานท่ีจดั/ผูจัด 

รศ.สมพร  รวมสุข (ตอ) วิทยากรสอนวชิาการนํา

ชุมชน 

27 มกราคม 

2555 

ศูนยฝกอบรมตาํรวจภูธร

ภาค 7 

 การพูดในท่ีสาธารณะ 

(Public Speaking) 

ทุกวันพุธ ตัง้แต 

30 พ.ย.54 เปน

ตนไป 

คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ผศ.มณฑนา  วัฒนถนอม การพัฒนาบุคลกิภาพสู

ความสาํเร็จและทักษะการ

สื่อสาร 

29 พฤษภาคม 

2555 

ศูนยฝกอบรมตาํรวจภูธร

ภาค 7 

อ.ชัยวัฒน  แกวพันงาม เตรยีมบุตรหลานสู

ประชาคมอาเซยีน 

23 ตุลาคม 

2554 

โรงเรยีน ภ.ป.ร.ราช

วิทยาลัย 
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ภาคผนวก 4 

การไดรับเชิญเปนกรรมการท่ีปรกึษา เปนกรรมการวทิยานพินธภายนอกสถาบัน   

เปนกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีในระดบัชาติหรอืนานาชาติ 
 

     ภาควชิาการบรหิารการศกึษา 

ลําดับ ช่ืออาจารย 

ประเภทการใหบรกิาร
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสรฐิ  

อนิทรรักษ 

     

 คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  /   โรงเรยีนเทศบาล 5  

วัดพระปฐมเจดยี 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาบรหิาร

สถานศกึษาและนเิทศการศกึษา 

 /   กองอัตรากาํลงั สํานกังาน

คณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

 ผูทรงคุณวุฒิวิพากษผลงานวิจัย เรื่อง    

การวิจัยกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน 

 /   หองประชุม 1-204 ชัน้ 2 

อาคารบรหิาร มหาวทิยาลัยค

รสิเตยีน นครปฐม 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกจิในการประเมนิผล

การปฏิบัตงิานและผลงานทางวชิาการของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

กรุงเทพมหานคร สาขาบรหิารสถานศกึษา

และนเิทศการศกึษา ระดับวทิยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ 

 /   สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
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  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสรฐิ  

อนิทรรักษ 

     

 ประธานกรรมการสหกรณ  /   สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยศลิปากรจํากัด 

 ผูทรงคุณวุฒิอานผลงานการวิจัยและ

บทความ 

 /   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 กรรมการผูประเมินผลการปฏิบตังิานเพ่ือ

เลื่อนวทิยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษากรุงเทพมหานคร 

 /   สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

2. ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตร ีดร.

นพดล  เจนอักษร 

     

 คณะอนกุรรมการวจัิยและพัฒนาการ

ประกอบวิชาชพี 

  /  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 คณะทํางานกจิกรรมการศกึษาวิเคราะห

รูปแบบการกระจายอํานาจตามกฎหมาย

ไปสูสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

 /   สํานักงานปลดักระทรวง

ศกึษาธิการ 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาบรหิาร

สถานศกึษาและนเิทศการศกึษา 

 /   กองอัตรากาํลงั สํานกังาน

คณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

 คณะกรรมการพิจารณาตดัสนิการประกวด

หนังสอืดเีดน ประจาํป พ.ศ. 2555 

 /   สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

 ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพตาํรา /    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

สุพรรณบุร ี

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกจิใน

 /   สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานและผลงาน

ทางวิชาการของขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา กรุงเทพมหานคร 

สาขาบรหิารสถานศกึษาและนเิทศ

การศกึษา ระดับวิทยฐานะชาํนาญการ

พิเศษ 

 ผูทรงคุณวุฒิใหคําปรกึษา แนะนาํ กาํกบั 

ควบคุม การศกึษาวิจัยฯ ของ สพป.

สมุทรสงคราม 

/    สพป. สมุทรสงคราม 

2. ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีพันตร ี 

ดร.นพดล เจนอักษร   

     

 กรรมการสอบดุษฎนีพินธของนายวเิศษ   

ภูมวิิชัยมหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

   / บัณฑติวทิยาลัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธาน ี

 กรรมการสอบดุษฎนีพินธของนายวรีะพงษ  

ไตรศวิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

   / บัณฑติวทิยาลัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธาน ี

 กรรมการควบคุมดุษฎีนพินธ              

ของนางสกุณา บุณยนรากร มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธริาช 

   / บัณฑติวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 กรรมการควบคุมดุษฎีนพินธ                    

ของนางศรวิีไล  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   / บัณฑติวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 กรรมการควบคุมวิทยานพินธ ของนางสาว

ปรยีนันทนา พงษไพบูลย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   / บัณฑติวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบการปรับแก

รายงานวจัิยของผูชวยศาสตราจารย ดร.

มาเรยีม นลิพันธุ 

 /   งานวิจัยและบรกิารวชิาการ 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง 

ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูบรหิาร

กับแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของครูฯ 

 /   งานวิจัยและบรกิารวชิาการ 

คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลสอบประมวล

ความรู 

 /   โครงการปรญิญาโทสาขาวชิา

การบรหิารการศกึษาภาค

พิเศษ คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 กรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานเพ่ือ

ตอสัญญาจางพนกังานใน

สถาบันอดุมศกึษา 

 /   คณศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

4. อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว      

 กรรมการสัมภาษณผูสมัครขอรับ

ทุนอุดหนุนการศกึษา  

 /   บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยั

ศลิปากร 

 กรรมการบรหิารงานบุคคลพนักงานใน

สถาบันอดุมศกึษาจากพนักงานประจํา 

 /   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 ท่ีปรกึษาประธานคณะกรรมาธิการการ

แรงงาน 

/    คณะกรรมาธิการการแรงงาน 

สภาผูแทนราษฎร 

5. อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจรญิ      

 กรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานเพ่ือ

ตอสัญญาจางพนกังานใน

สถาบันอดุมศกึษา 

 /   คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ภาควชิาการศกึษาเพ่ือการพัฒนามนุษยและสังคม 
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1. อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ      

 เปนผูทรงคุณวุฒ ิประเมนิคุณภาพเคร่ืองมอื

วจิัย นิสติปริญญาโท โครงการหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาคพิเศษ 

จํานวน 2 เร่ือง 

   / คณะศกึษาศาสตรและ 

พัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วทิยาเขตกาํแพงแสน 

เปนผูทรงคุณวุฒติรวจเครื่องมอืวจัิย นสิติ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวธีิ

วทิยาการวจัิยการศกึษา ภาควชิาวจัิยและ

จิตวทิยาการศึกษา 

   / คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เปนกรรมการสอบวทิยานิพนธ นิสติ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา

การศึกษานอกระบบโรงเรยีน ภาควชิา

การศึกษาตลอดชวีติ คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

   / คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เปนกรรมการสอบโครงรางวทิยานพินธ   

(ขัน้ท่ี 1) นิสติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน 

ภาควชิาการศึกษาตลอดชวีติ  

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

   / คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. รองศาสตราจารย ดร.ศริณิา จติตจรัส      

 เปนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานพินธ 

นักศกึษาปรญิญาโท สาขาชนบทศกึษาและ

การพัฒนา สํานักบณัฑติอาสาสมัคร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร กรุงเทพฯ 
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 เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย

เพ่ือนําเสนอในการประชุมวชิาการ 

“นเรศวรวิจัย” ครัง้ท่ี 8 : นวัตกรรมความรู

สูประชาชมอาเซยีน 

 /   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 เปนผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

