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คํานํา 
 

รายงานประจําปที่ เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 (ขอมูล
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ซึ่งประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ สวนที่ 1 สวนนํา 
(ประวัติความเปนมาและขอมูลของคณะศึกษาศาสตร) สวนที่ 2 สวนผลการดําเนินงาน สวนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และสวนที่ 4 
ภาคผนวก 

 อน่ึง ในรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ี ไมไดรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคลอง
กับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1. ขอมูลท่ัวไป  
คณะศึกษาศาสตรไดกอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เปนคณะวิชาลําดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และเปนคณะวิชาลําดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงค   ในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ ใหเปนสถาบันการศึกษาช้ันนําที่
มีระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษา ตลอดจนเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 
 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร โดยนําเสนอในรูปของตาราง และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาจุดเดน และ
จุดที่ควรพัฒนา เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรใหดีย่ิงข้ึนตอไป    

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

 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดานอยาง
ครบถวน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพคะแนนเฉลี่ย 4.37 ซึ่งหมายถึงมีคุณภาพอยู
ในระดับดี ทั้งน้ี มีรายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบดังตอไปน้ี     
 

องคประกอบ 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา   

คาคะแนน ผลประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.98 ดี 
2. การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3. การบริการทางวิชาการ 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.00 ดี 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.37 ดี 
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3. เปาหมายและแผนการพัฒนา  
3.1 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
    จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปที่ผานมา คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดแนวทาง     

การดําเนินงานที่ตองการพัฒนาเรงดวน 3 อันดับแรก ไดแก 
    1) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน และ       

การเพิ่มวุฒิการศึกษา  โดยมีมาตรการดังน้ี 
   1.1 ใหความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางการทําผลงานทางวิชาการแก

บุคลากร 
   1.2 สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนแกผูลาศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอก  
   1.3 สรางมาตรการจูงใจและใหเงินสนับสนุนคณาจารยที่ทําผลงานวิชาการตาง ๆ ไดแก การ

ตีพิมพบทความวิชาการ บทความวิจัยในวารสารตําราวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดทําหนังสือตํารา และ
การจัดสรรเงินรางวัลใหแกผูที่ดํารงตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึน 

     2) เพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในระดับชาติ
และนานาชาติใหมากข้ึน โดยมีมาตรการดังน้ี 

   2.1  จัดโครงการจัดการความรูเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน 

   2.2 จัดสรรเงินรางวัลใหแกคณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพรบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการในระดับตาง ๆ  

 2.3  จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference) 
         3) กํากับดูแลพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับใหมี คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) เนนใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชนหนวยงานระดับชาติและนานาชาติ 

 
4.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย  
     คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกเปนรายดานดังน้ี 

     1)  ดานการเรียนการสอน  
          1.1  สนับสนุนใหคณาจารยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน  
          1.2  สงเสริมใหคณาจารยสรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการให

สูงข้ึน โดยสรางแรงจูงใจดวยการจัดสรรเงินรางวัลใหแกผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน หรือชวยลดภาระงาน
สอน โดยการจางนักศึกษาทําหนาที่เปนผูชวยสอนหรือผูชวยวิจัย เพื่อใหอาจารยมีเวลาสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการ 

      1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรศึกษาตอในระดับสูงข้ึน และการอบรมเพื่อนํา
ความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนางานของตน 

      1.4  ใหทุนสนับสนุนคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
1.5  ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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2) ดานการวิจัย 
         2.1 สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรรุนใหมภายในคณะฯใหมากข้ึน โดยมุงเนนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและการบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง 
        2.2 สรางและพัฒนาทีมวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอและโครงรางการวิจัยสําหรับเสนอขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  
       2.3 จัดการความรูดานการวิจัย โดยขอความรวมมือจากคณาจารยในคณะหรือภายนอกคณะ/

มหาวิทยาลัย ที่มีความรูความสามารถ มีช่ือเสียงและประสบการณในการทําวิจัยในระดับชาติ มาเปนผูถายทอด
ความรูและประสบการณแกนักวิจัยรุนใหม 

        2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
  2.5 สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย /บทความวิจัยในวารสารที่ไดรับการอางอิง           

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

         2.6 จัดสรรงบประมาณเปนเงินรางวัลสําหรับผูที่มีผลงานวิจัยซึ่งไดรับการอางอิงใน refereed 
journal เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกผูสรางสรรคผลงานวิจัย 

        2.7 รวมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ใหบริการในการจัดอบรมใหความรูในเรื่องการวิจัย และรวมมือ
กับครูประจําการในการทําวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรวมกัน 

  2.8  ศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีดานการวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

3) ดานการบริการวิชาการ 
        3.1  สํารวจความตองการจําเปนของผูรับบริการในพื้นที่ใหบริการของคณะฯ หรือในเขตภูมิภาค

ตะวันตก 
    3.2 จัดโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
  3.3  บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
      3.4  จัดทํา MOU ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         4.1 สํารวจความตองการของชุมชนและทอง ถ่ินในการจัดกิจกรรมดานการทํา นุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 
         4.2 จัดโครงการทํา นุบํ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของ ชุมชน                   

และทองถ่ิน  
                 4.3 สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ในเขตภูมิภาค

ตะวันตก  
         4.4 เชิญผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรมหรือศิลปนแหงชาติ มาเปนที่ปรึกษา/กรรมการ  ในการ

จัดกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         4.5 แตงต้ังคณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับผิดชอบดําเนินงานสงเสริม สนับสนุนการ

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

ของหนวยงานอยางตอเน่ือง และพัฒนางานโดยตอยอดความรูจากองคความรูที่ไดจากการแลกเปลีย่นเรียนรู 
         5.2  สงเสริมสนับสนุนดานการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร  
          5.3  กระจายอํานาจการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และการใหบริการ

ดานตาง ๆ   
  5.4  ศึกษาแลกเปลี่ยนดานการบริหารจัดการกับหนวยงานตางๆทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
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บทที่ 1 
สวนนํา 

 

1. ประวัติความเปนมาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.1 ประวัติความเปนมา 

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

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

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

 ปพ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตรไดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรข้ึน และเปดรับนักเรียนรุนแรก
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในป พ.ศ. 2517 ตอมาขยายการศึกษาเพิ่มข้ึนโดยเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ืองเปนแหงแรกในประเทศไทย  
 นับต้ังแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา คณะศึกษาศาสตรไดเปดหลักสูตรเพิ่มข้ึนหลายสาขาวิชา ทั้งระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยในปจจุบันเปดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 10 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
จิตวิทยา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ในสวนของระดับบัณฑิตศึกษาไดเปดหลักสูตร
มหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นอกจากน้ี ได
เปดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย สาขาวิชาพัฒนศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ในสวนของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปพ.ศ. 2551 ไดเปดสอนครบทั้ง            
3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

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

 “องคกรแหงความเปนเลิศดานการศึกษา” (Excellent Educational Organization)   

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

 ปณิธาน 

        “ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนําในการสรางสรรค องคความรู 
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรูของสังคม” 

 

 วิสัยทัศน 
       “องคกรแหงการสรางสรรค มีความเปนเลิศ และเปนผูนําทางวิชาชีพ (Organization of Creativity, 
Excellence and Professional OCEP)  ในการผลิต พัฒนาบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม นําสังคม มีความเปนมืออาชีพ เปนผูนําการวิจัยและบริการการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล” 

 

 พันธกิจ 
ขอ 1  ผลิต พัฒนาบัณฑิตและผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ASEAN และนานาชาติ เปนผูนํา

และสรางสรรค 
ขอ 2  สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย 
ขอ 3  ขับเคลื่อนและบูรณการ การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และเปนสถาบันพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพทางการศึกษา 
ขอ 4  สืบสาน สรางสรรค ขยายผลวิจัย พัฒนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน    
ขอ 5  จัดการศึกษาและใหบริการทางการศึกษาอยางสรางสรรคและมืออาชีพเพื่อเปนผูนําและคลังปญญา

ทางดานศึกษาศาสตร ครุศาสตรในระดับภูมิภาคและเปนมาตรฐานสากล    

 เปาหมายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ในชวง 4 ป (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562) 
ขอ 1 เปนแหลงองคความรู คนควาวิจัย เปนผูนําและตนแบบการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค มีความ

เปนเลิศและมีความเปนมืออาชีพ 
ขอ 2 ผลิตพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางสรรคเปน

ผูนํารับผิดชอบตอสังคม ใหมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพชีวิต 
ขอ 3 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ กลไก เพื่อเปนผูนําและตนแบบหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย

และบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีความคิดสรางสรรค มีมาตรฐานสูระดับชาติ ASEAN และ
นานาชาติ โดยใชการวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนา 

ขอ 4 สนับสนุน สงเสริม และเสริมพลังคณาจารย และผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติในฐานขอมูลสากล 

ขอ 5 สงเสริม สรางเครือขาย และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับคณะวิชา และ
โรงเรียนสาธิตใหไดรับการพัฒนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ วิทยฐานะ การศึกษาตอ ดูงานแลกเปลี่ยน 
เพิ่มพูนความรูระยะสั้น ระยะยาว ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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 แผนยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

1 การผลิตและ
พัฒนาบัณฑิต 
 

กลยุทธที่ 1.1 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพเพื่อกาวสูความเปน
ผูนํา ผูช้ีนํา รับใชสังคมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN  และระดับนานาชาติ 

กลยุทธที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เปนคนดี มี
ปญญา สรางสรรค กาวทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

กลยุทธที่ 1.3 สรางระบบกลไกการพัฒนากระบวนการรับเขาศึกษา การจัดการ
ศึกษา การฝกประสบการณวิชาชีพ การติดตามประเมิน การใหคําปรึกษาแนะนํา 
ชวยเหลือ การอยูรวมกัน การศึกษาตอ  และการมีงานทํา 

กลยุทธที่ 1.4 ปรับกระบวนทัศนการจัดการเรียนการสอน การฝกประสบการณ
วิชาชีพ การจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติการ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับ
นานาชาติ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษา ASEAN วัฒนธรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง การรับผิดชอบตอสังคมในสถาบันการศึกษาพิเศษ เชน โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร องคกรหนวยงานตางๆ 

กลยุทธที่ 1.5 พัฒนาบัณฑิตใหมีสวนรวมในการเรียนการสอนในลักษณะของการ 
เปนผูชวยสอน (TA) และการวิจัยในลักษณะของการเปนผูชวยวิจัย (RA)  การบริการ
วิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ การอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

กลยุทธที่  1.6 เสริมสรางความเปนผูนําและตนแบบใน  การสรางสรรค             
องคความรูดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

กลยุทธที่ 1.7 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการมีสวนรวม ของนักศึกษา ศิษยเกา  
Visiting Professor  และองคกรที่เกี่ยวของ ในการขับเคลื่อนคณะวิชาสูความเปนผูนํา
การศึกษาอยางสรางสรรค 

กลยุทธที่ 1.8 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีจิตวิญญาณ แหงความเปนครูและผูนํา
ในวิชาชีพ มีสุนทรีย รักและภาคภูมิใจในสถาบัน มีทักษะชีวิต ปรับวิถีไทยสูวิถีสากล 

2. การพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
อยางสรางสรรคใหมี
ความเปนเลิศและ
เปนมืออาชีพ  
 

กลยุทธที่ 2.1  พัฒนาคุณวุฒิ คุณภาพอาจารยและบุคลากรในคณะวิชา โรงเรียน
สาธิตในการทําผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะ ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มีความเปน
มืออาชีพและสรางชุมชนการเรียนรูมืออาชีพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กลยุทธที่ 2.2  เพิ่มขีดสมรรถนะมาตรฐานระดับ ASEAN และสากลในการ
ปฏิบัติการ สนับสนุนขับเคลื่อนใหมีการพัฒนาอาจารยและบุคลากรโดยการศึกษา ดูงาน 
การศึกษาตอ เพิ่มพูนความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน องคกร สถาบันทั้งในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับนานาชาติ 

กลยุทธที่ 2.3  พัฒนาคุณภาพอาจารย และบุคลากรใหเปนมืออาชีพ มีความรักใน
องคกร มีจิตวิญญาณความเปนครู และจรรยาบรรณตามวิชาชีพ  มีความแข็งแกรง
ทางการวิจัย การบริการวิชาการ การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 

กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาใหผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิมืออาชีพเขามามีสวนรวมใน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
ปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนา
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

กลยุทธที่ 3.1  พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สกอ. มาตรฐานในระดับ 
ASEAN และสากล 

กลยุทธที่ 3.2 เปดหลักสูตรเชิงสรางสรรคที่ตอบสนองอัตลักษณ เอกลักษณ 
มหาวิทยาลัย คณะวิชา และตามความตองการวิชาชีพของหนวยงานในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และASEAN เนนหลักสูตรบูรณาการขามศาสตร (เชิงพหุวิทยาการ                 
สหวิทยาการ และหลักสูตร Dual Degree Program) ในลักษณะของความรวมมือ
ระหวางคณะวิชา มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อมาตรฐานและการ
แขงขันในระดับสากล 

กลยุทธที่ 3.3 เปนตนแบบและเปนผูนํานวัตกรรม พัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ผสมศิลปะและศาสตร (Art and Science) ทางดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ใหมีลักษณะที่ตอบสนองความหลากหลาย และความแตกตางระหวางบุคคลที่
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

กลยุทธที่ 3.4  เสริมสรางกระบวนทัศน และพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายบนฐานของการสรางสรรค การวิจัย การฝกปฏิบัติจากแหลง
ประสบการณวิชาชีพ ประสบการณจริง จากบริบท พหุวัฒนธรรม และBlended 
Learning 

กลยุทธที่ 3.5 ขับเคลื่อนสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เนนการเรียนแบบ English Bilingual Education (EBE) และ English for Integrated 
Studies (EIS) Flipped Classroom และผสมผสานเทคโนโลยี Blended Learning) / 
Massive Open Online Course (MOOC) 

4. การวิจัยและงาน
สรางสรรค 

กลยุทธที่ 4.1 สรางระบบกลไก ขับเคลื่อนการวิจัยตามความถนัด ความสนใจใน
วิชาชีพดวยระบบ Coaching and mentoring เพื่อใหเกิดชุมชนนักวิจัยในลักษณะ 
ชุดโครงการวิจัย และการวิจัยขามศาสตร ขามคณะ ขามสถาบัน ขามชาติ 

กลยุทธที่ 4.2  ขับเคลื่อนการวิจัย สรางสรรคนวัตกรรมในลักษณะของความรวมมือ
ในการทําวิจัยกับนักวิจัยในสถานศึกษา องคกร หนวยงานตางๆ ในระดับ ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ ASEAN และระดับนานาชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนVisiting Researcher 

กลยุทธที่ 4.3 เพิ่มขีดความสามารถในความเปนเลิศดานการวิจัย และงาน
สรางสรรค โดยการนําเสนอเผยแพร ประชาสัมพันธ  ขยายผล จัดทําวารสารใหอยูใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus เผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการ Citation           
จัดเวทีประชุมทางวิชาการ ในระดับชาติ ASEAN และระดับนานาชาติ (International 
Conference)   
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กลยุทธที่ 4.4 เสริมพลัง และจัดการความรู การใชประโยชนจากผลการวิจัยในการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานประจํา และการพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ 

กลยุทธที่ 4.5 เสริมสรางการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยระหวางนักศึกษา ศิษยเกา 
อาจารยและบุคลากรเพื่อใหงานวิจัยเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการพัฒนางานประจํา ทั้งระดับคณะวิชา และโรงเรียนสาธิต 

5. การบริการ
วิชาการ 

กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมสนับสนุน การบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการ
ทางการศึกษาและวิชาชีพของหนวยงาน องคกรในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ในลักษณะการบูรณาการจากทุกภาคสวน ทั้งนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา 
บุคลากร อาจารยปจจุบัน อาจารยอาวุโส และผูเช่ียวชาญมืออาชีพ 

กลยุทธที่ 5.2  ขับเคลื่อนศูนยพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเปน
ศ ูนยกลางองคความรูและบริการการศึกษา (Educational Hub)  ใหคําปรึกษาแนะนํา 
จัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการแกบุคลากรระดับคณะวิชาระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผานระบบ Online ทั้งในรูปแบบใหเปลาและ
สรางรายได 

กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมการบริการวิชาการใหมีการบูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค ASEAN และระดับนานาชาติ 

กลยุทธที่ 5.4 สรางเครือขายความรวมมือและทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ  (MOU) กับสถาบันการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง 
โดดเดนในการบริการวิชาการที่โรงเรียนสาธิต และคณะวิชามีความเช่ียวชาญเปนที่
ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

กลยุทธที่ 5.5 สรางระบบและกลไกเพื่อความรวมมือการใชประโยชนการขยายผล 
ตอยอดองคความรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ      

6. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธที่ 6.1 อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สืบสาน สรางสรรค ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการบูรณาการกับการผลิตและพัฒนาบัณฑิต การวิจัย หลักสูตร การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ 

กลยุทธที่ 6.2 เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา ศิษยเกา อาจารย บุคลากร 
เผยแพร อนุรักษ ใหมีความโดดเดน มี ช่ือเสียง ทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการใชประโยชน ประยุกตใช สรางสรรคนวัตกรรมของศูนยศิลปวัฒนธรรม                 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธที่  6.3 กําหนดคุณคาและสรางแนวปฏิบัติรวมกันใหเปนที่ยอมรับ                       
ในการเปนผูนําดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ                
และระดับนานาชาติ 
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กลยุทธที่ 6.4 ยกระดับการมีสวนรวมกับภูมิภาค และหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
ในการสืบสาน สรางสรรค ศึกษาคนควาวิจัย เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา และสรางสรรคนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรม      
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. การบริหาร
จัดการองคกรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับ
ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา สูคณะ
วิชาแหงการ
สรางสรรคชั้นนํา 
นโยบายดานการ
บริหารจัดการ
องคกรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                                                                     

กลยุทธที่ 7.1  เพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการเปนผูนําทางศึกษาศาสตร 
คุรุศาสตร   ผู นําและสรางสรรคนวัตกรรมโดยการเสริมสรางความเขาใจ การ
ประชาสัมพันธ สื่อสาร การระดมทุนจากเครือขายทุกภาคสวนและบูรณาการใช
ทรัพยากรรวมกันและมีแนวปฏิบัติรวมกัน 

กลยุทธที่ 7.2  ขับเคลื่อนตอยอด ขยายผลความรวมมือ เครือขายทางวิชาการ และ
จัดการความรู (KM)  กับหนวยงาน สถาบัน องคกรทั้งในระดับภูมิภาค ASEAN 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

กลยุทธที่ 7.3  ปรับกระบวนทัศนและพัฒนาการบริหารจัดการองคกรแบบมีสวน
รวมเชิงรุก มีการจัดลําดับความสําคัญ การบริหารความเสี่ยง โดยใชเปาหมายเปนฐาน
การพัฒนาดวยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธที่ 7.4  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และระบบฐานขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในลักษณะ e-Office e-Training e-Meeting, e-Portfolio  
e- Supervision  e-Mentoring and Coaching / ผสมผสานเทคโนโลยี (Blended 
Technology) รวมทั้งมีการกํากับติดตามเพื่อพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย 

กลยุทธที่ 7.5  รวมมือกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร พัฒนาระบบกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาพลักษณในการเปนผูนําทางดาน
ศึกษาศาสตร/ครุศาสตร เพื่อการวางแผนการบริหาร การตัดสินใจ และพัฒนา    
สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม วัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการบริหารงานอยางมี
ความสุข 

8.  การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่ 8.1  พัฒนา ขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน และเปนกลไกของการพัฒนางานประจํา และ
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 8.2 เสริมสรางความรูความเขาใจ ความสําคัญ ตระหนักในคุณคา 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของนักศึกษา บัณฑิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต อาจารย และ
บุคลากรทุกฝายในระดับสาขาวิชา ภาควิชา และคณะวิชา ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธที่ 8.3 ผลักดันการใชผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา มาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ กิจกรรม              
แผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

กลยุทธที่ 8.4 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติและพัฒนาแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ในดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม    
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9. การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต 
(ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา)                    
สูประชาคมอาเซียน
และสากล 
 

กลยุทธที่ 9.1 ขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ ในลักษณะ English Bilingual Education (EBE) และ English for 
Integrated Studies (EIS) ที่มุงเนนการใชภาษาอังกฤษภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสาร
และยกระดับคุณภาพโรงเรียนเปน SMART SCHOOL สงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการจัดการเรียน   การสอน เปนผูนําการพัฒนา
นวัตกรรม 

กลยุทธที่ 9.2 พัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนคนดี มีปญญา สรางสรรครูทัน
เทคโนโลยี และมีความเปนพลโลกและพลเมืองที่ดี 

กลยุทธที่  9.3 พัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ ในตําแหนงทางวิชาการ              
วิทยฐานะบนพื้นฐานความรวมมือการจัดการเรียนการสอน การวิจัยสรางสรรค
นวัตกรรมรวมกับคณะวิชา มหาวิทยาลัย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และสนับสนุน
สงเสริมการศึกษาตอ และเพิ่มพูนความรูในคณะวิชา ทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ตางประเทศ 

กลยุทธที่  9.4 พัฒนาศักยภาพในการเปนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แหลงฝก
ปฏิบั ติการ แหลงคนควาวิจัยสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนการสอน และฝก
ประสบการณวิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของสังคมและติดอันดับคุณภาพการศึกษา 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

กลยุทธที่ 9.5 พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เปนผูนําและตนแบบ และรับใชสังคม 

 

3.  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตรมีการแบงสวนราชการออกเปน 8 หนวยงานยอย คือ 1) สํานักงานเลขานุการ  2) ภาควิชา 

การบริหารการศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  5) ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 6) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ  8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา) ซึ่งมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สําหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานภายในสาขาวิชา ไดแก                     
1) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) สาขาวิชาการประถมศึกษา 3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ นอกจากน้ี ยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) เปนหนวยงานในกํากับของคณะศึกษาศาสตรอีกหนวยงานหน่ึง มีฐานะเทียบเทาภาควิชา  
 ในดานการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตรมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะฯ โดยมีรองคณบดีฝายตางๆ รับผิดชอบงานแตละดาน ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ  
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ นอกจากน้ียังมี
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการวางนโยบายและแผนงานในดานการบริหาร
และพัฒนาวิชาการของคณะฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
บริหารงานและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดังมีโครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารงาน
ตามแผนภูมิ  
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               แผนภูมิการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 

 
คณะศึกษาศาสตร 

 

   

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

ศึกษาศาสตร   
   

          

สํานักงาน 
เลขานุการคณะ 

 
ภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 
ภาควิชา 
การศึกษา
ตลอดชีวิต 

 

ภาควิชา 
จิตวิทยา
และการ
แนะแนว 

 
ภาควิชา 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

 
ภาควิชา 
พื้นฐาน 

ทางการศึกษา 
 

ภาควิชา 
หลักสูตรและ     

วิธีสอน 
 

โรงเรียนสาธิตฯ 
(มัธยมศึกษา) 

 
โรงเรียนสาธิตฯ
(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

                     

 
 

งานบริหารและการจัดการ          
 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ*  
  

                

 
 

งานคลังและพัสด ุ          
 

สาขาวิชาการประถมศึกษา*  
  

                

 
 

งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา          
 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย*  
  

                

 
 

งานพัฒนาประสบการณวิชาชีพ          
  

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา* 
 

  
                

 
 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา          
 

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ*  
  

                

 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ           * เปนการแบงสวนราชการภายใน  
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แผนภูมิการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
 

 

 
คณบด ี

 

   

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 

   

    

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

 
รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

  
รองคณบดี 

ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
รองคณบดี 

ฝายพัฒนานักศึกษา
และองคกรสัมพันธ 

      

     

            
 

เลขานุการ 
คณะฯ 

 

 หัวหนา
ภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 หัวหนา
ภาควิชา 
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 

 หัวหนา 
ภาควิชา 

จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

 หัวหนา 
ภาควิชา 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

 หัวหนา 
ภาควิชา 
พื้นฐาน 

ทางการศึกษา 

 หัวหนา
ภาควิชา 

หลักสูตรและ
วิธีสอน 

 
ผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิตฯ 
(มัธยมศึกษา) 

                 

               

  หัวหนางานบริหารและ 
การจัดการ 

     

 

 ประธานสาขาวิชา 
หลักสูตรและการนิเทศ*   

               

  
หัวหนางานคลังและพัสด ุ

        ประธานสาขาวิชา 
การประถมศึกษา*   

          

 

     

  หัวหนางานพัฒนา 
ประสบการณวิชาชีพ 

      ประธานสาขาวิชา 
การสอนภาษาไทย*   

                 

  หัวหนางานพัฒนา 
วิชาการและบริการการศึกษา 

        ประธานสาขาวิชา 
การสอนสังคมศึกษา*   

                 

  หัวหนางานงานแผนและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

        ประธานสาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ*   

                 

  หัวหนางานงานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

            
 

                 

* เปนตําแหนงการบริหารงานภายใน 
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4.  รายนามผูบริหาร (ปจจุบัน) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 

5.  คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ที่ รายนาม ตําแหนง 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว  รองคณบดีฝายบริหาร  
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝายวิชาการ 
4 รองศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
5 อาจารย ดร.วิชิต อิ่มอารมย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
7 อาจารย ดร.จิตตรา  มาคะผล หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
8 อาจารย ดร.อุรปรีย  เกิดในมงคล หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
10 ผูชวยศาสตราจารยสาธิต  จันทรวินิจ    หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
12 อาจารยดวงนภา  ศรีนันทวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) 

ที่ ตําแหนง ช่ือ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว  รองคณบดีฝายบริหาร  
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝายวิชาการ 
4 รองศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
5 อาจารย ดร.วิชิต อิ่มอารมย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
7 อาจารย ดร.จิตตรา  มาคะผล หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
8 อาจารย ดร.อุรปรีย  เกิดในมงคล หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
10 ผูชวยศาสตราจารยสาธิต  จันทรวินิจ    หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
12 อาจารย ดร.กันตฌพัชญ  อยูอําไพ ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา 
13 อาจารย ดร.ชลธิชา  หอมฟุง ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
14 อาจารยวชิระ  จันทราช ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 
15 อาจารย ดร.เพ็ญพนอ  พวงแพ  ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ  วนิชวัฒนวรชัย ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
17 อาจารยดวงนภา  ศรีนันทวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) 
18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ            

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
19 นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  
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ที่ รายนาม ตําแหนง 
13 อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธ ผูแทนอาจารย – อาจารยประจําภาควิชาการบริหาร

การศึกษา 
14 อาจารย ดร.นิรุทธ  วัฒโนภาส ผูแทนอาจารย – อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา 

ตลอดชีวิต 
15 อาจารยกันยารัตน สอาดเย็น ผูแทนอาจารย – อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาและ 

การแนะแนว 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน  บางทาไม ผูแทนอาจารย – อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร  จันทรนําชู   ผูแทนอาจารย – อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานทาง

การศึกษา 
18 อาจารย ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน ผูแทนอาจารย – อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและ 

วิธีสอน 
19 นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

 

6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค 
 คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดและเผยแพรคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค โดยมีประกาศ           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งมีความ
สอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศน ดังน้ี 1) ความกลาหาญทางจริยธรรม 2) มีความคิดอยางเปนระบบ             
3) มีศักด์ิศรีแหงตนและตระหนักในคุณคาความเปนไทย 4) มีจิตสาธารณะ 5) ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะ         
6) มีความรับผิดชอบ 7) มีวินัย 8) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 9) ทํางานเปนทีม 
 

7. อัตลักษณ/เอกลักษณของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดกําหนด    
อัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย คือ “สรางสรรคการศึกษา พัฒนาคุณธรรม”  โดยมีการดําเนินการตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคของคณะฯ สงเสริมจนเปนจุดเดน จุดเนนที่สะทอนใหเห็น
เปนเอกลักษณซึ่งสอดคลองกับสถาบันที่วา “มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค”   
 

8. จุดเดน 
คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว โดยสนับสนุนพันธกิจตางๆ ที่สอดคลอง

กับอัตลักษณ ซึ่งสะทอนเปนจุดเนน จุดเดน คือ นักศึกษามีความคิดสรางสรรค ทั้งน้ี มีนักศึกษาไดรับรางวัล จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งเปนผลงานตางๆ ที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรค ซึ่งในปการศึกษา 2558                 
มีนักศึกษาไดรับรางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ อาทิ นายสุนทร พรหมเพศ ไดรับรางวัลชนะเลิศการ
แขงขันบทรอยกรองประเภทเด่ียว ระดับประชาชนทั่วไป งานยุวกวี เฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 38 
นางสาว บุษกร เรืองเดช นายอธิคม แสงภูวงษ และนายสุนทร พรหมเพศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกลอน
สดระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลรักษเหลืองจันท ครั้งที่ 15 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2559 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแขงขันรองกลองโลพระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 15 
ประจําป 2559 เปนตน 
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9. การเรียนการสอน 
9.1 หลักสูตร 
     ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 26 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตร

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

 ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  16 หลักสูตร   
  ระดับปริญญาโท จํานวน 12 หลักสูตร 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
  5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                         
  6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
  7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
  9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
 10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
 12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
        

  ระดับปริญญาเอก จํานวน 4  หลักสูตร 
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  2. หลักสตูรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.)  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยแบงเปน 5 กลุมวิชา 
ไดแก 1) กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2) กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 3) กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4) กลุม
วิชาการสอนภาษาไทย 5) กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา 
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
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ตารางท่ี 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
สกอ. 

รับทราบ 
ปที่เร่ิมใช 

หลักสูตรที่
ปด 

เปนตามเกณฑ
มาตรฐาน 2548 

เปดสอนในป
การศึกษา 

2558 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแลว 

หลักสูตรที่ไม
ผานเกณฑ 48 

และ TQF 

ระดับปริญญาบัณฑิต          

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    
สาขาวิชาจิตวิทยา  

24 ก.ย. 55 2555 -    -  - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต  

8 พ.ย. 56 2555 -    -  - 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

9 ก.ค. 57 2555 -    -  - 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

24 ก.ย. 55 2555 -    -  - 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

20 ก.พ. 57 2555 -    -  - 

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

13 ก.พ. 57 2555 -    -  - 

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาภาษาไทย 

20 ก.พ. 57 2555 -    -  - 

8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

17 เม.ย. 57 2555 -    -  - 

9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

13 ก.พ. 57 2555 -    -  - 

10.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

3 ก.พ. 57 2556 -     - - 
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ตารางท่ี 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
สกอ. 

รับทราบ 
ปที่เร่ิมใช 

หลักสูตรที่
ปด 

เปนตามเกณฑ
มาตรฐาน 2548 

เปดสอนในป
การศึกษา 

2558 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแลว 

หลักสูตรที่ไม
ผานเกณฑ 48 

และ TQF 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต          

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

17 ก.ค. 56 2556 -     - - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 

รอผลการ
พิจารณา 

2556 -     - - 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

20 ก.พ. 57 2556 -     - - 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

7 ส.ค. 57 2556 -     - - 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

3 มี.ค. 57 2556 -     - - 

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

9 ก.ค. 57 2557 -     - - 

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

28 ส.ค. 57 2556 -     - - 

8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

4 ก.ค. 56  2556 -     - - 

9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

31 ก.ค. 56 2556 -     หมายเหตุ : จะปดหลักสูตร       
ในปการศึกษา 2559 

10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

9 ก.ค. 57 2557 -     - - 

11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

30 ต.ค. 56 2557 -     - - 
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ตารางท่ี 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะหหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
สกอ. 