วิชาการวารสารวไลยอลงกรณปรทัิศน 

 /   สํานักงานสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบยีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 เปนประธานสอบวิทยานพินธของนกัศกึษา

ปรญิญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 

   / บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

 เปนผูเชี่ยวชาญประเมินโครงการวิจัยเพ่ือ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา 

 /   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา 

 เปนประธานสอบวิทยานพินธนกัศกึษา

ระดับปรญิญาเอก หลักสูตรปรชัญาดุษฏี

บัณฑติ สาขาวชิาผูนาํทางการศกึษาและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน 2 เรื่อง 

   / บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชยีงใหม 

 เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ          

เพ่ือตพิีมพในวารสารสาํนกับัณฑติ

อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 /   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ครีบีนู จงวุฒเิวศย      

 กรรมการสอบวิทยานพินธ หลักสูตร

ปรญิญาเอก สาขาวิชาประชากรศกึษา 

(หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตรและ

   / สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 
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มนุษยศาสตร 

 กรรมการสอบโครงรางวิทยานพินธ 

หลักสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาวิจัย

ประชากรและสังคม (หลักสูตรปกติ) 

สถาบันวจัิยประชากรและสังคม 

   / สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 กรรมการสอบปากเปลาดุษฎีนพินธ 

สาขาวชิาการศกึษาและการพัฒนาสังคม 

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา 

   / คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจาก

ผลงานวจัิย จํานวน 3 เรื่อง 

 /   บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน

จอมบึง 

 เปนผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะเครื่องมือ

วิจัย นสิติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 

ภาควิชาการศกึษาตลอดชวีติ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

   / คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทาง

วิชาการ การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวจัิยสรางสรรคระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ“ศลิปากรวิจัยและสรางสรรค 

ครัง้ท่ี 5 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

 /   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวจัิย นสิติ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

วิธวิีทยาการวิจัยการศกึษา ภาควชิาวจัิย

และจติวทิยาการศกึษา 

   / คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐาปนยี ธรรมเมธา       

 กรรมการการจดัการประชุมวชิาการ

ระดับชาต ิประจําป 2554 ตามคําสั่ง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา         

ท่ี 166/2554 วันท่ี 28 เมษายน 2554 

 /   สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

 กรรมการสอบวทิยานพินธ นางสาวอภิชา 

แดงจาํรูญ หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสอบวทิยานพินธ นางสาววราภรณ 

สนิถาวร หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสอบวทิยานพินธ นางสาวกนกพร 

ฉันทนารุงภักดิ์  หลักสตูรครุศาสตรดุษฏี

บัณฑติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. อาจารย ดร. นํ้ามนต เรอืงฤทธ์ิ      

 กรรมการ “การแขงขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 14” 

  /  คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

3. อาจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม      

 กรรมการ “การแขงขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 14” 

  /  คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

4. อาจารย ดร. อนริุทธ สติมั่น      

 กรรมการการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิ 

ดานอเีลิรนนิง  (National E-learning Conference)  

ณ อมิแพคเมอืงทองธานี โดย โครงการ

มหาวทิยาลัยไซเบอรไทย (TCU) ตามคําส่ัง

  /  สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            

ที่ 166/2554 วันท่ี 28 เมษายน 2554 

 กรรมการสอบวทิยานิพนธ  นายบัณฑติ   

หนูสอน หลกัสูตรเทคโนโลยีและสือ่สาร

การศกึษามหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

   / มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒพิจิารณาโครงการ

พัฒนาการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรู

ดานวชิาชพีดวยเทคโนโลยีสารสนทศและการ

สื่อสาร คณะครุศาสตร อุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

/    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาธนบุร ี

 ท่ีปรกึษาแผนดาํเนนิการวจัิย โครงการวจัิย

การจดัการเรยีนการสอนของครตูามหลกัสตูร

วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

สสวท. 

/    สถาบันสงเสรมิการสอน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) 

กระทรวงศกึษาธิการ 

 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 
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1 ผศ.ดร.นวลฉว ีประเสรฐิสุข      

   /   สถาบันการจัดการ 

ปญญาภิวัฒน 

   /   โรงเรยีนสรินิธร 

ราชวทิยาลัย 
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     / มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2 อ.ดร.นงนุช โรจนเลศิ      

  

 

 /   Journal of Applied Animal 

Science. Mahidol 

University 

 

ภาควชิาพ้ืนฐานทางการศกึษา 
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ภาควชิาพ้ืนฐานทางการศกึษา      

1. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลศิ      

 การพัฒนากาํลังพลตามคานยิมหลกัของ 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

   √ มหาวิทยาลัยมหดิล 

การนํานโยบายเรยีนฟรไีปปฏิบัต ิ    √ มหาวิทยาลัยมหดิล 

การพัฒนาสมรรถนะหลกัของบุคลากร

กรมการพัฒนาชุมชน 

   √ มหาวิทยาลัยมหดิล 

การประยุกตใชหลักพรหมวหิาร 4 ในการ

ปฏบัิตหินาท่ีของขาราชการสายสนับสนุน

วชิาการมหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขต

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

 √   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วทิยาลัย 
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2 ผศ.ดร.โรม  วงศประเสรฐิ      

 กรรมการตดัสนิกรฑีา   √  เทศบาลนครนครปฐม 

ผูตดัสนิสมาคมกรฑีาฯ ออมสนิ-ดาวรุงมุง 

โอลมิปค 

  √  สมาคมกรฑีาแหงประเทศ

ไทย 

กรรมการตดัสนิกรฑีา   √  เทศบาลนครนครปฐม 

กรรมการตดัสนิการแขงขันกฬีาเยาวชน

แหงชาต ิครัง้ท่ี 28 ภูเก็ตเกมส 

  √  การกฬีาแหงประเทศไทย 

 

ภาควชิาหลักสูตรและวธีิสอน 
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศริสิัมพันธ      

 คณะทํางานสรางและกลั่นกรองเครื่องมือวัด

ความถนัดทางวชิาชพีครู (PAT 4) ครัง้ท่ี 3 ป

การศกึษา 2554 

 /   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ      

 อนุกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  /   โรงเรยีนวัดบานโปง 

“สามัคคีคุณูปถัมภ” 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยทาง

วัฒนธรรมเพ่ือเผยแพรในการประชุมวชิาการ

วจัิยวัฒนธรรม ครัง้ท่ี 2 

 

 /   กรมสงเสรมิวัฒนธรรม 
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กรรมการสอบปกปองวทิยานพินธ ของ

นางสาวพสนุาถ  เมฆานุเคราะห 

   / คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา ธนบุร ี

    

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรณฐั  กจิรุงเรอืง      

 คณะกรรมการประกวดโครงงาน  /   โรงเรยีนวัดบานโปง 

“สามัคคีคุณูปถัมภ” 

4 อาจารย ดร.อธกิมาส  มากจุย      

 คณะกรรมการประกวดโครงงาน  /   โรงเรยีนวัดบานโปง 

“สามัคคีคุณูปถัมภ” 

 คณะกรรมการปฏิบตัหินาท่ีในการจัดสอบ 

GAT/PAT 

 /   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 คณะกรรมการตัดสนิการประกวดแขงขัน

ทักษะภาษาไทย 

 /   สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษา

กาญจนบุร ีเขต 1 

5 อาจารย ดร.ศริวิรรณ  วณชิวัฒนวรชัย      

 ผูทรงคุณวุฒิและรวมอภิปรายวพิากษ

หลักสูตร สขาการศกึษาปฐมวัย 

 /   คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กาญจนบุร ี

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ      

 ผูวิพากษหลกัสตูร  /   คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

สุนันทา 

 กรรมการตดัสนิการประกวดบรรยายธรรม 

ประจําป 2555 

 /   วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
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 กรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  /   คณะโบราณคด ี

7 อาจารย ดร.วิสูตร   โพธ์ิเงิน      

 ผูเชี่ยวชาญโครงการวจัิยเรื่อง Environmental 

Assessment of Transborder Road Link 

Dawei-Phu Nam Ron 

 /   สถาบันวจัิยสภาวะแวดลอม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8 อาจารย ดร.บํารุง  ชํานาญเรอื      

 คณะกรรมการปฏิบตัหินาท่ีในการจัดสอบ 

GAT/PAT 

 /   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 คณะกรรมการปฏิบตัหินาท่ีในการจัดสอบ 

GAT/PAT  ครัง้ท่ี  

 /   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 ปฏบัิตหินาท่ีในการดาํเนนิการทดสอบทาง

การศกึษาวชิาสามัญ 7 วิชา 

 /   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

9 ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา  วัฒนถนอม      

 คณะทํางานสรางและกลั่นกรองเครื่องมือวัด

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กลุมสาระการ

เรยีนรูภาษาไทย ชวงชัน้ท่ี 4 (ม.6)  

ปการศกึษา 2554 

 /   สถาบันทดสอบทาง

การศกึษาแหงชาต ิสทศ. 

 ท่ีปรกึษางานวิจัยของพันตาํรวจภัทราภรณ     

จุฬะปตะ โรงเรยีนนายรอยตํารวจ เรื่อง ความ

ตองการจําเปนในการใชภาษาไทยของ

พนักงานสอบสวน 

/    โรงเรยีนนายรอยตาํรวจ 

10 รองศาสตราจารยสมพร  รวมสุข      

 ผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยเรื่อง ความ

ตองการจําเปนในการใชภาษาไทยของ

พนักงานสอบสวน 

 / /  โรงเรยีนนายรอยตาํรวจ 
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11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อวมเจรญิ      

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกจิในการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานและผลงานทาง

วชิาการ 

 / /  สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการกรงุเทพมหานคร 
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ภาคผนวก 5 

บุคลากรท่ีไปดงูาน ประชุมวชิาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ 

ภาควชิาการบรหิารการศกึษา 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันท่ี หนวยงาน/สถานท่ีจัด 

1. ผศ.ดร.ประเสรฐิ 

อินทรรักษ 

 

ประชุมพิจารณาราง 

มคอ.1 

15 ส.ค. 54 

 

หองประชุม 3-1 อาคารสาํนกังาน

อธิการบด ี2 ชัน้ 3 มหาวิทยาลยั

ธุรกจิบัณฑติย กรงุเทพฯ 

  ประชุมแสดงความ

คดิเห็น เรื่อง 

คุณลักษณะและการ

พัฒนาผูบรหิาร

การศกึษา 

9 ก.พ.55 หองประชุมสนม สุทธิพิทักษ (1-1) 

มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย 

กรุงเทพฯ 

  ประชุมสัมมนา

กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯ 

10 มี.ค.55 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

  ประชุมสหกรณออม

ทรัพย มหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

27 เม.ย.55 สหกรณออมทรัพย มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

2. อ.ดร.สาํเรงิ  

ออนสัมพันธุ 

ประชุมแสดงความ

คดิเห็น เรื่อง 

คุณลักษณะและการ

พัฒนาผูบรหิาร

การศกึษา 

9 ก.พ.55 หองประชุมสนม สุทธิพิทักษ (1-1) 

มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย 

กรุงเทพฯ 

  ประชุมวิชาการการ

บรหิารการศกึษา

สัมพันธแหงประเทศ

ไทย ครัน้ท่ี 34 

 

22 มี.ค.55 โรงแรมรอยัลรเิวอร กรุงเทพฯ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันท่ี หนวยงาน/สถานท่ีจัด 

 อ.ดร.สาํเรงิ  

ออนสัมพันธุ 

อบรมเชงิปฏิบัตกิาร

การใหความรูเรื่อง

การใชระบบงาน

ทะเบยีนนกัศกึษาเพ่ือ

การจดัการเรยีนการ

สอนและใหคําปรกึษา

นักศกึษา 

29 พ.ค.55 งานพัฒนาวิชาการและบรกิาร

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร 

3. อ.ดร.มัทนา  

วังถนอมศกัดิ ์

 

ประชุมแสดงความ

คดิเห็น เรื่อง 

คุณลักษณะและการ

พัฒนาผูบรหิาร

การศกึษา 

9 ก.พ.55 หองประชุมสนม สุทธิพิทักษ (1-1) 

มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย 

กรุงเทพฯ 

4. อ.ดร.สายสดุา  

เตยีเจรญิ 

ประชุมวิชาการการ

บรหิารการศกึษา

สัมพันธแหงประเทศ

ไทย ครัน้ท่ี 34 

22 มี.ค.55 โรงแรมรอยัลรเิวอร กรุงเทพฯ 

  อบรมเชงิปฏิบัตกิาร

การใหความรูเรื่อง

การใชระบบงาน

ทะเบยีนนกัศกึษาเพ่ือ

การจดัการเรยีนการ

สอนและใหคําปรกึษา

นักศกึษา 

29 พ.ค.55 งานพัฒนาวิชาการและบรกิาร

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร 

5. อ.ดร.นชุนรา  

รัตนศริะประภา 

ประชุมพิจารณาราง 

มคอ.1 

15 ส.ค. 54 

 

หองประชุม 3-1 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย กรุงเทพฯ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวขอ วันท่ี หนวยงาน/สถานท่ีจัด 

 

 

 

อ.ดร.นชุนรา  

รัตนศริะประภา

(ตอ) 

ประชุมแสดงความ

คดิเห็น เรื่อง 

คุณลักษณะและการ

พัฒนาผูบรหิาร

การศกึษา 

9 ก.พ.55 หองประชุมสนม สุทธิพิทักษ (1-1) 

มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย 

กรุงเทพฯ 

  อบรมเชงิปฏิบัตกิาร

การใหความรูเรื่อง

การใชระบบงาน

ทะเบยีนนกัศกึษาเพ่ือ

การจดัการเรยีนการ

สอนและใหคําปรกึษา

นักศกึษา 

29 พ.ค.55 งานพัฒนาวิชาการและบรกิาร

การศกึษา คณะศกึษาศาสตร 
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ภาควชิาการศกึษาเพ่ือการพัฒนามนุษยและสังคม 

ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดอืน ปสถานท่ี หนวยงานท่ีจดั 

1. อาจารยจติตรา  

มาคะผล 

ประชุมสัมมนา

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อ

พิจารณามาตรฐาน

วชิาชพีทางการศกึษา 

22 ธันวาคม 2554/ 

หองปนเกลา 2 ชัน้ 9 

โรงแรมรอยัลซติี้ 

กรุงเทพฯ 

สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา 

กระทรวงศกึษาธิการ 

 โครงการสัมมนาทาง

วชิาการ 2553-2555 

“มหาวทิยาลัยไทยบน

เวทีโลก ครัง้ท่ี 8 เรื่อง 

“การเรยีน การสอน 

และการบรหิารเครอื 

ขายดานการทองเท่ียว

เชงิศลิปะและ

วัฒนธรรม : การ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณกับส

หราชอาณาจกัร” 