รับทราบ 
ปที่เร่ิมใช 

หลักสูตรที่
ปด 

เปนตามเกณฑ
มาตรฐาน 2548 

เปดสอนในป
การศึกษา 

2558 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแลว 

หลักสูตรที่ไม
ผานเกณฑ 48 

และ TQF 

12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

1 ส.ค. 57 2556 -     - - 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต          

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

20 ก.พ. 57 2555 -     - - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.) 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 

รอผลการ
พิจารณา 

2556 -     - - 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1 ส.ค. 57 2556 -     - - 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)       
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

10 ก.ค. 56 2556 -     - - 
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9.2  นักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,765 คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 1,477 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 867 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 421 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 9.2-1 - 9.2-3 ขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา รายละเอียดในตารางที่ 9.2-4 และขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 (ประเมิน
ปการศึกษา 2558) รายละเอียดในตารางที่ 9.2-5 

   

ตารางท่ี 9.2-1   จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา และลักษณะโครงการ 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม 
ช้ันปที ่1 ช้ันปที ่2 ช้ันปที ่3 ช้ันปที ่4 

ชั้นปที ่5 
(หลักสูตร 5 ป) ตกคาง 

สาขาวิชาจิตวิทยา                 32 27 30 27 - 1 117 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                          39 27 22 26 - 1 115 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                   48 47 28 31 - 3 157 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา                               41 42 23 25 - 5 136 
สาขาวิชาการประถมศึกษา     21 17 15 20 31 1 105 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   21 18 18 26 24 1 108 
สาขาวิชาภาษาไทย   30 29 23 28 28 - 138 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 37 17 29 34 - 139 
สาขาวิชาสังคมศึกษา     27 27 29 36 31 - 150 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

61 58 61 68 63 1 312 

รวมทั้งหมด 342 329 266 316 211 13 1,477 
 

ตารางท่ี 9.2-2 จํานวนนักศึกษาปริญญาโทจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา ลักษณะโครงการและแผนการศึกษา   
 
 

สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

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

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 7 - 3 - 29 - 39 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย 

2 - - - - - 2 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 67 - 59 - 139 34 299 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 11 - 13 - 48 - 72 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 29 - 21 - 51 13 114 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 15 - 25 - 31 - 71 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 16 - 21 - 9 69 115 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา                  13 - 13 - 31 - 57 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ - - - - 7 - 7 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 21 - 19 - 38 - 78 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 6 - 7 - - - 13 

รวมทั้งหมด 187 - 181 - 383 116 867 
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ตารางท่ี 9.2-3 นักศึกษาปริญญาเอกจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา  ลักษณะโครงการและแผนการศึกษา   
 

สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

รวม 
ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ตกคาง 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 19 38 42 67 166 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ   
การพัฒนามนุษย 

6 6 2 9 23 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  33 33 14 62 142 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 12 14 10 54 90 

รวมทั้งหมด 70 91 68 192 421 

 

ตารางท่ี 9.2-4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2558 

หลักสูตร 

นักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน

นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติ 

งานจริง) 

อัตราสวน
นักศึกษา:
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 
1 ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา 
34.16 5.45 13.25 161.88 26.51 135.00 376.24 9 41.80 39.35 0.00 

2 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

49.75 6.06 1.57 - 28.34 - 85.71 10.5 8.16 -72.79 5.00 

3 ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

103.03 7.20 8.50 16.63 - - 135.35 8 16.92 -43.60 5.00 

4 ภาควิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

352.95 96.98 3.00 30.71 80.46 97.96 662.06 19.5 33.95 13.17 1.71 

5 ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

85.78 17.08 3.88 46.80 - 6.00 159.54 10 15.95 -46.82 5.00 

6 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 

558.72 167.48 2.84 175.15 10.63 315.93 1,230.73 61 20.18 -32.75 5.00 

  6.1 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

192.80 47.84 - - - - 240.64 17 14.16 -52.82 5.00 

  6.2 สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ 

30.28 0.39 1.67 30.59 3.63 181.38 247.92 5 49.58 65.28 0.00 

  6.3 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

81.17 5.64 - 42.59 - 19.50 148.89 10 14.89 -50.37 5.00 

  6.4 สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 

141.17 103.03 0.17 44.76 - 73.80 362.93 18 20.16 -32.79 5.00 

  6.5 สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 

113.31 10.59 1.00 57.22 7.00 41.25 230.36 11 20.94 -30.19 5.00 

7 คณะศึกษาศาสตร* 381.62 309.81 - - - - 691.42 2 345.71 1052.37 0.00 

รวม 1,566.00 610.03 33.03 431.16 145.93 554.89 3,341.03 120 27.84 -7.19 5.00 
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ตารางท่ี 9.2-5  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 (ประเมินปการศึกษา 2558) 
 
 

สาขาวิชา แผน ก แผน ข รวม 
ระดับปริญญาบัณฑิต   376 
สาขาวิชาภาษาไทย - - 29 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - 31 
สาขาวิชาสังคมศึกษา - - 41 
สาขาวิชาการประถมศึกษา - - 41 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - - 30 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต - - 40 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - - 39 
สาขาวิชาจิตวิทยา - - 29 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา - - 28 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ - - 68 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 115 59 174 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย - - - 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 29 21 50 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 18 - 18 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 6 18 24 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 16 - 16 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 12 - 12 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 1 - 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 10 20 30 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 20 - 20 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 3 - 3 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา - - - 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - - 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 65 - 65 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 1 - 1 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 29 - 29 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 19 - 19 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 16 - 16 

รวม    
 

 
 

ที่มา :  สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558   
ขอมูล : ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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9.3 อาจารยและบุคลากร 
ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนบุคลากรรวม 174.5 คน จําแนกเปน                        

สายวิชาการ (อาจารย) 121.5 คน และสายสนับสนุน 53 คน ดังรายละเอียดในตาราง 9.3-1 – 9.3-3 

ตารางท่ี 9.3-1 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 
 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร (คน) 

ขาราชการพลเรือน                      
ในสถาบันอุดมศึกษา 

คน 20.5 10 30.5 

รอยละ 16.87 18.87 17.48 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

คน 66 20 86 

รอยละ 54.32 37.74 49.28 

ลูกจางประจํา 
คน - 5 5 

รอยละ - 9.43 2.87 

ลูกจางช่ัวคราว 
คน 3 16 19 

รอยละ 2.47 13.17 10.89 

พนักงานราชการ 
คน - 2 2 

รอยละ - 3.77 1.15 

อาจารยประจําหลักสูตร 
(ที่ไมใชอาจารยประจํา) 

คน 31 - 31 

รอยละ 25.51 - 17.77 

รวม 
คน 121.5 53 174.5 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 
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ตารางท่ี 9.3-2 จํานวนอาจารยประจําที่อยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ จําแนกเปนรายภาควิชา/สาขาวิชา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารยประจํา

ทั้งหมด 
อาจารยประจํา
ปฏิบัติงานจริง 

อาจารยประจําที่ลาศึกษาภายในประเทศ อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอตางประเทศ 
รวมทั้งหมด 

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

สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 2          

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 8 8          

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 6.5 6.5          

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7 7          

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 6 6          

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 20 19.5      0.5  0.5  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 41 40          

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4 4          

สาขาววิชาการประถมศึกษา 12 12          

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 6 6          

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 6 6          
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 10 9      1  1  

อาจารยชาวตางประเทศ 3 3          

อาจารยประจําหลักสูตร  
(ที่มีสัญญาจาง) 

31 31 
         

รวม 121.5 120      1.5  1.5  

หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
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ตารางท่ี 9.3-3   จํานวนอาจารยในแตละหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ลา

ศึกษา
ตอ 

อาจารย
ประจํา
ทั้งหมด 

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

สาขาวิชาศิลปศึกษา  1 1        2 2 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา   2   6     8 8 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  1 3.5   1   1  6.5 6.5 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   2   4   1  7 7 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  2 3      1  6 6 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  5* 8  1 4   2 .5 20 19.5 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  16 16   9     41 40 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   1   3     4 4 
สาขาววิชาการประถมศึกษา  3 6   3     12 12 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  1 3   2     6 6 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  1 4   1     6 6 
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  8* 2        10 9 
อาจารยชาวตางประเทศ  3        1 3 3 
อาจารยประจําหลักสูตร  
(ที่ไมใชอาจารยประจํา) 

 22 0   2  5 2  31 31 

รวม  48 35.5  1 26  5 7 1.5 121.5 120 

หมายเหตุ  * หมายถึง ลาศึกษาตอ (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) 
 

 

10.  งานวิจัยและงานสรางสรรค 
คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัยแกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

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

ในปงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค              
รวม 109 ทุน เปนทุนจากแหลงทุนภายใน 81 ทุน  เปนเงิน 3,616,531.11 บาท และเปนทุนจากแหลงทุน
ภายนอก 28 ทุน เปนเงิน 37,723,666.67 บาท รวมเปนเงินทุน 41,340,197.78 บาท คิดเฉลี่ยตออาจารย
และนักวิจยัเปนเงิน 344,501.65 บาทตอคน ดังรายละเอียดในตารางที่  10-1 
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ตารางท่ี 10-1  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
ปงบประมาณ 57 ปงบประมาณ 58 ปงบประมาณ 59 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 
(บาท) 
1. งบรายไดของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

326,875.01 
4,201,791.41 

 
 

637,083.34 
4,271,535.00 

 
 

1,679,861.11 
1,936,670.00 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 4,528,666.42 4,908,618.34 3,616,531.11 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) 
1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. 
2. แหลงทุนตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. 
4. หนวยงานภาคเอกชน  
5. แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
 
3,531,555.00 

 
6,612,752.33 

 
 

 
 

9,034,500.00 
 

9,086,916.37 

 
 

1,777,500.00 
 

35,946,166.67 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 10,144,313.33 18,121,416.37 37,723,666.67 

รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 14,672,979.75 23,030,034.71 41,340,197.78 

จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย / สรางสรรค 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

 
37 
23 

 
40 
29 

 
81 
28 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) 
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

89 
- 

89 

128.5 
- 

128.5 

120 
- 

120 
จํานวนอาจารยประจํา (ลาศึกษาตอ) 1 1 1.5 
จํานวนนักวิจัย(ลาศึกษาตอ) - - - 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ) 

90 129.5 121.5 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) - - - 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจํา
และนักวิจัย 

164,864.94 179,222.06 344,501.65 

 
 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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11. ดานการทําความตกลงรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ 
ในป ก าร ศึกษา 2558 คณะ ศึกษาศาสตร  มี โ คร งการความร วมมื อทางด าน วิชาการ                                  

กับสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศหลายแหง ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย                 

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและขอมูลทางดานวิชาการตางๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี 11-1 ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิชา/หนวยงาน กับมหาวิทยาลัย/องคกรในประเทศ  
และตางประเทศ 

ระยะเวลา             
ของความรวมมือ 

ช่ือสถาบัน 
จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

คณะวิชา/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย/องคกรตางประเทศ 

5 ป 
(2556-2560) 

University of Missouri สหรัฐอเมริกา การแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารยและบุคลากร การ
สนับสนุนสงเสริมการสอน  การวิจัยและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมตางๆ การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน การทํา
วิจัยและจัดประชุมสัมมนาวิชาการรวมกัน การรวมมือ
กันจัดหาเงินทุนจากหน วยงานภายนอก การจัด
กิจกรรมหรือโครงการอ่ืนๆที่ทั้งสองฝายสนใจและมี
ประโยชนรวมกัน 

5 ป 
(2556-2560) 

San Jose State 
University 

สหรัฐอเมริกา การแลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการ ตํารา ส่ิงพิมพและ
วัสดุอุปกรณการทําวิจัยตางๆ การแลกเปล่ียนอาจารย
และบุคลากร เพื่อประโยชนดานการเรียนการสอน การ
วิจัยและกิจกรรมทางวิชาการในดาน อ่ืนๆ การ
แลกเปล่ียนนักศึกษา ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว การ
ฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 

5 ป 
(2557-2562) 

Yunnan University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

จัดการเรียนสอนรวมกัน การแลกเปล่ียนอาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนดาน
ภาษาจีนในประเทศไทย 

3 ป 
(2557-2560) 

 

Universiti Sains 
Malaysia 

มาเลเซีย การแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจารย และบุคลากร การ
ทําวิจัยรวมกัน จัดโครงการและการประชุม สัมมนา
รวมกัน การสงเสริมใหนักศึกษาฝกงาน แลกเปล่ียน
นักวิชาการระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และ
เปล่ียนขอมูลทางดานวิทยาศาสตรและส่ิงพิมพทาง
วิชาการ การจัดกิจกรรม โครงการ หรือความรวมมือ
อ่ืนๆ ที่ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน 

2 ป 
(2558-2560) 

Massey University นิวซีแลนด สํารวจศึกษาและพัฒนาการจัดทําหลักสูตรรวมกัน การ
พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
รวมกัน การแลกเปล่ียนอาจารย บุคลากรและนักศึกษา 
การแลกเปล่ียนส่ิงพิมพ/เอกสารทางวิชาการ ขอมูล
ขาวสารและวัสดุอุปกรณ 

5 ป 
(2559-2564) 

Kenmore Middle 
School of Virginia                

สหรัฐอเมริกา แลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการ ตํารา ส่ิงพิมพและวัสดุ
อุปกรณการทําวิจัยตางๆ การแลกเปล่ียนนักเรียน ครู 
และนักเรียน การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
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ระยะเวลา             
ของความรวมมือ 

ช่ือสถาบัน 
จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

5 ป 
(2558-2563) 

 

KDU College (PG) 
SDN BHD 

มาเลเซีย สงนักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเขารับ
การอบรมภาษาอังกฤษในคายภาษาอังกฤษฤดูรอน 
ระยะเวลา 1 วันถึง 2 สัปดาห 

คณะวิชา/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย/องคกรในประเทศ 
3 ป 

(2558-2560) 
เทศบาลตําบลสามงาม นครปฐม รวมมือและสนับสนุนดานบุคลากร สถานที่  และ

ทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จัดทําโครงการ
ดานวิชาการในกิจกรรมตางๆ รวมจัดทําโครงการวิจัย 
ก า ร เ ป นที่ ป รึ ก ษา  ร วมส นับส นุน นักศึ กษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ 

4 ป 
(2558-2561) 

คณะครุศาสตร (5 
มหาวิทยาลัย) ไดแก 
1)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  
4)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

เพชรบุรี  
ราชบุรี 
กาญจนบุรี 
นครปฐม 
ชัยภูมิ 

สรางและพัฒนาความรวมมือในกิจกรรมตางๆ บน
พื้นฐานความเสมอภาคและการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน ใน
ดานวิชาการ  การสอน งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การแลกเปล่ียน 
เรียนรูดานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 

4 ป 
(2558-2561) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
โรงเรียนพระปฐมเจดีย   
โรงเรียนสาธิตแหง-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

นครปฐม 
ราชบุรี 
เพชรบุรี 

การแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและวิชาชีพของ
บุคลากรทั้งผูบริหาร ครู และนักการศึกษาทุกระดับ 
สงเสริมใหมีการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากร
รวมกัน การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม กัน  การประชุม  สัมมนา การแลกเป ล่ียน
ประสบการณ ขอมูล ความรูดานงานประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพผูเรียนในทุกดานรวมกัน การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

4 ป 
(2558-2561) 

สถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

นครปฐม การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อพัฒนางานดาน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ 
รวมทั้ งการสรางพัฒนาและทดลองใชนวัตกรรม
ทางดานหลักสูตร ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ระยะเวลา             
ของความรวมมือ 

ช่ือสถาบัน 
จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

4 ป 
(2558-2561) 

เทศบาลนครออมนอย นครปฐม การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อพัฒนางานดาน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ 
รวมทั้ งการสรางพัฒนาและทดลองใชนวัตกรรม
ทางดานหลักสูตร ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครออมนอยรวมดําเนิน
โครงการวิจัย การเปนที่ปรึกษา หรือใหการสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนการสงเสริม
พัฒนาความกาวหนาของบุคลากรรวมกัน 

5 ป 
(2558-2562) 

เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อพัฒนางานดาน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ 
รวมทั้ งการสรางพัฒนาและทดลองใชนวัตกรรม
ทางดานหลักสูตร ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐมรวมดําเนิน
โครงการวิจัย การเปนที่ปรึกษา หรือใหการสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนการสงเสริม
พัฒนาความกาวหนาของบุคลากรรวมกัน 

4 ป 
(2558-2561) 

เทศบาลเมืองโพธาราม ราชบุรี การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อพัฒนางานดาน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ 
รวมทั้ งการสรางพัฒนาและทดลองใชนวัตกรรม
ทางดานหลักสูตร ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเมืองโพธาราม รวม
ดําเนินโครงการวิจัย การเปนที่ปรึกษา หรือใหการ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนการ
สงเสริมพัฒนาความกาวหนาของบุคลากรรวมกัน 

4 ป 
(2559-2563) 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 เขต 9 เขต 10 

 การอบรม สัมมนา แลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
สงเสริมใหมีการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา  
วิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อสงเสริม การเขาสู วิทยฐานะที่ สูงขึ้น          
จัดหาแหล งฝกประสบการณ  และพัฒนาการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูใหกับนักศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  
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ระยะเวลา             
ของความรวมมือ 

ช่ือสถาบัน 
จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

4 ป 
(2559-2563) 

สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครปฐม 1 

นครปฐม การอบรมความรูดานภาษีอากรแกนิสิต นักศึกษา           
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร การอบรมความรูดานภาษีอากรแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
การอบรมทักษะการพูดภาษาตางประเทศใหแก
บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 การ
อบรม  การสัมมนา แลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ 
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีและวิชาชีพเพื่อพัฒนา
บุคลากรของแตละหนวยงาน การเสริมสรางสุขภาพ
อนามัยของบุคลากรในหนวยงาน 

4 ป 
 (2559-2562) 

โครงการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา  

นครปฐม สนับสนุนการจัดการอบรมอาชีพใหกับนักศึกษา นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมดาน
วิชาการรวมกัน และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม 
ตางๆ ซ่ึงกันและกัน 

23 มีนาคม 2559  
เปนตนไป 

เครือขายโรงเรียนขนาด
เล็ก ผูบริหาร 58 

นครปฐม พัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนไปตามระบบการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณระหวางองคกร  พัฒนาการเรียนการ
เสนอใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในยุคการ
เปล่ียนแปลง ใหคําปรึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อการ
เปนโรงเรียน ขนาดเล็กที่มีคุณภาพ 

4 ป 
(2559-2563) 

สํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4                       

นครปฐม สนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัย สงเสริมใหมีการ
จัดกิจกรรมดานวิชาการรวมกัน สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรดานพัฒนาสังคม  ใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมและการสรางนวัตกรรมดานการพัฒนาสังคม 

4 ป 
(2559-2562) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย-ราชภฏั
นครปฐม  
โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย 
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยา
คม 

นครปฐม 
เพชรบูรณ 

การแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและวิชาชีพของ
บุคลากรทั้งผูบริหาร ครู และนักการศึกษาทุกระดับ 
สงเสริมใหมีการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากร
รวมกัน  การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมกัน การประชุม สัมมนา การแลกเปล่ียน
ประสบการณ  ขอมูล ความรูดานงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพผูเรียนในทุกดานรวมกัน  การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ทักษะการส่ือสารภาษา อังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษที่  21 และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อไปสู  
Thailand 4.0 
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12.  การบริการทางวิชาการแกสังคม  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรในดานการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนลายลักษณอักษร และมีการเช่ือมโยงและการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เชน นําผลการประเมินระบบและกลไก          
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม จากปการศึกษา 2557 มาปรับปรุงการจัดทําแผนและปรับปรุงระบบและ
กลไกการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในปการศึกษา 2558  ทั้งน้ี คณะฯไดดําเนินการสํารวจความตองการ
ของชุมชน/สังคม และดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามระบบและกลไกที่กําหนด มีการวางแผน 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด  
 ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน 
โดยไดจัดการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ  และการ
จัดนิทรรศการเผยแพรความรูรวม 16 โครงการ/กิจกรรม มีผูเขารับบริการรวม 3,523 คน โดยเปนโครงการ
ระดับชาติ 15 โครงการ เปนโครงการระดับนานาชาติ 1 โครงการ ลักษณะการใหบริการทางวิชาการ ไดแก   
การสํารวจ วางแผน วางระบบ ออกแบบและรับเชิญเปนที่ปรึกษา อาจารยพิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการ
วิทยานิพนธและวิทยากร ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะศึกษาศาสตร  มีงบประมาณการ
บริการวิชาการแกสังคมรวม 2,964,229 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 1,497,800 บาท งบประมาณ
เงินรายได 49,579 บาท และงบประมาณจากแหลงอื่นๆ 1,416,850 บาท 

ตารางท่ี 12-1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 และการวิจัยในปการศึกษา 2558 

 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวนโครงการ 

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 16 
2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน - 

3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย - 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวิจัย 1 

13.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ และกําหนดผูรับผิดชอบ 
จัดทําแผนงบประมาณโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดดานศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินงานโดยทุกคนมีสวนรวม 
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง  
 ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคในการอนุรักษ สืบสาน พัฒนาและเผยแพรเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากลและเสริมสรางจิตสํานึกแก
นักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีผูเขารวมโครงการ 
2,912 คน ใชงบประมาณจากเงินรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 227,500 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 12-1 
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ตารางท่ี 12-1  กิจกรรมทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2558 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่จัด ระยะเวลา 
ผูเขา 
รวม 

งบประมาณ
(ระบุแหลง/
จํานวนเงิน 

1 โครงการเฉลิมพระชนพรรษา”12 สิงหา ศึกษา
รวมใจ เทิดไทราชินี ”. 

คณะศึกษาศาสตร 11 สิงหาคม 
2558 

276 5,000/ 
เงินรายได 

2 โครงการวันไหวครู 2558 คณะศึกษาศาสตร 27 สิงหาคม 
2558 

342 21,500/ 
เงินรายได 

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไหวครู
วิทยาศาสตรการกีฬาและบายศรีสูขวัญ ป
การศึกษา 2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

27 สิงหาคม 
2558 

135 10,000/ 
เงินรายได 

4 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไหวครู
จิตวิทยา ปการศึกษา 2558 

สาขาจิตวิทยาและ
การแนะแนว 

27 สิงหาคม 
2558 

99 - 

5 โครงการบายศรีสูขวัญ คณะศึกษาศาสตร 22 ตุลาคม 
2558 

305 5,000/ 
เงินรายได 

6 โครงการไหวครูดนตรีและนาฏศิลปไทย ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 

7-8 
พฤศจิกายน 

2558 

20 30,000/ 
เงินรายได 

7 โครงการวันเวลาภาษาไทย สาขาการสอนวิชา
ภาษาไทย 

19
พฤศจิกายน 

2558 

280 15,000/ 
เงินรายได 

8 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไทองคราชัน คณะศึกษาศาสตร 3 ธันวาคม 
2558 

300 5,000/ 
เงินรายได 

9 โครงการนวดเพื่อสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

13 ธันวาคม 
2558 

99 - 

10 โครงการแสดงความยินดีตอผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2557 

คณะศึกษาศาสตร 18 ธันวาคม 
2558 

377 60,000/ 
เงินรายได 

11 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รับขวัญ
บัณฑิตจิตวิทยาศึกษาศาสตร 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

18 ธันวาคม 
2558 

36 - 

12 โครงการ LIFELONG รักษถิ่น คร้ังที่ 3 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

27-29 
พฤษภาคม 

2559 

72 - 

13 โครงการวันครูและพิธีมอบครุสทิธ์ิ คณะศึกษาศาสตร 21 มกราคม 
2559 

307 56,000/ 
เงินรายได 

14 ลานดนตรี สุนทรียเพลงไทย คณะศึกษาศาสตร เดือนละ 1 
คร้ัง/ภาค 

154 10,000/ 
เงินรายได 

15 โครงการรดนํ้าขอพร ตอนปใหมไทย ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

11 เมษายน 
2559 

50 - 

16 โครงการถวายเทียนพรรษา “ศึกษาศาสตรรวม
ใจ ถวายเทียนจํานําพรรษา” 

คณะศึกษาศาสตร 15 กรกฎาคม 
2559 

69 10,000/ 
เงินรายได 

 รวมท้ังสิ้น 16 โครงการ   2,912 227,500 
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14.  การบริหารจัดการ 
14.1 งบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามภารกิจตางๆ 

จํานวนทั้งสิ้น 184,826,563.46 บาท จําแนกเปนประเภทงบประมาณไดดังน้ี งบประมาณแผนดิน จํานวน 
40,605,985.00 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 81,115,076.46 บาท และงบประมาณจากแหลงอื่นๆ                      
(เงินรายรับโครงการพิเศษ) จํานวน 63,105,502.00 บาท ดังรายละเอียดในตาราง 14.1-1 ถึง 14.1-3                   
คณะศึกษาศาสตร ไดรับงบประมาณ ซึ่งจําแนกตามแหลงที่มาของงบประมาณ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 14.1-1 งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ 
 

ป 
ประเภทของแหลงงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผนดิน 

งบประมาณรายจายจาก
เงินรายได 

งบประมาณรายจายจาก
โครงการพิเศษ 

2559 40,605,985.00 81,115,076.46 63,105,502.00 184,826,563.46 
2558 63,850,400.00 59,651,981.00 77,246,883.00 200,749,264.00 
2557 86,235,940.00 42,256,534.00 57,417,791.00 185,910,265.00 
2556 66,677,336.00 31,959,137.15 73,604,677.00 172,241,150.15 

 
ตารางท่ี 14.1-2 สรุปรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จําแนกตามหมวดรายจาย 
 

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

1. งบบุคลากร 27,800,340.00 27,562,434.71 237,905.29 99.14 

  1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 20,801,305.40 21,244,509.42 (443,204.02) 102.13 

  1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว 6,999,034.60 6,317,925.29 681,109.31 90.27 

2. งบดําเนินการ 75,776,210.19 28,136,254.63 49,104,547.26 35.20 

  2.1 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน 

70,937,478.91 26,396,760.21 44,540,718.70 37.21 

  2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค 4,838,731.28 1,739,494.42 3,099,236.86 35.95 

3. งบลงทุน 6,105,260.00 1,649,078.63 4,456,181.37 27.01 

  3.1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

6,105,260.00 1,649,078.63 4,456,181.37 27.01 

4. หมวดเงินอุดหนุน 34,502,858.27 10,065,133.05 24,437,725.22 29.17 

5. หมวดรายจายอ่ืน  ๆ 35,910.00 33,382.00 2,528.00 92.96 

รวมท้ังหมด 144,220,578.46 67,446,283.02 76,774,295.44 46.77 
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ตารางท่ี 14.1-3 รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายได ประจําปงบประมาณ 2559                             
 จําแนกตามงาน 
                      

รายการ รายรับ (บาท) 
รายจาย รวมรายจาย

ทั้งหมด 
(บาท) 

รอยละการ
เบิกจายจาก
ยอดรายรับ เงินเดือน งบดําเนินการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ 

งานบริหารทั่วไป 14,887,314.00 7,844,922.86 1,378,105.00 1,699,143.03 21,680.00 10,943,850.89 93.57 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4,584,000.00 - 4,308,807.00 - - 4,308,807.00 94.00 

งานจัดการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

28,623,708.00 883,100.00 7,312,874.76 - 1,572,528.63 9,768,503.39 34.13 

งานจัดการศึกษาโรงเรียน
สาธิตฯ 

21,554,900.00 15,739,065.40 2,452,817.00 - - 18,191,882.40 84.40 

งานจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

62,385,142.00 3,095,346.45 19,852,999.50 40,351.39 54,870.00 23,043,567.34 36.94 

งานทุนการศึกษา 
- จัดสรรทุนการศึกษา 
- ทุนศึกษาตอของ
อาจารย 
- ทุนศึกษาตอของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

1,195,000.00 
1,195,000.00 

 

- 
- 

480,190.00 
480,190.00 

- 
- 

- 
- 

480,190.00 
480,190.00 

40.18 
40.18 

งานกิจกรรมนักศึกษา 5,558,014.46 - 213,490.00 - - 213,490.00 3.84 

งานพฒันาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 
- พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1,014,500.00 
767,000.00 

 
247,500.00 

 

- 92,802.00 
79,302.00 

 
13,500.00 

- - 92,802.00 
79,302.00 

 
13,500.00 

9.15 
10.34 

 
5.45 

งานพัฒนาหลักสูตร 208,000.00 - 208,000.00 - - 208,000.00 100.00 

งานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 
- พัฒนางานวิจัย 

1,940,000.00 - - - - - 00.00 

งานบริการวิชาการ  
แกชุมชน 

70,000.00 - 70,000.00 - - 70,000.00 100.00 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2,200,000.00 - 125,190.00 - - 125,190.00 5.69 

รวม 144,220,578.46 27,562,434.71 36,770,177.98 1,739,494.42 1,649,078.63 67,446,283.02 46.77 
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14.2 การพัฒนาบุคลากร 
 ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร มีบุคลากรที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก                         

ในประเทศและตางประเทศ รวมจํานวน 14 คน โดยลาศึกษาเต็มเวลาจํานวน 1.5 คน ลาศึกษาบางสวนและ
นอกเวลาราชการ จํานวน 12.5 คน มีบุคลากรไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและ
ตางประเทศ และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 14.2-1-14.2-3 

 
ตารางท่ี 14.2-1 บุคลากรที่อยูระหวางการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปที่ลา แหลงทุน 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

1. นายอติยศ                        
สรรคบุรานุรักษ 

ป.เอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

ไทย 10 มิถุนายน 2556              
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
1. นางสาววนัญญา                

แกวแกวปาน 
ป.เอก สาขาวิชา
สาขาวิชาจิตวิทยา
ประยุกต  

ไทย 1 ตุลาคม 2558              
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

2. นางสาวกันยารัตน  
สอาดเย็น 

ป.เอก สาขาวิชา
จิตวิทยาประยุกต 

ไทย 17 สิงหาคม 2558              
ถึงถึงปจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
1. นางสาวนภสร   

นีละไพจิตร 
ป.เอก  
สาขาวิชาพลศึกษา 

ไทย 11 พฤศจิกายน 2556 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย 

2. นายพิทักษ 
สุพรรณโณภาพ 

ป.เอก 
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย 

ไทย 3 ตุลาคม 2554 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

3. นางสาวนรินทรา                
จันทศร 

การจัดการกีฬา ไทย 17 สิงหาคม 2558                  
ถึงปจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย 

4. นางสาวกมลรัตน  
หนูสวี 

สรีรวิทยาและ
โภชนาการของการออก
กําลังกาย 

ไทย 16 สิงหาคม 2558                
ถึงปจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
1. นางสาวศศิพัชร  จําปา ป.เอก 

สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน 

ไทย 18 มิถุนายน 2555 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย 

2. นายวชิระ จันทราช ป.เอก 
สาขาวิชา English 
Language Teaching 

ไทย 3 กรกฎาคม 2555 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย 

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

ไทย 15 สิงหาคม 2555 
ถึงปจจุบัน 

 

ทุนสวนตัว 

4. นางสาวทรรศนีย  โมรา ป.เอก สาขาวิชา
ภาษาศาสตรและ
ภาษาศาสตรประยุกต 

จีน 1 กันยายน 2557 
ถึงปจจุบัน 

ทุนรัฐบาลจีน 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปที่ลา แหลงทุน 
5. นางสาววิลาพัณย       

อุรบุญนวลชาติ 
ป.เอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

ไทย 22 สิงหาคม 2558               
ถึงปจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย 

6. นางสาวพรพิมล                   
รอดเคราะห 

ป.เอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา 

ไทย 1 ตุลาคม 2558              
ถึงปจจุบัน 

ทุนสวนตัว 

7. นายณัฐกิตติ์  นาทา ป.เอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

ไทย 1 พฤศจิกายน 2558 
ถึงปจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย 

 
 

ตารางท่ี 14.2-2  จํานวนบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ  
   ประจําปการศึกษา 2558  
 

หลักสูตร 
จํานวน
อาจารย 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (คน) 
รอยละ 
 ภายใน 

ประเทศ 
ตางประเทศ 

ทั้งในและ
ตางประเทศ 

รวม 

1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 8 - - 8 8 100.00 

2 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 7 1 - 6 7 100.00 

3 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 6 6 - - 6 100.00 

4 ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 20 16 - 4 20 100.00 

5 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 7 - - 7 7 100.00 

6 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน       

6.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 12 7 - 5 12 100.00 

6.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4 - - 4 4 100.00 

6.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 6 4 - 2 6 100.00 

6.4 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 

11 7 - 4 11 100.00 

6.5 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 7 3 - 4 7 100.00 

7 สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 2 - - 2 100.00 

รวม 90 46 0 44 90 100.00 
 

* รายละเอียดในภาคผนวก 2 
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ตารางท่ี 14.2-3 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
จํานวน

ผูเขารวม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2559 เรื่อง 
“แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 
2559 - 2562  และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2560 : ทิศทางใหมของ
คณะศึกษาศาสตร เพื่อรองรับการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ”    

คณะศึกษาศาสตร วันที่ 23 - 24 
พฤษภาคม 2559  
ณ โรงแรมลองบีช
ชะอํา  อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบรุี    

297 คน 775,000 บาท 

2. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู “ทิศทาง
ใหมเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ” 

งานบริหาร                 
และการจัดการ 

4 กรกฎาคม 2559 
หองกิจกรรม
อาจารย  

30 คน 5,000 บาท 

3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู  
“ระเบียบ หลักเกณฑ เก่ียวกับ                
การเบิกจายเงิน รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณ” 

งานคลังและพัสด ุ 8 กรกฎาคม 2559 
หองประชุมสวัสดิ์ 
สุวรรณนที 

20 คน 5,000 บาท 

4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู                 
“การกําหนดกรอบตําแหนง               
ระดับตําแหนง และมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง” 

งานบริหาร                 
และการจัดการ 

25 กรกฎาคม 
2559 หองกิจกรรม
อาจารย  

40 คน 5,000 บาท 

5. การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “A  
Model and a Web tool for the 
Generation of Qualitative 
Research Designs” โดย Assoc. 
Prof. Dr. Iván M. Jorrín, 
Kennesaw State University USA 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

เสาร 16 มกราคม 
2559 หองกิจกรรม
อาจารย 

70 คน 60,000 บาท 

6. การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Qualitative Research 
Presentation with Focus on 
Identity” โดย Assoc. Prof. Dr. 
April Munson, Kennesaw State 
University USA 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

เสาร 16 มกราคม 
2559 หองกิจกรรม
อาจารย 

70 คน 60,000 บาท 

7. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร” โดย                          
รองศาสตราจารย ดร.วริยา ชินวรรโณ
คณบดีคณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร 
 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

11 พฤศจิกายน 
2558 หองกิจกรรม
อาจารย 

70 คน 27,475 บาท 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
จํานวน

ผูเขารวม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

8. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณการพิจารณา
โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย    
ในคน สาขาสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยอาจารย 
ดร.กรศิริ  บุญประกอบ กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

25 สิงหาคม 2558 
หองกิจกรรม
อาจารย 

42 คน 12,920 บาท 

9. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียน
ชุดโครงการวิจัยทางดานการศึกษา 
และสังคมศาสตร” โดย นางสุนันทา  
สมพงษ  ที่ปรึกษาดานการวิจัย
(รักษาการ) สํานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแหงชาติ (วช.) 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

25 สิงหาคม 2558 
หองกิจกรรม
อาจารย 

42 คน 12,920 บาท 

10. การบรรยายพิเศษ เรื่อง“ความ
รับผิดชอบทางสังคมของมหาวิทยาลัย” 
โดย รองศาสตราจารย ดร.เนาวรัตน  
พลายนอย 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

25 สิงหาคม 2558 
หองกิจกรรม
อาจารย 

42 คน 12,920 บาท 

11. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูป
การศึกษาไทย” โดย อาจารย ดร.
อุทัย  ดุลยเกษม 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

6 กุมภาพันธ 2559 
หองกิจกรรม
อาจารย 

65 คน 8,450 บาท 

12. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรม
การเรียนรูในสังคมที่หลากหลาย” 
โดย ศาสตราจารย                      
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

22 สิงหาคม 2558 
หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ 

280 คน 137,490 บาท 
 

13. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับ
ทุนสนับสนุนจาก วช.” โดย  
รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล      
ธนโสภณ 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5 กรกฎาคม 2559 
หองประชุมสวัสดิ์
สุวรรณนที 

40 คน 10,000 บาท 

14. การบรรยายพิเศษ เรื่อง“ศิลปะกับ
การศึกษาและการวิจัย” โดย
ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา เถาทอง 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

23 กรกฎาคม 
2559 
หองกิจกรรม
อาจารย 

50 คน 35,000 บาท 
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14.3 อาคารสถานท่ี 
 คณะศึกษาศาสตร มีอาคารท้ังหมด 4 อาคาร  ไดแก อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 และ
อาคารโสมสวลี โดยแบงพ้ืนท่ีใชสอยสวนตางๆใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีสงเสริมพันธกิจดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ตารางท่ี 14.3- 1  ขอมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใชสอยของคณะศึกษาศาสตร 
 

ใชงานพ้ืนที ่
อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 อาคารโสมสวลี 

จํานวน
(หอง) 

พ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
(หอง) 

พ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
(หอง) 

พ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
(หอง) 

พ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

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

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

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

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

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบ   
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4    
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน   
การสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทาง
วิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะศึกษาศาสตรมีผูรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก แตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับคณะวิชาและ
ระดับหลักสูตร  ปการศึกษา 2558 โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
2. กําหนดแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร ใหสอดคลอง

กับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา             
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา 

3. เสนอมาตรการและดําเนินการควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4. รวบรวมและประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร 

5. วิเคราะหขอมูลและเอกสารเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพื่อเตรียมรับการประเมินภายในจากตนสังกัด 

6. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรใหมีความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติงานไดดี เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ือง 

7.  เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก 
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16. การนําผลการประเมนิไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก
ขอเสนอแนะของคณะผูประเมินปการศึกษา 2557 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ปการศึกษา 
2558 อยางตอเน่ือง โดยระบุคาเปาหมาย แผนการดําเนินงานของทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี เพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด ดังรายละเอียดในตารางที่ 16-1 
 

ตารางท่ี 16-1  การนําผลการประเมินตนเองและขอเสนอแนะของคณะผูประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

องคประกอบ ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน (2557) ผลการดําเนินการ (2558) 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมจุดที่ควร
พัฒนา 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตร           
(มีหลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน 3 
หลักสูตร และมีหลักสูตรที่มีคุณภาพนอย 
1 หลักสูตร) 
- อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมี
จํานวนนอย 

- วางแผนอัตรากําลังสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาและ
การรับนักศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
- สนับสนุนอาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 
- วางแผนและเตรียมการบริหารจัดการเก่ียวกับอาจารย
ประจําหลักสูตรในอนาคตใหเปนไปตามเกณฑฯ 
- มีการจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในวันที่ 8-9 มิ.ย.59        
ณ โรงแรมเทวมันตรารีสอรท จ.กาญจนบุร ี
-  ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2558 จํานวน 26 หลักสูตร ผานเกณฑ
มาตรฐานทุกหลักสูตร           

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารย
ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- ควรมีทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
คณาจารยในการศึกษาตอ  

- มีประกาศใหทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งระยะส้ัน/ 
ระยะยาวอยางตอเน่ือง 
- สําเนาประกาศ เวียนแจงคณาจารยทุกทานทราบ 
- ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของคณะฯ และระบบ 
E-office 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารย
ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

- โครงการอบรม/สัมมนาแนวทางการทํา
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 
- มีกองทุนสนับสนุนอาจารยในการทํา
ผลงานวิชาการ 

- มีการจัดทําโครงการอบรม/ สัมมนาเพื่อสงเสริมแนว
ทางการทําผลงาน 
- จัดทําประกาศใหทุนสนับสนุนอาจารยในการทํา
ผลงานวิชาการ 
- ประชาสัมพันธประกาศทุนสนับสนุนผานทางระบบ    
e-office และเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร 

ตัวบงชี้ 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

- ควรมีการวางแผนกําหนดกรอบอัตราให          
เพียงพอและเหมาะสม 

- สํารวจสัดสวนของจํานวนอาจารยและนักศึกษาเพื่อ
นํามากําหนดกรอบอัตราในแตละสาขา 
- การวางแผนการรับนักศึกษา/ อาจารยใหมีจํานวนที่
เหมาะสมและสามารถรองรับการเปนหนวยงานในกับ
ของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ 1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 

- ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย 
นักศึกษาใหม และรุนพี่ 
 

- จัดโครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรมกลุมสัมพันธ
เม่ือวันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 โดยมีผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 440 คน แบงเปนนักศึกษา 203 คน ผูปกครอง 
231 คน และอาจารย 6 คน มีความพึงพอใจตอการจัด
โครงการเทากับ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด 
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องคประกอบ ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน (2557) ผลการดําเนินการ (2558) 
 - จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อสรางความ
เ ข า ใ จ ใ นกา ร ป ฏิ บั ติ ต น สํ าห รั บ ก าร ใ ช ชี วิ ต ใ น
มหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ผูเขารวม
โครงการทั้ง ส้ิน 350 คน ประกอบดวยอาจารย 
นักศึกษา และผูปกครอง ซ่ึงมีผลการประเมินโครงการ
ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา 
ตรี 

- ใหความรูแกนักศึกษาและผูที่เก่ียวของ
ในเรื่องวิธีการประเมินผลการจัดโครงการ           
และการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงคที่วางไว 
- สงเสริมใหมีการนําผลประเมินไป
ปรับปรุงแผนและการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

- มีการจัดโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา ซ่ึงจะจัด
ในชวงเดือน 2-3 มิ.ย.59 ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ฝกให
นักศึกษาไดฝกการเขียนโครงการ และสรุปโครงการ อีก
ทั้งวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง
การดําเนินงานในปถัดไปใหดียิ่งขึ้น 
- กําหนดใหทุกโครงการมีการดําเนินงานตามหลักวงจร
คุณภาพ PDCA โดยนําผลการประเมินโครงการในครั้ง
กอนมาปรับปรุงการจัดโครงการ   ในครั้งตอไป 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

- สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อ
พัฒนาสูสากล 
- สนับสนุนใหอาจารยทุกคนมีการทําวิจัย
และผลงานวิชาการอยางตอเน่ืองและ
ทั่วถึง 

- มีการจัดทําประกาศใหทุนสําหรับการเผยแพรทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ
- มีการจัดทํารางประกาศใหทุนสําหรับการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรางประกาศให
ทุนอุดหนุนการทําวิจัยรวมกันระหวางประเทศ ซ่ึงอยูใน
ระหวางการขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และ
การเสนออธิการบดีเพื่อลงนามลําดับตอไป 
- มีการประกาศใหทุนการวิจัย และใชผลงานวิจัยเปน
สวนหน่ึงของ KPI ในการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน 

ตัวบงชี้ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

- มีการจัดสรรงบประมาณใหทุนอุดหนุน
การวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 

- มีการจัดสรรทุนการวิจัยใหหลากหลายชองทางและให
ทุนสนับสนุนการเผยแพรในรูปบทความวิจัยและ
นําเสนอผลงานในตางประเทศ 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

- มีกองทุนสนับสนุนอาจารยในการทํา
ผลงานวิชาการ 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
- มีการใหรางวัลแกผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 3.1 การ
บริการวิชาการแก
สังคม 

- ควรมีการวางแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการที่ชัดเจน 
- คณะควรกําหนดทิศทางการบริการ
วิชาการที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ เพื่อ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร 
- จัดทําแผนงานดานบริการ วิชาการ แผนการใช
ประโยชนและการตอยอดเชิงพาณิชยจากการบริการ
วิชาการและปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
- มีการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
เปนประ จําทุ ก เดื อนเพื่ อ กํ าหนดทิศทาง ในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 
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องคประกอบ ขอเสนอแนะจากคณะผูประเมิน (2557) ผลการดําเนินการ (2558) 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- สงเสริมหรือเพิ่มจํานวนนักศึกษาใน
โครงการสงเสริมนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางภาษาไทยอยางตอเน่ือง 

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรอยูเสมอทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ เชน การแสดงดนตรีไทย
ของวงโอฬารชํานาญศิลป การแสดงลําตัด การแสดงใน
ที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เปนตน 

  - ใหทุนสนับสนุนคาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 5 
ป  แก นักศึ กษาในโครงการส ง เสริ มนักศึ กษาที่ มี
ความสามารถทางภาษาไทยอยางตอเน่ือง 
- มีประกาศใหเงินรางวัลสําหรับนักศึกษาผูที่ทําชื่อเสียง
ใหกับคณะศึกษาศาสตร จากการที่ไดรับรางวัลจากการ
แขงขัน/ประกวดตางๆ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจและ
เปนการสงเสริมใหพัฒนาความสามารถใหดียิ่งขึ้น 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การกํากับติดตาม
ผลลัพธตาม พันธกิจ 
กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

- ควรดําเนินการเรื่องบริหารความเส่ียงให
ชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นที่แสดงถึง
การติดตามและควบคุมความเส่ียงให
ลดลง 
- ควรคนหาแนวปฏิบัติที่ดีใหครอบคลุม
ดานการผลิตบัณฑิต และจัดเก็บใหเปน
ระบบ รวมถึงเผยแพรเพื่อใหสามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

- มีการดําเนินงานติดตามและควบคุมความเส่ียงให
ลดลงตามแผนบริหารความเส่ียงบที่วางไว 
- จัดโครงการเสวนาวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร/ 
การจัดการเรียนการสอน 
- จัดโครงการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรูและ
แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน/ การพัฒนาหลักสูตรและดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ
การจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

- จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูในเรื่อง
การประกันคุณภาพ เพื่อรวมกันพัฒนา
และปรับปรุงผลการดําเนินงานให
บรรลุผลตามเปาหมาย 

- การจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เ ก่ียวกับแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
เพื่อใหอาจารยและบุคลากรมีความรูความเขาใจที่
ตรงกันในเรื่องของตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ 
พรอมทั้งรวมกันปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ใหดียิ่งขึ้น ในระหวางวันที ่15-19 ก.พ. 59  
- จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร โดยเรียนเชิญรองอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  เปนวิทยากรบรรยายเพื่อ
เตรียมความพรอมเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และการวาง
แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 ในวัน
จันทร ที่ 6  มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมหลวงพอ   
วัดไรขิงอุปถัมภ คณะศึกษาศาสตร 
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บทที่ 2 
สวนผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรไดรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงช้ีในกลุม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่  1 (ค1) ซึ่งเปนสถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามองคประกอบ 5 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี  
 ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบันทั้ง 4 ดาน อยาง
ครบถวน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องคประกอบในระดับดี คาคะแนนเฉลี่ย 4.37 ดังมีรายละเอียดผลการ
ประเมินแตละองคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ สกอ. 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
1. การผลิตบัณฑิต 3.98 ดี 
2.  การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ดี 

5.  การบริหารจัดการ 4.00 ดี 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.37 ดี 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผล
การรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

ตารางท่ี 1.1-1 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
หลักสูตร องคประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 

ระดับปริญญาบัณฑิต    
1. สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.44 ดี 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.04 ดี 
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา ผาน 3.63 ดี 
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา ผาน 3.29 ดี 
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผาน 3.13 ดี 
6. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ผาน 4.13 ดีมาก 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผาน 3.69 ดี 
8. สาขาวิชาจิตวิทยา ผาน 3.18 ดี 
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ผาน 3.26 ดี 
10.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ผาน 3.21 ดี 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต    
1. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ผาน 3.29 ดี 
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผาน 3.15 ดี 
3. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ผาน 3.88 ดี 
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผาน 3.37 ดี 
5. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ผาน 3.38  ดี 
6. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผาน 3.68 ดี 
7. สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ผาน 3.12 ดี 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผาน 3.69 ดี 
9. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ผาน 3.83 ดี 
10. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ไมผาน 0 (2.76) ปานกลาง 

11. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ผาน 3.42 ดี 
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หลักสูตร องคประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 

12. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.42 ดี 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
1. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ผาน 3.46 ดี 
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผาน 3.32 ดี 
3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.55 ดี 
4. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ผาน 3.74 ดี 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  86.30  
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  26  

คะแนนท่ีได  3.32 ดี 
 

ผลการประเมินปที่แลว :             2.63  คะแนน  เกณฑประเมิน  :     2.63     คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  3.32  คะแนน  เกณฑประเมิน  :     3.32     คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :   3.01  คะแนน  ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย     
เปาหมายปตอไป :   3.51  คะแนน  เกณฑประเมิน  :    3.51 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด จํานวน 26 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 26 หลักสูตร 
คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

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

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

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

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.1-1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  ปการศึกษา 2558 
ศษ 1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

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

ตารางท่ี  1.2-1 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานใน  

ปการศึกษา 
2556 2557 2558 

อาจารยวุฒิปริญญาตร ี คน - - - 
อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 33 51 53 
อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 55 78.5 68.5 
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 88 129.5 121.5 
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตร ี รอยละ - - - 
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 37.50 39.38 43.62 
รอยละอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 62.50 60.62 56.38 
 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : รอยละ 60.62 เกณฑประเมิน :   3.79   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  รอยละ 56.38 เกณฑประเมิน :   3.52 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : รอยละ 65.00   ผลการดําเนินงาน     ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : รอยละ 65.00   เกณฑประเมิน :   4.06  คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

จํานวน 121.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 53 คน และปริญญาเอก 68.5 คน ดังน้ัน รอยละของอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก (68.5/121.5*100) คิดเปนรอยละ 56.38 เมื่อแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 3.52 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.2-1-1.2-5 (เอกสารหมายเลข          
ศษ 1.2.1-1, ศษ 1.2.1-2 และศษ 1.2.1-3) 
 
ตารางท่ี  1.2-2  จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ปการศึกษา 2558 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนอาจารย รวมจํานวน
อาจารย 

ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษาตอ ลาปฏิบัติ
ราชการ

ตางประเทศ 
ป.โท ป.เอก 

ป.โท-
เอก 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 2     2 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 8     8 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 6.5     6.5 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7     7 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 6     6 
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 19.5  0.5   20 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน       
 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4     4 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 12     12 
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 6     6 
 สาขาวชาการสอนสังคมศึกษา 6     6 
 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 9  1   10 
อาจารยชาวตางประเทศ 3     3 
อาจารยประจําหลักสูตร (ที่ไมใชอาจารยประจํา) 31     31 

รวม 120  1.5   121.5 
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ตารางท่ี 1.2-3  จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก  