26 มกราคม 2555/

หองกมลทิพย 

โรงแรมสยามซติี้ 

ถนนศรอียุธยา 

กรุงเทพฯ 

สถาบันคลังสมองของชาต ิ

 โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ประจําป 25551 

7-18 พฤษภาคม 

2555/จังหวัด

นครนายก 

กองการเจาหนาท่ี สาํนกังาน

อธิการบด ีมหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

2.รศ.ดร.ศริณิา จติตจรัส โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ประจําป 25551 

7-18 พฤษภาคม 

2555/จังหวัด

นครนายก 

กองการเจาหนาท่ี สาํนกังาน

อธิการบด ีมหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

3.อาจารยพรรณภัทร  

ปลั่งศรเีจรญิสุข 

โครงการปฐมนเิทศ

บุคลากรใหม 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ประจําป 2555 

7-18 พฤษภาคม 

2555/จังหวัด

นครนายก 

กองการเจาหนาท่ี สาํนกังาน

อธิการบด ีมหาวิทยาลัย

ศลิปากร 
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ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา 
 

 

 

ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดอืน ปสถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 

ผศ. ดร. ฐาปนยี ธรรมเมธา 

อาจารย ดร. อนริุทธ สตม่ัิน 

อาจารย ดร. น้ํามนต เรอืงฤทธ์ิ 

อาจารย ดร. เอกนฤน  

บางทาไม 

อาจารย วรวุฒิ ม่ันสุขผล 

การประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาต ิดาน

อีเลรินนงิ  (National E-

learning Conference : 

NEC 2011)   

9-10 สงิหาคม 

2554 

อิมแพคเมืองทอง

ธาน ีนนทบุร ี

โครงการมหาวทิยาลัย          

ไซเบอรไทย (TCU) 

 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว 

ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดอืน ป สถานที ่

ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสรฐิสุข 

อ.ดร.อาดัม นลีะไพจติร 

อ.ดร.ประจักษ ปฏิทัศน 

อ.กันยารัตน สอาดเย็น 

การประชุมชี้แจง

กรอบการวิจัยท่ี วช. 

ใหทุนอุดหนนุ 

ปงบประมาณ 2555 

7 มิ.ย. 54 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาต ิ

อ.ดร.นงนชุ โรจนเลศิ ประชุมสัมมนาทาง

วิชาการนานาชาต ิ 

ครัง้ท่ี 7 เรื่อง ความ

ม่ันคงของภูมภิาคบน

พ้ืนฐานการพัฒนา

เศรษฐกจิ สงัคมและ

สิ่งแวดลอมกลุมประเทศ 

อนุภูมิภาคลุมน้าํโขง

และเอเชยีแปซฟิก 

7-12 ส.ค. 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

รวมกับ University of 

Kelaniya ประเทศศรลีังกา 

ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสรฐิสุข 

ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต 

อ.ดร.ประจักษ ปฏิทัศน 

อ.กันยารัตน สอาดเย็น 

การใชโปรแกรมระบบ

บรหิารงานวิจัย 

(NRPM) เพ่ือเสนอขอ

งบประมาณป 2556 

 

5 ก.ย. 54 ศูนยคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดอืน ป สถานที ่

อ.ดร.อาดัม นลีะไพจติร จติวิทยาพัฒนา

พฤตกิรรมและพลงัใจ

ดวยองคความรูไทย-

สากล 

แนวใหม 

11-14 ก.ค. 54 

28-31 ก.ค. 54 

1 ส.ค. 54 

18-22 ต.ค. 54 

23-27 มี.ค. 54 

1. สถาบนัสุขภาพอาเซยีน 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2. The Virginia Sativ Global 

Network, U.S.A. 

3. Institute for International 

Connections (IIC) U.S.A. 

 

ภาควชิาพ้ืนฐานทางการศกึษา 

ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดอืน ป

สถานท่ี 

หนวยงานท่ีจัด 

1.อ.นภสร  นลีะไพจติร การประชุมวิชาการและ 

นําเสนอผลงานวิจัยดาน 

วทิยาศาสตรการกฬีา  

ครัง้ท่ี 3 

22-23 กันยายน 

2554 

การกฬีาแหงประเทศไทย 

2.อ.นรนิทรา จันทศร การประชุมวิชาการและ 

นําเสนอผลงานวิจัยดาน 

วทิยาศาสตรการกฬีา  

ครัง้ท่ี 3 

22-23 กันยายน 

2554 

การกฬีาแหงประเทศไทย 

3.อ.ดร.วรรณ ีเจมิสรุวงศ การประชุมวิชาการและ 

นําเสนอผลงานวิจัยดาน 

วทิยาศาสตรการกฬีา  

ครัง้ท่ี 3 

22-23 กันยายน 

2554 

การกฬีาแหงประเทศไทย 

4.อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล การประชุมวิชาการและ 

นําเสนอผลงานวิจัยดาน 

วทิยาศาสตรการกฬีา  

ครัง้ท่ี 3 

 

 

22-23 กันยายน 

2554 

การกฬีาแหงประเทศไทย 
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ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดอืน ป

สถานท่ี 

หนวยงานท่ีจัด 

5. รศ.ดร.คณติ เขียววิชัย โครงการสัมมนา

คณาจารย สาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ประจําป 2555 

11-13 พฤษภาคม 

2555 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง

การศกึษา 

6.  อ.ดร.วรรณ ี 

เจมิสุรวงศ 

โครงการสัมมนา

คณาจารย สาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ประจําป 2555 

11-13 พฤษภาคม 

2555 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง

การศกึษา 

7.  อ.ดร.คุณัตว 

พธิพรชัยกุล 

โครงการสัมมนา

คณาจารย สาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ประจําป 2555 

11-13 พฤษภาคม 

2555 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง

การศกึษา 

8.  อ.นภสร  นลีะไพจติร โครงการสัมมนา

คณาจารย สาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ประจําป 2555 

11-13 พฤษภาคม 

2555 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง

การศกึษา 

9.  อ.นรนิทรา 

จันทศร 

โครงการสัมมนา

คณาจารย สาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ประจําป 2555 

11-13 พฤษภาคม 

2555 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง

การศกึษา 

10.  อ.กมลรัตน  หนูสว ี โครงการสัมมนา

คณาจารย สาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ประจําป 2555 

11-13 พฤษภาคม 

2555 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง

การศกึษา 

11.  อ.วรรณวสิา 

บุญมาก 

โครงการสัมมนา

คณาจารย สาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ประจําป 2555 

11-13 พฤษภาคม 

2555 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง

การศกึษา 
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ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดอืน ป

สถานท่ี 

หนวยงานท่ีจัด 

12.  อ.อัยรัสต 

แกสมาน 

โครงการสัมมนา

คณาจารย สาขาวชิา

วทิยาศาสตรการกฬีา 

ประจําป 2555 

11-13 พฤษภาคม 

2555 

ภาควิชาพ้ืนฐานทาง

การศกึษา 

 

ภาควชิาหลักสูตรและวธีิสอน 

ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดอืน ปสถานที ่ หนวยงานท่ีจัด 

1.ผศ.ดร.มาเรยีม   

นลิพันธุ 

ประชุมคณะกรรมการ

การพจิารณาให

ทุนอุดหนุนการ

ประเมินผลโครงการ

พัฒนาศกัยภาพครูเพ่ือ

เปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

13 กรกฎาคม 2554 

หองประชุม สสวท. 

สสวท. 

 ประชุมคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิดานการ

วจัิยทางวัฒนธรรม 

ครัง้ 1/2554 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 

2555   

ณ หองประชุม

อาคารกรมสงเสรมิ

วัฒนธรรม 

กรมสงเสรมิวัฒนธรรม 

 ประชุมเชงิปฏิบัตกิาร

พัฒนาแนวทาง

ขับเคลื่อนนกัวิจัยรุน

ใหมตานยาเสพตดิ 

วันที่ 21 มีนาคม 

2555 

 ณ สํานักงาน 

ป.ป.ส. 

สํานังาน ป.ป.ส. 

 ประชุมคณะกรรมการ

กองทุนสนับสนนุ

พัฒนางานวจัิยและงาน

สรางสรรคสําหรับ

นักศกึษาระดบั

17 เมษายน 2555 

หองประชุมบัณฑติ

วิทยาลัย 

 ชัน้ 7 อาคาร 50 ป  

บัณฑติวิทยาลัย  

มหาวทิยาลัยศลิปากร 
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ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดอืน ปสถานที ่ หนวยงานท่ีจัด 

บัณฑติศกึษา และ

คณะกรรมการ

พจิารณาคัดเลอืกผู

สมควรไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย

สําหรับนกัศกึษา ระดับ

บัณฑติศกึษา จากเงนิ

งบประมาณแผนดนิ 

ปงบประมาณ 2555 

2.อ.อนัน  ปนอินทร ประชุมประชาพิจารณ

มาตรฐานวิชาชพีครู

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

29 กรกฎาคม 2554  

หองประชุมสามศร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธ ิ

ราช 

3.อ.ดร.ศริวิรรณ   

วณชิวัฒนวรชัย 

ประชุมปฏิบัตกิาร

ประมวลผลขอมูลและ

เขียนรายงานการศกึษาฯ 

18-23 กนัยายน ณ 

โรงแรมหัวหนิ บลู

เวฟ บีช รสีอรท 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก 6 

บุคลากรที่เขารวมประชมุ อบรม สัมมนา ตางประเทศ 

 

ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

ภาควชิาการบริหารการศกึษา          

1 ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทรรกัษ การประชุม เรื่อง The 2nd Biennial 

Conference of East-Asian Association 

for Science Education (EASE) 2011 

22 ต.ค. 54 

- 26 ต.ค. 

54 

Chosun University, 

Gwangju ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี 

EASE  

  ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทรรกัษ โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานบัน                 

ทางการศกึษาตาง ๆ ภายในประเทศ

สวสิเซอรแลนด-เนเธอแลนด และ

ฝรั่งเศส 

29 ต.ค. 54 

- 8 พ.ย. 54 

สวสิเซอรแลนด  เนเธอ

แลนด และฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,000.00 

  ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทรรกัษ โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอ

งานวจัิยในระดับนานาชาต ิ

3 ธ.ค. 54 - 

12 ธ.ค. 54 

ประเทศสิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

รวมกับสถาบัน Kings 

International Business 

School สิงคโปร 

142,800.00 

  ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทรรกัษ โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 

26 มี.ค. 55 

- 30 มี.ค. 

55 

 

 

โรงเรยีน Yeoju ประเทศ

เกาหลีใต 

โรงเรยีน Yeoju ประเทศ

เกาหลีใต 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

  ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทรรกัษ โครงการศึกษาดูงานการบรหิารโรงเรยีน/

สถาบันการศึกษา 

16-20 เม.ย. 

55 

ฮองกง มาเกา จูไห 

และเซนิเจิ้น 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

25,900.00 

  ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทรรกัษ โครงการศึกษาดูงานการบรหิารโรงเรยีน/

สถาบันการศึกษา 

5-12 พ.ค. 

55 

ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด  

เนเธอแลนด ฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

173,000.00 

2 ผศ.ดร.วาท่ีพันตรนีพดล  

เจนอักษร 

การประชุม เรื่อง The 2nd Biennial 

Conference of East-Asian Association 

for Science Education (EASE) 2011 

22 ต.ค. 54 

- 26 ต.ค. 

54 

Chosun University, 

Gwangju ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี 

EASE  

  ผศ.ดร.วาท่ีพันตรนีพดล  

เจนอักษร 

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานบัน            

ทางการศกึษาตาง ๆ ภายในประเทศ

สวสิเซอรแลนด-เนเธอแลนด                   

และฝรั่งเศส 

29 ต.ค. 54 

- 8 พ.ย. 54 

สวสิเซอรแลนด  เนเธอ

แลนด และฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

  ผศ.ดร.วาท่ีพันตรนีพดล  

เจนอักษร 

โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอ

งานวจัิยในระดับนานาชาต ิ

3 ธ.ค. 54 - 

12 ธ.ค. 54 

ประเทศสิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

รวมกับสถาบัน Kings 

International Business 

School สิงคโปร 

 

  ผศ.ดร.วาท่ีพันตรนีพดล  

เจนอักษร 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 

26 มี.ค. 55 

- 30 มี.ค. 

55 

 

โรงเรยีน Yeoju ประเทศ

เกาหลีใต 

โรงเรยีน Yeoju ประเทศ

เกาหลีใต 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

  ผศ.ดร.วาท่ีพันตรนีพดล  

เจนอักษร 

โครงการศึกษาดูงานการบรหิารโรงเรยีน/

สถาบันการศึกษา 

5 พ.ค. -12 

พ.ค. 55 

ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด  

เนเธอแลนด ฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

173,000.00 

3 อ.ดร.นุชนรา                        

รัตนศิระประภา 

การประชุม เรื่อง The 2nd Biennial 

Conference of East-Asian Association 

for Science Education (EASE) 2011 

22 ต.ค. 54 

- 26 ต.ค. 

54 

Chosun University, 

Gwangju ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี 

EASE  

  อ.ดร.นุชนรา                     

รัตนศิระประภา 

โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอ

งานวจัิยในระดับนานาชาต ิ

3 ธ.ค. 54 - 

12 ธ.ค. 54 

ประเทศสิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

รวมกับสถาบัน Kings 

International Business 

School สิงคโปร 

 

  อ.ดร.นุชนรา                  

รัตนศิระประภา 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 

26 มี.ค. 55 

- 30 มี.ค. 

55 

โรงเรยีน Yeoju ประเทศ

เกาหลีใต 

โรงเรยีน Yeoju ประเทศ

เกาหลีใต 

 

  อ.ดร.นุชนรา                       

รัตนศิระประภา 

โครงการศึกษาดูงานการบรหิารโรงเรยีน/

สถาบันการศึกษา 

16 เม.ย.-20 

เม.ย. 55 

ฮองกง มาเกา จูไห 

และเซนิเจิ้น 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

25,900.00 

4 อ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์ โครงการศึกษาดูงานการบรหิารโรงเรยีน/

สถาบันการศึกษา 

16 เม.ย.-20 

เม.ย. 55 

ฮองกง มาเกา จูไห 

และเซนิเจิ้น 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

25,900.00 

5 อ.ดร.สายสุดา  เตียเจรญิ โครงการศึกษาดูงานการบรหิารโรงเรยีน/

สถาบันการศึกษา 

 

 

16 เม.ย.-20 

เม.ย. 55 

ฮองกง มาเกา จูไห 

และเซนิเจิ้น 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

25,900.00 
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ภาควชิาการศกึษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม        

1 ผศ.ดร.คีรบูีน จงวุฒเิวศย เขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวจัิยใน

การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ The 

International Journal of Arts and 

Science (IJAS) Conference 

31 มี.ค. 55 - 

6 เม.ย. 55 

ประเทศออสเตรเลีย  50,000.00 

2 อ.พรรณภัทร  

ปลั่งศรเีจริญสุข 

โครงการศึกษาดูงานดานการศกึษานอก

ระบบโรงเรยีนและการศกึษาตาม

อัธยาศัย 

15 ต.ค. 54 - 

17 ต.ค. 54 

ประเทศสิงคโปร คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24,800.00 

ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว        

1 ผศ.ดร.สมทรัพย  สุขอนันต โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย 

Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

10 ก.ย.-19 

ก.ย. 54 

มหาวทิยาลัย 

Queensland ประเทศ

ออสเตรเลยี 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

34,500.00 

2 อ.ดร.กมล โพธเิย็น โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย 

Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

10 ก.ย.-19 

ก.ย. 54 

มหาวทิยาลัย 

Queensland ประเทศ

ออสเตรเลยี 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

34,500.00 

  อ.ดร.กมล โพธเิย็น โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูรอนดาน

ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

28 มี.ค. 55 

- 30 เม.ย. 