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนอาจารย 

วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 
ป 56 ป 57 ป 58 ป 56 ป 57 ป 58 ป 56 ป 57 ป 58 

สาขาวิชาศิลปศึกษา      1 1 1 1 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา       7 7 8 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต    1 1 1 4 5 5.5 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา    2   5 7 7 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    3 1 2 3 4 4 
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา    8 7 6 11 13 14 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน          
 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ       4 4.5 4 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา    4 2 3 7 9 9 
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย    3 2 1 4 5 5 
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา    2 1 1 4 5 5 
 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ    8 8 8 4 2 2 
อาจารยชาวตางประเทศ    2 2 3 1   
อาจารยประจําหลักสูตร (ที่ไมใชอาจารย
ประจํา) 

    27 27  16 4 

รวม    33 51 53 55 78.5 68.5 
 

ตารางท่ี 1.2-4  จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ป (2558 - 2562) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนอาจารยที่คาดวาจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ในประเทศ (คน) ตางประเทศ (คน) 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 

สาขาวิชาศิลปศึกษา  1         

ภาควิชาการบริหารการศึกษา           

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต           

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา           

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   1 1       

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  1 2 1       

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน           

 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ           

 สาขาวิชาการประถมศึกษา   2        

 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  1         

 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  1         

 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  2      1   

รวม  6 5 2    1   
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ตารางท่ี 1.2-5 จํานวนอาจารยที่จะเกษียณจําแนกตามวุฒกิารศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2558 ถึง 2562 
วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

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

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2558 ถึง 2562 
วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

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

จํานวนผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 2558 ถึง 2562 
วันทํางานวันสุดทาย 30 กันยายน (คน) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

ตรี
 

โท
 

เอ
ก 

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

รวม   2  2 4  1       3 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ  1.2.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ  1.2.1-2 ตารางแสดงรายช่ืออาจารย ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ  1.2.1-3 รายช่ืออาจารยตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา   

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
                    รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

 
ตารางท่ี  1.3-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 

 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานใน 
ปการศึกษา 

2556 2557 2558 

ศาสตราจารย คน - - - 
รองศาสตราจารย คน 6 15 12 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 23 36.5 27 
อาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 59 78 82.5 
รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 88 129.5 121.5 
รอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)  รอยละ 6.82 39.77 32.10 
คาคะแนนของอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) คะแนน  2.49 2.01 
คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการ คะแนน - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว: รอยละ    39.77  เกณฑประเมิน    :  2.49 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี: รอยละ   32.10  เกณฑประเมิน   :  2.01 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :  รอยละ   40  ผลการดําเนินงาน    ไมบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป :  รอยละ   40  เกณฑประเมิน :   2.50 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยการ

สงเสริมใหอาจารยไปอบรม ประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาองคความรู และสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย ตํารา เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ  และนํามาใชในการขอตําแหนง                  
ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนของคณะศึกษาศาสตร 
  ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 121.5 คน จําแนกเปนผู ดํารงตําแหนงระดับรองศาสตราจารย 12 คน                  
ผูชวยศาสตราจารย 27 คน และอาจารยที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 82.5 คน รวมอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 32.10 
จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ตามรายละเอียดในตารางที่ 1.3-1 – 1.3-4 (เอกสารหมายเลข ศษ 1.3.1-1 
และศษ 1.3.1-2) 
 
ตารางท่ี 1.3-2  จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารยผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย   
                    และศาสตราจารย จําแนกรายภาควิชา/สาขาวิชา 
 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารยประจํา (คน) จํานวนอาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ 

คะแนน ปฏิบัต ิ
งานจริง 

ลา 
ศึกษาตอ 

ลา 
ปฏิบัติงาน 

รวม 
ไมม ี

ตําแหนง 

ผูมีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปน 
รอยละ ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 - - 2 2 - - - - - 

 

2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา 8 - - 8 2 6  - 6 75.00 

3. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 6.5 - - 6.5 4.5 1 1 - 2 30.77 

4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7 - - 7 2 4 1 - 5 71.43 

5. ภาควิชาจิตวิทยาและการ 
แนะแนว 

6 - - 6 5 - 1 - 1 16.67 

6. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 19.5 0.5 - 20 13 5 2 - 7 35.90 

7. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 40 1 0 41 31.5 9 0 0 9 22.50 

- สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ 

4 - - 4 1 3 - - 3 75.00 

  - สาขาวิชาการประถมศึกษา 12 - - 12 9 3 - - 3 25.00 

- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 6 - - 6 4 2 - - 2 33.33 

- สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา 

6 - - 6 5 1 - - 1 16.67 

- สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 

9 1 - 10 10 - - - - - 

อาจารยชาวตางประเทศ 3 - - 3 3 - - - - - 

อาจารยประจําหลักสูตร        
(ท่ีไมใชอาจารยประจํา) 

31 - - 31 23 2 7 - 9 29.03 

รวมทั้งหมด 120 1.5 - 121.5 82.5 27 12 - 39 47.27 2.00 

รอยละ 98.77 1.23 - 100.00  68.31  22.22  9.88 0.00  32.10   
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ตารางท่ี 1.3-3  ขอมูลจํานวนอาจารยที่ย่ืนเอกสารเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการและจํานวนที่ไดอนุมัติ                    
                     ประจําปการศึกษา 2558 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน    
ที่ย่ืน 

จํานวน    
ที่ไดอนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

จํานวน    
ที่ย่ืน 

จํานวน    
ที่ไดอนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

จํานวน    
ที่ย่ืน 

จํานวน    
ที่ไดอนุมัต ิ

รอการ 
พิจารณา 

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

รวม 1 - 1 2 - 2 2 - 2 

 
ตารางท่ี 1.3-4  จํานวนอาจารยที่มีอายุงานไมถึงเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตามภาควิชา  

   ประจําปการศึกษา 2558 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนอาจารยที่มีอายุงานไมถึงเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการในระดับตาง ๆ 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

การบริหารการศึกษา 1 2 - 3 
การศึกษาตลอดชีวิต 2 1 - 3 
เทคโนโลยีการศึกษา - - 1 1 
พื้นฐานทางการศึกษา 1 - - 1 
ภาควิชาจิตวิทยาและ 
การแนะแนว 

1 - 1 2 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 5 - - 5 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ  1.3.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ  1.3.1-2 ตารางแสดงรายช่ืออาจารย ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ  1.3.1-3 รายช่ืออาจารยตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

 



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 53 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา  

เกณฑการประเมิน   

 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนดเปน
คะแนน 5 
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานวณหาคาความ
แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมา
พิจารณา ดังน้ี 
 คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 
20 กําหนดเปนคะแนน 0 
 คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 
0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนหลักสูตรน้ันๆ 
 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  

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

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
 
2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี 

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

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

 
การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ตออาจารยประจํา 

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

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

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 25:1 
7. นิติศาสตร 50:1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน X 100 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ    10    คิดเปน 5 คะแนน 
2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20   คิดเปน 0 คะแนน 
2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ  20 ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนที่ได 
(20 -คารอยละที่คํานวณไดจาก 1) 

X 5 
10 

 

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

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



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 55 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหน่ึงทางดานสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร  = 28 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =  28 - 25 x 100 
    25 
                                         = รอยละ12 
แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน เทากับ 20 – 12 = 8 ไดคะแนน =    8 x 5  = 4 คะแนน 
                                                                                          10 

ตารางท่ี 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

หลักสูตร 

นักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน

นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติ 

งานจริง) 

อัตราสวน
นักศึกษา:
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 
1 ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา 
34.16 5.45 13.25 161.88 26.51 135.00 376.24 9 41.80 39.35 0.00 

2 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

49.75 6.06 1.57 - 28.34 - 85.71 10.5 8.16 -72.79 5.00 

3 ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

103.03 7.20 8.50 16.63 - - 135.35 8 16.92 -43.60 5.00 

4 ภาควิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

352.95 96.98 3.00 30.71 80.46 97.96 662.06 19.5 33.95 13.17 1.71 

5 ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

85.78 17.08 3.88 46.80 - 6.00 159.54 10 15.95 -46.82 5.00 

6 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 

558.72 167.48 2.84 175.15 10.63 315.93 1,230.73 61 20.18 -32.75 5.00 

  6.1 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

192.80 47.84 - - - - 240.64 17 14.16 -52.82 5.00 

  6.2 สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ 

30.28 0.39 1.67 30.59 3.63 181.38 247.92 5 49.58 65.28 0.00 

  6.3 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

81.17 5.64 - 42.59 - 19.50 148.89 10 14.89 -50.37 5.00 

  6.4 สาขาวิชาการสอน
ภาษาตางประเทศ 

141.17 103.03 0.17 44.76 - 73.80 362.93 18 20.16 -32.79 5.00 

  6.5 สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 

113.31 10.59 1.00 57.22 7.00 41.25 230.36 11 20.94 -30.19 5.00 

7 คณะศึกษาศาสตร* 381.62 309.81 - - - - 691.42 2 345.71 1052.37 0.00 

รวม 1,566.00 610.03 33.03 431.16 145.93 554.89 3,341.03 120 27.84 -7.19 5.00 

* หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐานที่อาจารยของคณะศึกษาศาสตรสอนใหกับนักศึกษาคณะวิชาอ่ืน 
ที่มา :  รายงานการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
        ขอมูล ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2559 



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 56 
 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:  26.45   เกณฑประเมิน    :  5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:         27.84   เกณฑประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :         ไมเกิน 30.00   ผลการดําเนินงาน                 บรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป:                  ไมเกิน 30.00  เกณฑประเมิน :   5.00 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

คณะศึกษาศาสตรไดวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใน              
ปการศึกษา 2558 จําแนกเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 2,176.03 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 464.19 คน และ
ระดับปริญญาเอกจํานวน  700.82 คน และเมื่อคิดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในภาพรวมของทั้งคณะ
เทากับ 3,341.03 คน จากอาจารยประจํา (ปฏิบัติงานจริง) จํานวนทั้งหมด 120 คน คิดอัตราสวนนักศึกษา:อาจารย
เทากับ 27.84:1 (เอกสารหลักฐานหมายเลข ศษ 1.4.1-1 และศษ 1.4.1-2) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.4.1-1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา 2558 
ศษ 1.4.1-2 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ประจําปการศึกษา 2558 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ   

2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา   

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ        
ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล 
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา   
 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :    6   ขอ  เกณฑประเมิน :          5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :   6   ขอ  เกณฑประเมิน :          5.00  คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :     6   ขอ  ผลการดําเนินงาน          บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :   6   ขอ  เกณฑประเมิน :         5.00  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
     คณะศึกษาศาสตรมกีารจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาโดย

แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งปญหาทางการเรียนหรือ
ปญหาสวนตัว ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรไดมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ และคณะกรรมการที่
ปรึกษาดานกิจการนักศึกษาเปนประจําทุกป นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการตางๆ จากทั้งของคณะ  ภาควิชา และ
นักศึกษารุนพี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหคําแนะนําทั้งทางดานวิชาการ การใชชีวิต การปรับตัว และการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน เชน โครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรมกลุมสัมพันธ โครงปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม โครงการพาเปดเขาเลา (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.1-1, ศษ 1.5.1-2 ศษ 1.5.1-3, ศษ 1.5.1-4, และ                
ศษ 1.5.1-5) 
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2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
ใหแกนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ  เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา ฝกฝน และหาประสบการณตามความถนัดและ
ความสนใจของแตละบุคคล โดยมีการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย ไดแก เว็บไซตและ Facebook 
คณะศึกษาศาสตร การติดประกาศ และการสงสําเนาหนังสือถึงภาควิชาตางๆ เชน การประกวดสุนทรพจน
ภาษาไทย ประจําป  2558 ของสมาคมส ง เสริม เทคโนโล ยี ( ไทย-ญี่ปุ น)  การแขง ขันเพาะกาย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการ Social Writer โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลแวนแกว ครั้งที่ 12 งาน
สัมมนาภาษาอังกฤษ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง การประกวดลีลาศ การแขงขัน
รอยกรองของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การประชันกลอนสดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โครงการเยาวชนคน
ทําดีของ SCG การแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน งานสัมมนาในงานเฉลิมฉลองความสัมพันธไทย-จีน 
ค ร บ ร อบ  40  ป  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะก วดความ เ ป น เ ลิ ศ ในก า ร จั ด ก า ร เ รี ยน รู ร ะ ดั บ อุ ดม ศึ กษาขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การประกวดขับรองเพลงสุนทราภรณและประกวดเลานิทานพื้นบาน ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนตน  

ในสวนของการประชาสัมพันธเรื่องแหลงงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาใหแกนักศึกษา ก็จะใชการ
ประชาสัมพันธผานทาง Facebook ของคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะศึกษาศาสตร และการติดประกาศติด
ประกาศภายในคณะเชนเดียวกัน รวมทั้งมีการใหบริษัทที่รับสมัครงานมาทําการประชาสัมพันธดวยตนเอง ทั้งน้ี ใน
ปการศึกษา 2558 มีหลายหนวยงานที่มาประชาสัมพันธ อาทิเชน การแนะแนวเรื่องการสมัครงานจาก TOPGUN 
การประชาสัมพันธงานจาก KING POWER การประชาสัมพันธรับสมัครผูชวยวิทยากร การประกาศรับสมัครงาน
ของบริษัท แหลมทองสหการ จํากัด เปนตน (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.2-1 และศษ 1.5.2-2) 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร มีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนออกไปฝกประสบการณ โดยจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา โดยกําหนดโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไวในแผนประจําป คณะศึกษาศาสตรทําหนาที่ติดตอประสานงานจัดหาแหลงฝกงานเพื่อฝกประสบการณ
วิชาชีพแกนักศึกษา พรอมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยทุกป
การศึกษาคณะศึกษาศาสตรจัดโครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงและโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานควบคูกัน เพื่อใหครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศไดเขาใจแนวคิด หลักการของการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู และแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอน และเพื่อใหนักศึกษาทราบแนวทางใน              
การปฏิบัติตนและเตรียมพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความ
เปนครูและเสริมสรางทักษะวิชาชีพอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานจิตวิทยา โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานเทคโนโลยีการศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตร
การกีฬา โครงการความรูสูนอง โครงการศึกษาพัฒนา โครงการ LIFELONG รักษถ่ินครั้งที่ 3 นอกจากน้ีคณะ
ศึกษาศาสตรยังไดจัดโครงการครุสิทธ์ิ เพื่อสรางความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณแหงความเปนครู และโครงการ
ปจฉิมนิเทศใหกับนักศึกษาช้ันปสุดทาย เพื่อแนะนําแนวทาง ในการปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอมใหมๆ เตรียมพรอม
สูการทํางาน (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.3-1, ศษ 1.5.3-2, ศษ 1.5.3-3, ศษ 1.5.3-4, ศษ 1.5.3-5, ศษ 1.5.3-6,        
ศษ 1.5.3-7, ศษ 1.5.3-8 และ ศษ 1.5.3-9) 
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตร มี ร ะบบ การ ติดตามประ เมิ นผล การ ใหบ ริ ก ารทุ กด านแก นัก ศึกษา                              
มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและกําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยจัดทําแบบสํารวจความ                  
พึงพอใจการใหบริการดานขอมูลขาวสาร สิ่ งอํานวยความสะดวก และการให คําปรึกษาแกนักศึกษา                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ ดังน้ี    
(ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.4-1 และศษ 1.5.4-2) 

ขอ 1. การใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนที่เปน
ประโยชนแกนักศึกษา มีผลการประเมิน 4.20 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  

ขอ 2. มีแหลงขอมูลเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพและขอมูลการบริการจัดหางาน มีผลการ
ประเมิน 4.18 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  

ขอ 3. มีขอมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา/แหลงทุนการศึกษา  มีผลการประเมิน 4.07 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  

 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรพิจารณา และแจงใหผูเกี่ยวของทุกระดับทราบและนําขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการ
ใหบริการ โดยในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรไดมีการพัฒนาเรื่องจัดกิจกรรม/โครงการสามารถพัฒนา    
และเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน โดยการเสนอ
ใหกศศ. เพิ่มโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหมากข้ึน โดยเริ่ม
จากภายในคณะ เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนานักศึกษาในวงกวางตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.5-1 และ 
ศษ 1.5.5-2) 