55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

3 อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ เขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวจัิยใน

การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 

7 ส.ค.-12 

ส.ค.55 

University of Kelaniya 

ประเทศศรลีังกา 

  50,000.00 
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4 อ.กันยารัตน  สอาดเย็น โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย 

Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

10 ก.ย.-19 

ก.ย. 54 

มหาวทิยาลัย 

Queensland ประเทศ

ออสเตรเลยี 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

34,500.00 

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา          

1 ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา เขารวมประชุมผูเช่ียวชาญ The Aalto 

Camp for Societal Innonation 

23 ส.ค.-1 

ก.ย. 54 

เมือง Espoo ประเทศ

ฟนแลนด 

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 

  ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา เขารวมประชุมครัง้ท่ี 7 APEC Future 

Education Forum และประชุมนานาชาติ

ครัง้ที่ 9 International ALCoB 

Conference 

14 พ.ย. 54 - 

16 พ.ย. 54 

เมืองบาหลี ประเทศ

อนิโดนีเซยี 

Institute of APEC 

Collaborative Education 

(IACE) ประเทศเกาหลีใต 

 

  ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา สํารวจสถานที่และเจรจาขอความรวมมือ

กับสวนราชการตางๆ ในจังหวัดเชยีงใหม 

และซกัซอมความเขาใจในการจัดงาน 

APAN Meeting 33rd 

6 ธ.ค. 54 - 

9 ธ.ค. 54 

จังหวัดเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 

  ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา เขารวมประชุม Networked Learning 

Conference 

2 เม.ย.-4 

เม.ย. 55 

ราชอาณราจักร

เนเธอรแลนด 

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 

  ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา เขารวมประชุม The ASEM Conference 

“LEARNING UNLIMITED" 

29 พ.ค.-31 

พ.ค.55  

เมืองโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก                      

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 

2 อ.ดร.อนิรุทธ สตม่ัิน โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณในตางประเทศของ

นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี 

25 ต.ค. 54 

- 30 ต.ค. 

54 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีและประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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3 อ.ดร.เอกนฤน บางทาไม โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณในตางประเทศของ

นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี 

25 ต.ค. 54 

- 30 ต.ค. 

54 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีและประเทศจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

4 อ.ดร.นํ้ามนต เรอืงฤทธิ์ โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณในตางประเทศของ

นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี 

25 ต.ค. 54 

- 30 ต.ค. 

54 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีและประเทศจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

5 อ.ดร.ศิวนติ  อรรถวุฒกิุล โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณในตางประเทศของ

นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี 

25 ต.ค. 54 

- 30 ต.ค. 

54 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีและประเทศจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

  อ.ดร.ศิวนติ อรรถวุฒกิุล โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ

สงเสรมิบุคลากรใหไดรับการเพิ่มพูน

ความรู ทักษะ ประสบการณในการใช

เทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีน

การสอนในโรงเรยีน 

17 มี.ค. 55 - 

27 มี.ค. 55 

ประเทศญ่ีปุน โรงเรยีนดุสิตวทิยา  

ภาควชิาพื้นฐานทางการศกึษา          

1 รศ.ดร.คณิต เขียววชัิย โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิง

ปฏบัิติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน

และจัดเตรยีมหลักสูตรปรญิญาโท-เอก 

ดานการสอนพลศึกษาและการออกกาํลัง

กายเพื่อสุขภาพ 

10 ต.ค. 54 - 

16 ต.ค. 54 

College of Social 

Science, University of 

Bermingham ประเทศ 

สหราชอาณาจักร 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

81,200.00 
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  รศ.ดร.คณิต เขียววชัิย โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการ

เรยีนการสอน 

21 มี.ค. 55 - 

24 มี.ค. 55 

เขตการปกครองพเิศษ

ฮองกง เมืองเซนิเจ้ิน 

ประเทศจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

29,900.00 

2 อ.ดร.ลุยง วรีะนาวิน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 ม.ค. 55 - 

23 ม.ค. 55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

17,600.00 

  อ.ดร.ลุยง วรีะนาวิน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 มี.ค. 55 - 

24 มี.ค. 55 

ประเทศญ่ีปุน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,900.00 

  อ.ดร.ลุยง วรีะนาวิน โครงการวจัิยเชิงคุณภาพ : เทคนิควธิี

วิจัยเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการพัฒนา

ขีดความสามารถเชงิแขงขันของ

ประชากรเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซีย่น 

20 เม.ย.-27 

เม.ย. 55 

ประเทศเกาหลใีต   30,000.00 

3 อ.มณี  ศรวีบูิลย โครงการศึกษาดูงานการบรหิารโรงเรยีน/

สถาบันการศึกษา 

5-12 พ.ค. 

55 

ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด  

เนเธอแลนด ฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

86,500.00 

4 ผศ.ดร.ไชยยศ              

ไพวิทยศิรธิรรม 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 ม.ค. 55 - 

23 ม.ค. 55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

17,600.00 

  ผศ.ดร.ไชยยศ                      

ไพวิทยศิรธิรรม 

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานบันทาง

การศกึษาตางๆ ภายในประเทศ

สวสิเซอรแลนด-เนเธอแลนด และ

ฝรั่งเศส 

29 ต.ค. 54 

- 8 พ.ย. 54 

สวสิเซอรแลนด  เนเธอ

แลนด และฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,000.00 
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  ผศ.ดร.ไชยยศ               

ไพวิทยศิรธิรรม 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 มี.ค. 55 - 

24 มี.ค. 55 

ประเทศญ่ีปุน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,900.00 

5 ผศ.ดร.ธรีศักดิ์                         

อุนอารมยเลศิ 

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานบันทาง

การศกึษาตางๆ ภายในประเทศ

สวสิเซอรแลนด-เนเธอแลนด และ

ฝรั่งเศส 

29 ต.ค. 54 

- 8 พ.ย. 54 

สวสิเซอรแลนด  เนเธอ

แลนดและฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,000.00 

  ผศ.ดร.ธรีศักดิ์                

อุนอารมยเลศิ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 ม.ค. 55 - 

23 ม.ค. 55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

17,600.00 

  ผศ.ดร.ธรีศักดิ์                    

อุนอารมยเลศิ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 มี.ค. 55 - 

24 มี.ค. 55 

ประเทศญ่ีปุน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,900.00 

  ผศ.ดร.ธรีศักดิ์                    

อุนอารมยเลศิ 

โครงการวจัิยเชิงคุณภาพ : เทคนิควธิี

วิจัยเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการพัฒนา

ขีดความสามารถเชงิแขงขันของ

ประชากรเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน 

20 เม.ย.-27 

เม.ย. 55 

ประเทศเกาหลใีต   30,000.00 

6 ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

 