 
6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาในชองทางตางๆ ไดแก 
ทางเว็บไซตของคณะฯ Facebook เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลง
ทุนการศึกษาตอ ขอมูลทุนวิจัย ขาวการรับสมัครงาน เปนตน และมีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณเปนระยะๆ รวมทั้งจัดโครงการที่เสริมสรางความรูในดานตางๆใหแกผู
ที่สนใจเขารวม นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร ไดรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา เพื่อเปน
ชองทางการสื่อสาร และเปดโอกาสใหศิษยเกาไดแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
ดานขอมูลขาวสารของทางคณะฯอีกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.6-1, ศษ 1.5.6-2 และ ศษ 1.5.6-3)  
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รายการเอกสารหลักฐาน 
  

 
 

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

2558 
ศษ 1.5.1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับคณะ ประจําป 2558 
ศษ 1.5.1-3 โครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรมกลุมสัมพันธประจําป 2558 
ศษ 1.5.1-4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2558 
ศษ 1.5.1-5 โครงการสานสัมพันธนองพี่เทคโนโลยีการศึกษา (พาเปดเขาเลา) 
ศษ 1.5.2-1 การประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรมนอกหลักสูตรแกนักศึกษา 
ศษ 1.5.2-2 การประชาสัมพันธขอมูลเรื่องแหลงงานแกนักศึกษา 
ศษ 1.5.3-1 โครงการสัมมนาครูพีเ่ลี้ยงและโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
ศษ 1.5.3-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานจิตวิทยา 
ศษ 1.5.3-3 โครงการความรูสูนอง  
ศษ 1.5.3-4 โครงการศึกษาพัฒนา 
ศษ 1.5.3-5 โครงการ LIFELONG รักษถ่ิน ครั้งที่ 3  
ศษ 1.5.3-6 โครงการครุสิทธ์ิ 
ศษ 1.5.3-7 โครงการปจฉิมนิเทศ “กอนจาก...รั้วศึกษา-ศิลปากร” 
ศษ 1.5.4-1 แบบสํารวจความพึงพอใจดานคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 1.5.4-2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจดานคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 1.5.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร วาระที่มีการนําเสนอผลการสํารวจ

ความพึงพอใจดานคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา 
ศษ 1.5.5-2 โครงการเสริมสรางประสบการณประสบการณทางวิชาชีพ 
ศษ 1.5.6-1  การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาผานทางเว็บไซตของ                 

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 1.5.6-2 ระบบฐานขอมูลศิษยเกา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 1.5.6-3 โครงการที่คณะจัดข้ึนเพื่อใหความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
ศษ 1.5.6-4 การประชุมของศิษยเกาของคณะศึกษาศาสตร เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรวมกัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให ดําเนินกิจกรรมที่สง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  

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

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา   

4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

  

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  3 ขอ  เกณฑประเมิน   :   5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ขอ  เกณฑประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี  : 6 ขอ  ผลการดําเนินงาน            บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :  6 ขอ  เกณฑประเมิน :   5.00 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

    คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือจากการ
พัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งน้ี กิจกรรมการพัฒนานักศึกษามี
ผูรับผิดชอบจัดโครงการหลายฝาย ทั้งคณะศึกษาศาสตร ภาควิชา และคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ
ศึกษาศาสตร เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบดวย ตัวบงช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ครบถวนทั้ง 5 ดาน  คือ  

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

(เอกสารหมายเลข ศษ 1.6.1-1, ศษ 1.6.1-2, ศษ 1.6.1-3, ศษ 1.6.1-4 และ ศษ 1.6.1-5) 
 

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

ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกกิจกรรมจะมี 
การเขียนโครงการโดยมีอาจารยที่ปรึกษาทุกโครงการ และย่ืนโครงการขออนุมัติตอผูบริหาร (รองคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัดกิจกรรม 
ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของ
กิจกรรม กลุมเปาหมายและวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรม
กอนหนาน้ีมาใชประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาที่
เขารวม และสรุปภาพรวมของทุกกิจกรรม และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา  
เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งตอไป (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.6.2-1, ศษ 1.6.2-2, ศษ 1.6.2-3,         
ศษ 1.6.2-4 และศษ 1.6.2-5) 

 ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ซึ่งมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 40 โครงการ โดยสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ดังน้ี  

   1) คุณธรรม จริยธรรม  จํานวน 23 โครงการ 
  2) ความรู     จํานวน 29 โครงการ 

 3) ทักษะทางปญญา    จํานวน 17 โครงการ 
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  จํานวน 33 โครงการ 
  5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 10 โครงการ 
โดยมี รายละเอียดในภาคผนวก 4 
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 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพจึงไดจัด

โครงการอบรมความรูใหแกนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพโดยเปนสวนหน่ึง ในโครงการสัมมนาผูนํา
นักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา และนักศึกษาสามารถนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามข้ันตอน 
PDCA ต้ังแตการวางแผนการจัดทําโครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน นอกจากน้ี การตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อวาง
แผนการดําเนินงานที่ดีข้ึนในการจัดการโครงการในครั้งตอไป นอกจากน้ีในทุกปการศึกษา คณะฯจะจัดทําคูมือ
นักศึกษา เพื่อแจกใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ซึ่งมีการใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาดวย นอกจาก
นักศึกษาจะไดความรูในเรื่องการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามกระบวนการ PDCA แลว ยังไดเรียนรูการทํางาน
เปนทีม  การเรียนรูบทบาทการเปนผูนําและผูตามที่ดี การฝกประเมินผลการทํากิจกรรม และวางแผนปรับปรุง
การทํางาน นอกจากน้ียังไดเปดสอนนักศึกษาในรายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาใน
หลักสูตร (เอกสารหมายเลขศษ 1.6.3-1, ศษ 1.6.3-2 และศษ 1.6.3-3) 
 
 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
    คณะศึกษาศาสตรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน โดยมีผูรับผิดชอบทั้งในระดับคณะวิชา และระดับภาควิชา ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร ไดมอบหมายใหหนวยกิจการนักศึกษา กํากับติดตามใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว โดยใหมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค ซึ่งจะสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ และขอขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการใหดีข้ึนตอไป (เอกสาร
หมายเลขศษ 1.6.4-1) 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2558 โดยนําผลการ
ประเมินแผนเสนอใหคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ระดับคณะทราบ โดยคณะ
กรรมการฯ ไดเสนอใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม ปการศึกษา 2559 ตอไป 
รวมทั้งไดนําผลการประเมินโครงการทุกโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรใหขอเสนอแนะวาควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ไปปรับปรุงในการจัดโครงการตอไป (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.6.5-1) 
 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินแผนการจัดกิจกรรม ปการศึกษา 2558 และผลการประเมิน

โครงการโดยนําผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร
และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรทราบและนําผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดโครงการตอไป 
รวมทั้งมีการนําผลการประเมินแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษากิจการนักศึกษาทราบและ
นําไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมตอไป (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.6.6-1 และศษ 1.6.6-2) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 1.6.1-1 แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรปงบประมาณพ.ศ. 2559          

ยุทธศาสตรที่สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ศษ 1.6.1-2 แผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 
ศษ 1.6.1-3 หลักฐานการมีสวนรวมที่แสดงใหเห็นวานักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ 
ศษ 1.6.2-1 
ศษ 1.6.4-1 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และรายงานผลการประเมินกิจกรรม 

ศษ 1.6.2-2 
ศษ 1.6.4-2 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานความรู และรายงานผลการประเมินกิจกรรม 

ศษ 1.6.2-3 
ศษ 1.6.4-3 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานทักษะทางปญญา และรายงานผลการประเมินกิจกรรม 

ศษ 1.6.2-4 
ศษ 1.6.4-4 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
รายงานผลการประเมินกิจกรรม 

ศษ 1.6.2-5 
ศษ 1.6.4-5 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการประเมินกิจกรรม 

ศษ 1.6.3-1 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 
ศษ 1.6.3-2 บทความการประกันคุณภาพ เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”  

โดย รศ.ดร. ธีรศักด์ิ อุนอารมณเลิศ และนางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล 
ศษ 1.6.3-3 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 1.6.5-1 รายงานผลตามแผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 
ศษ 1.6.6-1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษากิจการนักศึกษา 
ศษ 1.6.6-2 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  

(โครงการกลวยไมบาน) 
ศษ 1.6.6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษยเกาที่มีการวางแผนการจัดโครงการกลวยไมบาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 :  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.1 3.01 3.32 3.32 พอใช 

1.2 รอยละ 65.00 รอยละ 56.15 3.51 ดี 

1.3 รอยละ 40.00 รอยละ 31.97 2.00 ตองปรับปรุง 

1.4 ไมเกิน 30 : 1 27.61 : 1 5.00 ดีมาก 

1.5 6 ขอ 6 ขอ 5.00 ดีมาก 

1.6 6 ขอ 6 ขอ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 1 3.97 ดี 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

จุดเดน 
1. คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีแผนการดําเนินการและโครงการที่จะทําใหหลักสูตรของคณะวิชาเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานฯ และไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา (หลักสูตร 5 ป) 

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

3. คณะศึกษาศาสตรมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิชาการเพื่อเปนผูใหคําปรึกษานักศึกษาทั้งใน
เรื่องวิชาการและปญหาสวนตัว นักศึกษาไดเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ 

 4. คณะศึกษาศาสตรมีงบประมาณสนับสนุน สําหรับการดําเนินงานดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งสามารถสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
มาตรฐานของบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สงเสริมใหอาจารยที่ยังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหศึกษาตอระดับปริญญาเอกมาก

ย่ิงข้ึน 
2. สงเสริมใหอาจารยที่ไมขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน ไดขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ที่สูงข้ึน เพื่อใหมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดมากข้ึน และหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตรไดมาตรฐานสูงข้ึน 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  

2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี                                                             
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนย

เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

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

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค   

4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

  

6 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 6   ขอ   เกณฑประเมิน    :     5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6   ขอ   เกณฑประเมิน   :      5.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี  :  6   ขอ   ผลการดําเนินงาน       บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :            6   ขอ   เกณฑประเมิน  :    5.00 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

 คณะศึกษาศาสตรมีระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารย ในดานการ
ประชาสัมพันธการใหทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร การเผยแพรผลงานวิจัย การตีพิมพ
ผลงานวิจัย การแสดงขอมูลรายช่ือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 รวมถึงมีระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบ e-office ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแจงขาวสารเกี่ยวกับงานวิจัยเปนรายบุคคล รวมถึงระบบการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
การวิจัยผานระบบ MIS(เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.1-1, ศษ 2.1.1-2, ศษ 2.1.1-3 และศษ 2.1.1-4) 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี 
 - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรคหรือหนวยวิจัยหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง 

งานสรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
  คณะศึกษาศาสตร จัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยหองปฏิบัติการวิจัยแหลงคนควาทางวิชาการตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่สงเสริมการ
วิจัย ไดแก มีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อ 1) เปนศูนยกลางในการจัดหาแหลงทุนวิจัย ติดตอ
ประสานงาน เผยแพรขอมูลขาวสาร และอํานวยความสะดวกในดานการวิจัยแกบุคลากรภายใน คณะศึกษาศาสตร 
2) เปนศูนยกลางในการสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 3) เปนศูนยกลางในการ
พัฒนางานวิจัยและสรางองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางดานศึกษาศาสตร รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษา มีสวน
รวมในการทําวิจัยรวมกับบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร  อันเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณการวิจัยให
กวางขวางมากย่ิงข้ึน 4) เปนศูนยกลางในการบริการวิชาการทางการศึกษา มีการจัดฝกอบรมใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในเขตภูมิภาคตะวันตก นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการวิจัย ไดแก 
 1. โครงการเสวนาทางวิชาการการวิจัยเชิงคุณภาพ นวัตกรรม และการสอน Art based Education 
เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงสรางสรรค โดยม ี  
  1.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “A  Model and a Web tool for the Generation of Qualitative 

Research Designs”โดย Assoc. Prof. Dr. Iván M. Jorrín, Kennesaw State University USA. เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
  1.2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Qualitative Research Presentation with Focus on Identity” 
โดย Assoc. Prof. Dr. April Munson, Kennesaw State University USA. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 
13.00 – 16.00 น. 
 
 
 
 



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 68 
 

 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงานดานจริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยม ี
  2.1 การบรรยายพิ เศษ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร ” โดย                  
รองศาสตราจารย ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล                    
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตรเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 
12.00 น. 
  2.2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการพิจารณาโครงการวิจัยที่ย่ืน 
เสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยอาจารย 
ดร.กรศิริ  บุญประกอบกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่         
11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
  2.3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการโครงการวิจัยที่ย่ืนเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรม การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยรองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาระบบ 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลนายสิทธิพร ชุลีธรรม และนางสาวเบญจวรรณ            
มิ่งมนตชัยกุล สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล          
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.45-15.45 น. 
 3. โครงการอบรมการเขียนชุดโครงการวิจัยทางดานการศึกษา และสังคมศาสตร โดยมีการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “การเขียนชุดโครงการวิจัยทางดานการศึกษา และสังคมศาสตร” โดย นางสุนันทา สมพงษ            
ที่ปรึกษาดานการวิจัย (รักษาการ) สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
เวลา 13.00-16.00 น. 
 4. โครงการวิชาการ เรื่อง บทบาทการวิจัยกับการสรางสรรคสังคมไทยในอนาคต เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2559 โดยม ี
    4.1 การอภิปราย เรื่อง “บทบาทการวิจัยกับการสรางสรรคสังคมไทยในอนาคต” โดย               
รองศาสตราจารย  ดร .พระครูสุนทรธรรมโสภณ ( วิเ ชียร  สีหาบุตร)  วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม                   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร  จันทรนําชู  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและอาจารย ดร.ภาสกร  
อินทุมาร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เวลา 13.00-
14.30 น. 
   4.2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง“ความรับผิดชอบทางสังคมของมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย 
ดร.เนาวรัตน  พลายนอย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เวลา 14.45-15.30 น. 
    4.3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย อาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม         
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เวลา 15.30-16.00 น. 
 5. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ         
ป พ.ศ. 2558 โดยมกีารบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรูในสังคมที่ลากหลาย” โดย ศาสตราจารย 
ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ เมื่อวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-10.30 น. 
 6. โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุนสนับสนุน  
จาก วช. โดยมกีารบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุนสนับสนุนจาก วช.” 
โดยรองศาสตราจารย ดร.สมถวิล ธนโสภณ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 
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 7. โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะกับการศึกษาและการวิจัย โดยมี การบรรยายพิเศษ   
เรื่อง“ศิลปะกับการศึกษาและการวิจัย” โดยศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา เถาทอง และผูชวยศาสตราจารย      
ดร.มาเรียม นิลพันธุ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
 8. โครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร ณ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรแีละการสรางเครือขายการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาระหวาง
วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 บุคลากรที่เขารวมโครงการ คือ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 9. โครงการหลักสูตร การสอนและการนิเทศ: ศาสตร ศิลป และเทคโนโลยีสูคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ความเปนพลเมืองสรางสรรคในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2559 โดยมีการเชิญวิทยากร            
ชาวตางประเทศ ใหความรูดานการวิจัยเขารวมโครงการ จํานวน 2 คน ดังน้ี  

 9.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง“Qualitative Methods in Research Curriculum and 
Instruction and Ubiquitous Learning, Digital Literacy, Competency to Connect the Education 
Word” โดยAssoc. Prof. Dr. Iván M. Jorrín, Kennesaw State University USA. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 
เวลา 13.00-14.30 น. 