 

18 ม.ค. 55 - 

23 ม.ค. 55 

ประเทศจีน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

17,600.00 
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งบประมาณ 

(บาท) 

7 ผศ.ดร.นรนิทร สังขรักษา โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานบัน                

ทางการศกึษาตางๆ ภายในประเทศ

สวสิเซอรแลนด-เนเธอแลนด และ

ฝรั่งเศส 

29 ต.ค. 54 

- 8 พ.ย. 54 

สวสิเซอรแลนด                  

เนเธอแลนด และฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,000.00 

  ผศ.ดร.นรนิทร สังขรักษา โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 ม.ค. 55 - 

23 ม.ค. 55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

17,600.00 

  ผศ.ดร.นรนิทร สังขรักษา โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 มี.ค. 55 - 

24 มี.ค. 55 

ประเทศญ่ีปุน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,900.00 

  ผศ.ดร.นรนิทร สังขรักษา โครงการวจัิยเชิงคุณภาพ : เทคนิควธิี

วิจัยเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการพัฒนา

ขีดความสามารถเชงิแขงขันของ

ประชากรเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซีย่น 

20 เม.ย.-27 

เม.ย. 55 

ประเทศเกาหลใีต   30,000.00 

8 อ.สาธติ จันทรวินิจ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 ม.ค. 55 - 

23 ม.ค. 55 

ประเทศจีน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

17,600.00 

  อ.สาธติ จันทรวินิจ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน 

18 มี.ค. 55 - 

24 มี.ค. 55 

ประเทศญ่ีปุน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

99,900.00 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

9 ผศ.ดร.โรม วงศประเสรฐิ โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิง

ปฏบัิติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน

และจัดเตรยีมหลักสูตรปรญิญาโท-เอก 

ดานการสอนพลศึกษาและการออกกาํลัง

กายเพื่อสุขภาพ 

10 ต.ค. 54 - 

16 ต.ค. 54 

College of Social 

Science, University of 

Bermingham ประเทศส

หราชอาณาจักร 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

76,200.00 

10 อ.ดร.คุณัตว พธิพรชัยกุล โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิง

ปฏบัิติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน

และจัดเตรยีมหลักสูตรปรญิญาโท-เอก 

ดานการสอนพลศึกษาและการออกกาํลัง

กายเพื่อสุขภาพ 

10 ต.ค. 54 - 

16 ต.ค. 54 

College of Social 

Science, University of 

Bermingham ประเทศส

หราชอาณาจักร 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

76,200.00 

11 อ.ดร.วรรณี เจมิสุรวงศ โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิง

ปฏบัิติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน

และจัดเตรยีมหลักสูตรปรญิญาโท-เอก 

ดานการสอนพลศึกษาและการออกกาํลัง

กายเพื่อสุขภาพ 

10 ต.ค. 54 - 

16 ต.ค. 54 

College of Social 

Science, University of 

Bermingham ประเทศส

หราชอาณาจักร 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

76,200.00 

12 อ.นภสร นีละไพจติร โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิง

ปฏบัิติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน

และจัดเตรยีมหลักสูตรปรญิญาโท-เอก 

ดานการสอนพลศึกษาและการออกกาํลัง

กายเพื่อสุขภาพ 

10 ต.ค. 54 - 

16 ต.ค. 54 

College of Social 

Science, University of 

Bermingham ประเทศส

หราชอาณาจักร 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

30,000.00 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

13 อ.นรนิทรา จันทศร โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิง

ปฏบัิติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน

และจัดเตรยีมหลักสูตรปรญิญาโท-เอก 

ดานการสอนพลศึกษาและการออกกาํลัง

กายเพื่อสุขภาพ 

10 ต.ค. 54 - 

16 ต.ค. 54 

College of Social 

Science, University of 

Bermingham ประเทศส

หราชอาณาจักร 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

30,000.00 

14 อ.ณฐกิา  ครองยุทธ เขารวมประชุมวิชาการในหัวขอ 

Philosophical and social science aspects 

of global food production and 

consumption-Science and Technology 

in search of sustainable development  

28 พ.ค.-2 

มิ.ย. 2555  

เมืองฮัมบวรก ประเทศ

เยอรมน ี 

สถาบัน The Altonaer 

Stifiung Fur 

Philisophische 

Grundlagenforschung 

(ASFPG)  

 

ภาควชิาหลักสูตรและวธีิสอน          

1 ผศ.ดร.มาเรยีม  นิลพันธุ โครงการศึกษาดูงานดานหลักสูตรและ

การนเิทศ 

23-27 เม.ย. 

55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ฮองกง        

และมาเกา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

  ผศ.ดร.มาเรยีม  นิลพันธุ โครงการศึกษาดูงานการบรหิารโรงเรยีน/

สถาบันการศึกษา 

5 พ.ค.-12 

พ.ค. 55 

ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด  

เนเธอแลนด ฝรั่งเศส 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

173,000.00 

2 ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ โครงการฝกประสบการณพัฒนา

หลักสูตรการสอนและการนิเทศ 

21 มี.ค. 55 - 

3 เม.ย. 55 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

150,000.00 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

  ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ โครงการศึกษาดูงานดานหลักสูตรและ

การนเิทศ 

23-27 เม.ย. 

55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ฮองกง        

และมาเกา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

3 อ.ดร.อุบลวรรณ  สงเสรมิ โครงการศึกษาดูงานดานหลักสูตรและ

การนเิทศ 

23-27 เม.ย. 

55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ฮองกง        

และมาเกา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

23,500.00 

4 อ.ดร.ศิรวิรรณ  

วณชิวัฒนวรชัย 

โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

23,500.00 

  อ.ดร.ศิรวิรรณ  

วณชิวัฒนวรชัย 

โครงการศึกษาดูงานดานหลักสูตรและ

การนเิทศ 

23-27 เม.ย. 

55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ฮองกง        

และมาเกา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

5 ผศ.ดร.กรภัสสร                       

อนิทรบํารุง 

โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

  ผศ.ดร.กรภัสสร                           

อนิทรบํารุง 

โครงการฝกอบรมครูพี่เล้ียง ณ ประเทศ

ฟนแลนด-โปแลนด ระยะท่ี 2 

11 มี.ค. 55 - 

21 มี.ค. 55 

ประเทศฟนแลนด - 

โปแลนด 

University of Helsinki 111,500.00 

6 ผศ.ดร.ปรณัฐ กจิรุงเรอืง โครงการฝกอบรมครูพี่เล้ียง ณ ประเทศ

ฟนแลนด-โปแลนด ระยะท่ี 2 

11 มี.ค. 55 - 

21 มี.ค. 55 

ประเทศฟนแลนด - 

โปแลนด 

University of Helsinki 111,500.00 

  ผศ.ดร.ปรณัฐ กจิรุงเรอืง โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

7 อ.วลิาพัณย                            

อุรบุญนวลชาติ 

ลาฝกอบรมหลักสูตรเตรยีมความพรอม

เพื่อศกึษาตอระดับปรญิญาเอก 

(Ph.D.Preparation Program) 

9 ม.ค. 55 - 

10 ส.ค. 55 

EF International 

Language Centers              

เมือง Cambridge 

ประเทศสหราชอาณาจักร 

-  

8 อ.ธดิาพร คมสัน โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 



รายงานการประเมินตนเอง คณะศกึษาศาสตร  ปการศกึษา 2554  หนา 377 

 

ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

9 อ.ดร.มานติา ลีโทชวลติ โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

10 รศ.สมพร รวมสุข โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

11 อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรอื โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

12 ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

13 อ.ดร.อธกิมาส มากจุย โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

14 ผศ.ดร.อรพณิ ศิรสิัมพันธ โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

  ผศ.ดร.อรพณิ ศิรสิัมพันธ โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ดาน

การจัดการเรยีนการสอน 

17 ม.ค. 55 - 

19 ม.ค. 55 

สถาบันการศึกษาและ

โรงเรยีนในประเทศลาว 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

15 อ.อนัน ปนอนิทร โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

  อ.อนัน ปนอนิทร โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ดาน

การจัดการเรยีนการสอน 

17 ม.ค. 55 - 

19 ม.ค. 55 

สถาบันการศึกษาและ

โรงเรยีนในประเทศลาว 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

16 อ.เพ็ญพนอ พวงแพ โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

  อ.เพ็ญพนอ พวงแพ โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ดาน

การจัดการเรยีนการสอน 

17 ม.ค. 55 - 

19 ม.ค. 55 

สถาบันการศึกษาและ

โรงเรยีนในประเทศลาว 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

17 อ.ศศพัิชร จําปา โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ดาน

การจัดการเรยีนการสอน 

17 ม.ค. 55 - 

19 ม.ค. 55 

สถาบันการศึกษาและ

โรงเรยีนในประเทศลาว 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

18 รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร การสัมมนาเรื่อง "การปรับสัดสวน

องคประกอบการรับสมัครบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admissions) 

2 ธ.ค. 54 - 

2 ธ.ค. 54 

สถาบันสุขภาพและความ

งามวนาศรม 

มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานเลขาธกิาร                 

ท่ีประชุมอธกิารบดี                 

แหงประเทศไทย 

 

  รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูรอนดาน

ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

28 มี.ค. 55 

- 30 เม.ย. 

55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

19 ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

20 อ.วชิระ จันทราช โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

21 อ.ภัทรธรีา เทียนเพิ่มพูล โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

22 อ.สุนตีา โฆษิตชัยวัฒน โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

23 อ.ชัยวัฒน แกวพันงาม โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 
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ช่ือ - นามสกุล ชื่อเร่ือง / หัวขอ / โครงการ วัน เวลา สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

24 อ.ศศณัิฎฐ กัลปนาไพร โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูรอนดาน

ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

28 มี.ค. 55 

- 30 เม.ย. 

55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

25 อ.ทรรศนีย โมรา โครงการพัฒนาบุคลากรศกึษาดูงานดาน

ระบบการบรหิารจัดการหลักสูตรท้ังใน

ระดับปรญิญาบัณฑิตและระดับ

บัณฑติศึกษา และระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา 

17 ต.ค. 54 - 

21 ต.ค. 54 

ปนัง มาเลเซยี สิงคโปร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

23,500.00 

  อ.ทรรศนีย โมรา โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูรอนดาน

ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

28 มี.ค. 55 

- 30 เม.ย. 

55 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ภาคผนวก 7 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของภาควชิา/สาขาวชิา   

คณะวชิา/หนวยงานเทียบเทา  ปการศกึษา 2554 

 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะวชิา  
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณ ี  สมบุญธรรม ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรรมการ 
11. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
12. หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  กรรมการ 
13. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน กรรมการ 
14. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

            

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับคณะวิชา  ไดแก 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณี  สมบุญธรรม ที่ปรึกษา 
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
8. อาจารย ดร. สําเริง  ออนสัมพันธุ  กรรมการ 
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9. อาจารย ดร. น้ํามนต  เรืองฤทธ์ิ กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ กรรมการ 
11. อาจารยพิทักษ  สุพรรโณภาพ กรรมการ 
12. อาจารยพรรณภัทร  ปล่ังศรีเจริญสุข กรรมการ 
13. อาจารยกันยารัตน   สอาดเย็น กรรมการ 
14. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
15. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล   กรรมการและเลขานุการ 
16. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกูล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการคณะ ไดแก 

 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ       ไพวิทยศิริธรรม  กรรมการ 
4. อาจารยสาธิต   จันทรวินิจ  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.วรรณวีร  บุญคุม   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล  กรรมการ 
7. อาจารยนภสร   นีละไพจิตร  กรรมการ 
8. อาจารยวรรณวิสา  บุญมาก  กรรมการ 
9. อาจารยพิทักษ   สุพรรโณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

10. อาจารยณฐิกา   ครองยุทธ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
1. อาจารย ดร. นุชนรา                     รัตนศิระประภา  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร. มัทนา                       วังถนอมศักด์ิ  กรรมการ 
3. อาจารย ดร. วรกาญจน                สุขสดเขียว  กรรมการ 
4. อาจารยสายสุดา                         เตียเจริญ  กรรมการ 
5. นางสาวภวิสาณัชช                       ศรศิริวงศ  กรรมการและเลขานุการ 
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ภาควิชาเทคโนโนยีการศึกษา 
1. อาจารย ดร. อนิรุทธ์ิ                     สติม่ัน  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยสมหญิง             เจริญจิตรกรรม  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐาปนีย    ธรรมเมธา  กรรมการ 
4. อาจารย ดร. เอกนฤน                   บางทาไม  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.ศิวนิต                       อรรถวุฒิกุล  กรรมการ 
6. อาจารยวรวุฒิ                             ม่ันสุขผล  กรรมการ 
7. อาจารย ดร. น้ํามนต                    เรืองฤทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
1. อาจารย ดร. ภัทรพล                    มหาขันธ  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา         จิตตจรัส  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. คีรีบูน       จงวุฒิเวศย  กรรมการ 
4. อาจารยพรรณภัทร                       ปล่ังศรีเจริญสุข  กรรมการ 
5. นายเอกวุฒิ                                 อุสายพันธ  กรรมการและเลขานุการ 

    
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ       ศิริสัมพันธ  ประธานกรรมการ 
2. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  กรรมการ 
3. ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  กรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  กรรมการ 
5. ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  กรรมการ 
6. ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา       บัวสมบูรณ  กรรมการ 
8. อาจารย ดร.วิสูตร                         โพธ์ิเงิน  กรรมการ 
9. อาจารย ดร. ศิริวรรณ                    วณิชวัฒนวรชัย  กรรมการและเลขานุการ 

10. นางอุมาพร                                   เที่ยวมาพบสุข  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลฉวี     ประเสริฐสุข  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมทรัพย   สุขอนันต  กรรมการ 
3. อาจารย ดร. นงนุช                        โรจนเลิศ  กรรมการ 
4. อาจารย ดร. กมล                          โพธิเย็น  กรรมการ 
5. อาจารย ดร. อาดัม                        นีละไพจิตร  กรรมการ 
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6. อาจารย ดร. ประจักษ                    ปฏิทัศน                   กรรมการ 
7. อาจารยอุรปรีย                              เกิดในมงคล  กรรมการ 
8. อาจารยกันยารัตน                         สอาดเย็น  กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักงานเลขานุการคณะ 
1. นางไศลเพ็ชร                                ชนเห็นชอบ ประธานกรรมการ 
2. นางสุนีย                                   ม่ิงโชชัย กรรมการ 
3. นายวัชรินทร                             แสงแกว กรรมการ 
4. นางสาววรรณภา                        แสงวัฒนะกุล   กรรมการ 
5. นางนิตยา                                 จิตรคํา กรรมการ 
6. นายนิฐิณัฐ                                 วโรดมรุจิรานนท กรรมการ 
7. นางสาวศิวาพร                             ยอดทรงตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
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