 9.2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง“Art based Education” โดยAssoc. Prof. Dr. April Munson, 

Kennesaw State University USA. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 9.00-10.00 น. 
(เอกสารหมายเลขศษ 2.1.2-1, ศษ 2.1.2-2,ศษ 2.1.2-3, ศษ 2.1.2-4, ศษ 2.1.2-5, ศษ 2.1.2-6, ศษ 2.1.2-7,                    
ศษ 2.1.2-8, ศษ 2.1.2-9 และศษ 2.1.2-10) 

 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆใหแกคณาจารย ขาราชการ และ
พนักงาน เพื่อทําวิจัยหรืองานสรางสรรค ทั้งดานการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยและพัฒนา         
การวิจัยสถาบัน เพื่อสรางองคความรู สรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ทุนเผยแพร
งานวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ  โดยจัดสรรงบประมาณของคณะวิชาและภาควิชา
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค ทุนอุดหนุนการพัฒนาโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการดําเนินงานหรือการพัฒนาของคณะฯ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวย
นักวิจัย โดยมีระเบียบ ขอปฏิบัติ การจายเงินทุนวิจัยการสงรายงานผลการวิจัย เพื่อเปนการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จลุลวงดวยดีโดยผายระบบและกลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการที่คณะฯแตงต้ัง (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.3-1, ศษ 2.1.3-2, ศษ 2.1.3-3, ศษ 2.1.3-4, ศษ 2.1.3-5, 
ศษ 2.1.3-6, ศษ 2.1.3-7, ศษ 2.1.3-8 และศษ 2.1.3-9) 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะศึกษาศาสตร  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอยางชัดเจนโดยมีผูรับผิดชอบในการจัดทํา
ระบบการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค         
ในสื่อตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีสถานที่สําหรับแสดงผลงานวิจัย 
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย จัดใหมีระบบสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมการเขียนรายงานการวิจัย
สําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ ในวารสารที่ไดมาตรฐาน และคณะฯ ไดจัดทําวารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตรวิจัย เพื่อรองรับการเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่งวารสาร
ฉบับดังกลาวไดรับการประเมินวารสารจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดยไดรับการจัดลําดับให
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วารสารดังกลาวอยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 และไดจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อรองรับการ
ตีพิมพผลงานวิจัยของอาจารย นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการและวารสาร ในสวนของการเผยแพรงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตรไดใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและสารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ 
ระดับนานาชาติ รวมถึงคณาจารยของ คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติ นานาชาติ และสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.4-1 
ศษ 2.1.4-2  ศษ 2.1.4-3 ศษ 2.1.4-4, ศษ 2.1.4-5 และศษ 2.1.4-6) 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

คณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาอาจารยโดยการจัดอบรมใหความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินการวิจัยการเพื่อใหทันตอสังคมของการเปลี่ยนแปลง สังคมแหงการเรียนรู (knowledge society)              
โดยใชความรู และนวัตกรรม (Innovation) เปนปจจัยในการพัฒนา ชวยใหเกิดนวัตกรรมใหมรวมถึงเปนการ
ขับเคลื่อนการศึกษาเขาสูยุค เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) การวิจัยจึงเปน
กระบวนการที่สําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยคณะศึกษาศาสตรเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยและ
สรางสรรค จึงไดจัดสรรเงินสนับสนุนเปนรางวัลใหกับอาจารยที่เปนนักวิจัยดีเดน และมีผลงานวิจัยหรือ
สรางสรรคดีเดน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2559 เพื่อเปนแรงจูงใจ และกระตุน
ใหคณาจารยสนใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอการพัฒนาสังคมดานการศึกษา และดานที่เกี่ยวของ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด (เอกสารหมายเลขศษ 2.1.5-1  ศษ 2.1.5-2 และศษ 2.1.5-3) 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

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

 หมายเหตุ: ในการประเมินตามเกณฑขอน้ีคณะศึกษาศาสตรใชผลการดําเนินงานรวมกับของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใชคูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนหลักฐานประกอบการ
ประเมิน 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

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

ศษ 2.1.1-2 ระบบการเผยแพรบทความวิจัยจากฐานขอมูล Thaijo 
ศษ 2.1.1-3 ระบบ e-office คณะศึกษาศาสตร แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานวิจัย 
ศษ 2.1.1-4 ระบบการเบิกจายเงินเกี่ยวกับการวิจัยผานระบบ MIS 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.1.2-1 ศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
ศษ 2.1.2-2 โครงการเสวนาทางวิชาการการวิจัยเชิงคุณภาพ นวัตกรรม และการสอน Art based Education 

เพ่ือพัฒนาการศึกษาเชิงสรางสรรค โดยม ี
     -  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “A  Model and a Web tool for the Generation of 

Qualitative Research Designs” โดย Assoc. Prof. Dr. Iván M. Jorrín, Kennesaw State 
University USA. 
     -  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Qualitative Research Presentation with Focus on Identity” 
โดย Assoc. Prof. Dr. April Munson, Kennesaw State University USA. 

ศษ 2.1.2-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงานดานจริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร โดยม ี
     -  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร”                           
โดยรองศาสตราจารย ดร.วริยา ชินวรรโณคณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร 
     -  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการพิจารณาโครงการวิจัยที่ย่ืน
เสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” 
โดยอาจารย ดร.กรศิริ  บุญประกอบกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
     -  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการโครงการวิจัยที่ย่ืนเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน                    
สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยรองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญรอง
คณบดีฝายบริหารและพัฒนาระบบ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสิทธิพร ชุลีธรรม และนางสาวเบญจวรรณ มิ่งมนตชัยกุลสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศษ 2.1.2-4 โครงการอบรมการเขียนชุดโครงการวิจัยทางดานการศึกษาและสังคมศาสตร  โดยม ี
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนชุดโครงการวิจัยทางดานการศึกษา และสังคมศาสตร” 
โดย นางสุนันทา  สมพงษ  ที่ปรึกษาดานการวิจัย(รักษาการ) สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

ศษ 2.1.2-5 โครงการวิชาการ เรื่อง บทบาทการวิจัยกับการสรางสรรคสังคมไทยในอนาคต โดยม ี
     -  การอภิปราย เรื่อง บทบาทการวิจัยกับการสรางสรรคสังคมไทยในอนาคตโดยพระวิเชียร  
สีหาบุตรวัดเสนหา จังหวัดนครปฐม ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร  จันทรนําชู                       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและอาจารย ดร.ภาสกร อินทุมาร คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง“ความรับผิดชอบทางสังคมของมหาวิทยาลัย” โดย                         
รองศาสตราจารย ดร.เนาวรัตน  พลายนอย 
     -  การบรรยายพิเศษ เรือ่ง “การปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย อาจารย ดร.อุทัย  ดุลยเกษม 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.1.2-6 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ  

ป พ.ศ. 2558 โดยมี 
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรูในสังคมที่หลากหลาย” โดย ศาสตราจารย                      
ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 

ศษ 2.1.2-7 โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุนสนับสนุน 
จาก วช. โดยม ี
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุนสนับสนุนจาก 
วช.” โดย รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล ธนโสภณ 

ศษ 2.1.2-8 โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะกับการศึกษาและการวิจัย โดยม ี
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง“ศิลปะกับการศึกษาและการวิจัย” โดยศาสตราจารยกิตติคุณ
ปรีชา เถาทอง และผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 

ศษ 2.1.2-9 โครงการศึกษาดูงาน  ข้ันตอนการดําเนินงาน และกระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับ
รองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
จังหวัดชลบุรแีละการสรางเครือขายการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา 

ศษ 2.1.2-10 โครงการหลักสูตร การสอนและการนิเทศ: ศาสตร ศิลป และเทคโนโลยีสูคุณภาพการศึกษา  
เพื่อความเปนพลเมืองสรางสรรคในศตวรรษที่ 21 

ศษ 2.1.3-1 แผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสรางสรรคมหาวิทยาลัยศิลปากรสวนของคณะศึกษาศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานวิจัยและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

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

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานวิจัยและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

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

ศษ 2.1.4-3 ประกาศการใหทุนเผยแพรงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 2.1.4-4 ประกาศรายช่ือผูไดรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 
ศษ 2.1.4-5 ประกาศรายช่ือผูไดรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 
ศษ 2.1.4-6 รายช่ือวารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ในบัญชีรายช่ือฐานขอมูล TCI กลุม 2 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.1.5-1 คําสั่งแตงต้ังกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัย และผลงานวิจัยหรือสรางสรรคดีเดน  
ศษ 2.1.5-2 ประกาศการขอรับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยหรือสรางสรรคดีเดน ประจําป พ.ศ. 2559 
ศษ 2.1.5-3 ประกาศรายช่ือผูไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัยหรือสรางสรรคดีเดน  

ประจําป พ.ศ. 2559 
ศษ 2.1.6-1 คูมือการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 2.1.6-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา ของมหาวิทยาลัย

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

ชนิดชองตัวบงชี ้ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะคณะท่ีกลุม  ค1 และ ง  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม5 = 220,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปตอคน  

สูตรการคํานวณ  :  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
 
 

หมายเหตุ  
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา

ศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆ 

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ= 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

คะแนนที่ได   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

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

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
 

ตารางท่ี 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
ปงบประมาณ 57 ปงบประมาณ 58 ปงบประมาณ 59 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) 

1. งบรายไดของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
326,875.01 

4,201,791.41 

 
637,083.34 

4,271,535.00 

 
1,679,861.11 
1,936,670.00 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 4,528,666.42 4,908,618.34 3,616,531.11 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน (บาท) 
1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. 
2. แหลงทุนตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. 
4. หนวยงานภาคเอกชน  
5. แหลงอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
 
3,531,555.00 

 
6,612,752.33 

 
 

 
 

9,034,500.00 
 

9,086,916.37 

 
 

1,777,500.00 
 

35,946,166.67 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 10,144,313.33 18,121,416.37 37,723,666.67 

รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 14,672,979.75 23,030,034.71 41,340,197.78 

จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย / สรางสรรค 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

 
37 
23 

 
40 
29 

 
81 
28 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) 
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) 
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

89 
- 

89 

128.5 
- 

128.5 

120 
- 

120 
จํานวนอาจารยประจํา (ลาศึกษาตอ) 1 1 1.5 
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาตอ) - -  
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ) 

90 129.5 121.5 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) - - - 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจํา
และนักวิจัย 

164,864.94 179,222.06 344,501.65 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจริง     
(ปการศึกษา 

2558) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

คะแนนตาม
เกณฑ สกอ. 

งบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายได 

ระดับปริญญาบัณฑิต 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิต 

5 301,000.01 101,636.50 42,500 445,136.51 89,027.30 4.45 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

5 - 20,833 109,375 130,208 26,041.60 1.30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา 

4.5 125,000 126,417 - 251,417 55,870.44 2.79 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

10.5 337,500 25,000 - 362,500 34,523.81 1.73 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

10 - 65,000.01 668,750.01 733,750.02 73,375.00 3.67 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

6 - 25,000 - 25,000 4,166.67 0.21 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนภาษาไทย 

5 - 25,694.44 114,583.33 140,277.77 28,055.55 1.40 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

7 - 66,666.67 13,125,000 13,191,666.67 1,884,523.81 5.00 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

5 - 13,888.89 - 13,888.89 2,777.78 0.14 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา 

5 - 20,833.33 252,000 272,833.33 54,566.67 2.73 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจริง     
(ปการศึกษา 

2558) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

คะแนนตาม
เกณฑ สกอ. 

งบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายได 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

5 - 95,883.32 130,000 225,883.32 45,176.66 2.26 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

4 125,000 47,500 - 172,500 43,125.00 2.16 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

5 128,610 75,000 7,609,583.32 7,813,193.32 1,562,638.66 5.00 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 3 - 16,666.67 3,791,666.66 3,808,333.33 1,269,444.44 5.00 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

5 - 87,996.04 157,083.33 245,079.37 49,015.87 2.45 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

5 - 69,583.34 2,625,000 2,694,583.34 538,916.67 5.00 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

5 - 135,714.29       337,000  472,714.29 94,542.86 4.73 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

9 - 312,708.33 1,318,125 1,630,833.33 181,203.70 5.00 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

5 533,374.99 256,589.29 85,000 874,964.28 174,992.86 5.00 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจริง     
(ปการศึกษา 

2558) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและ

ภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

คะแนนตาม
เกณฑ สกอ. 

งบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายได 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศึกษา   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

4 386,185 31,250 1,521,666.66 1,939,101.66 484,775.42 5.00 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

5 - 51,666.66 5,836,333.36 5,888,000.02 1,177,600.00 5.00 

- สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 - 8,333.33 - 8,333.33 4,166.67 0.21 

รวมระดับคณะ 120 1,936,670 1,679,861.11 37,723,666.67 41,340,197.78 

 
 

344,501.65 
 

5.00 
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ผลการประเมินตนเองปที่แลว : อัตราสวน 1 : 179,222.06 เกณฑประเมิน : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : อัตราสวน 1 : 344,501.65 เกณฑประเมิน : 5.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : อัตราสวน 1 : 100,000 ผลการดําเนินงาน :  บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป : อัตราสวน 1 : 100,000 เกณฑประเมิน : 5.00 คะแนน 

 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวน 121.5 คน                

มีอาจารยลาศึกษาตอ 1.5 คน เหลืออาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 120 คน ทั้งน้ี ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน
นักวิจัย (เอกสารหมายเลข ศษ  2.2-1, ศษ 2.2-2 และ ศษ  2.2-3) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารยของคณะศึกษาศาสตร ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในสถาบันจํานวน 81 คน จากแหลงทุน 46 ทุน เปนเงิน 3,616,531.11 บาท ไดรับเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอกสถาบันจํานวน 28 คน จากแหลงทุน 12 ทุน เปนเงิน 37,723,666.67 บาท รวมทั้งหมด 
58 ทุน รวมเปนเงินทุน 41,340,197.78 บาท คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยเปนเงิน 344,501.65 บาทตอคน 
(ตารางหมายเลข 2.2-2,2.2-3 และตารางที่ 2.2-4)  
 
ตารางท่ี 2.2-3  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน 
                    สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2559 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1 การศึกษาสมรรถนะเชิงการ
เรียนรูของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ 3 เม.ย. 58– 
2 เม.ย.59 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

35,000.00 

2 การศึกษานโยบายและการ
ผสมผสานความรูดานเทคโนโลยี
กับศาสตรการสอนและเน้ือหาใน
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
ของประเทศไทย 

อ.ชัยวัฒน แกวพันงาม 1 มิ.ย. 58– 
31 พ.ค. 59  

คณะ
ศึกษาศาสตร 

50,000.00 

3 ชุดโครงการวิจัยเรื่องแนว
ทางการจัดการศึกษาตอเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษา 

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

1 มิ.ย. 58– 
31 พ.ค. 59  

คณะ
ศึกษาศาสตร 

53,333.33 

3.1 ขุดโครงการยอยที่ 1 เรื่องรูปแบบ
การจัดการศึกษาตอเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

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

1 มิ.ย. 58– 
31 พ.ค. 59  

คณะ
ศึกษาศาสตร 

33,333.33 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

3.2 ขุดโครงการยอยที่  2 เรื่องการ
จัดการศึกษาตอเน่ืองสําหรับ
นักศึกษาผูใหญในระดับกอน
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 

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

1 มิ.ย. 58– 
31 พ.ค. 59  

คณะ
ศึกษาศาสตร 

46,666.67 

4 การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพจิตตนเองของ
ผูสูงอาย ุ

อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล 2 มิ.ย.58– 
1 มิ.ย. 59  

คณะ
ศึกษาศาสตร 

56,250.00 

5 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 

อ.กันยารัตน สอาดเย็น 2 มิ.ย.58– 
1 มิ.ย. 59  

คณะ
ศึกษาศาสตร 

52,500.00 

6 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง 
“การศึกษาแนวทางสงเสริมการ
ใชชีวิตอยางมีคุณคาและมี
ความสุขของผูสูงอายุใน
อาเซียน” 
โครงการยอยที่ 1 การศึกษา
แนวทางสงเสริมการทํางานของ
ผูสูงอายุในอาเซียน  
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

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

13 มี.ค.58-
12 มี.ค.59 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

250,000.00 

6.1 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษา
แนวทางสงเสริมการใชชีวิตอยาง 
มีคุณคาและมีความสุขของ
ผูสูงอายุในอาเซียน” 
โครงการยอยที่ 2 การศึกษา
แนวทางสงเสริมการถายทอด
วัฒนธรรมของผูสูงอายุในอาเซียน  
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

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

13 มี.ค.58-
12 มี.ค.59 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

250,000.00 

6.2 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง 
“การศึกษาแนวทางสงเสริมการ
ใชชีวิตอยางมีคุณคาและมี
ความสุขของผูสูงอายุใน
อาเซียน” 
โครงการยอยที่ 3 การศึกษา
แนวทางสงเสริมการสราง
ความสุขของผูสูงอายุในอาเซียน 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 
(50%) 
อ.กันยารัตน สอาดเย็น  
(25%) 
อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล 
(25%) 

13 มี.ค.58-
12 มี.ค.59 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

250,000.00 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

7 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ทองเที่ยววิถีไทยสรางสรรค
เสนทางกาญจนบุรี-ทวาย 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

ผศ.ดร.วรรณวีร  บุญคุม (60%)   
อ.พจนา บุญคุม  
(20% ม.ราชภัฏพระนคร) 
ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู (10%)   
รอยเอกหญิง กาญจนา จินดา
นิล (10% ม.ราชภัฏพระนคร) 

13 มี.ค.58- 
12 มี.ค.59 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

150,045.00 

8 การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงศาสนาอยาง
สรางสรรคของจังหวัดราชบุรี 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
(50%) 
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (40%)  
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ 
(10% ม.ราชภัฏนครปฐม) 

25 มี.ค.58- 
24 มี.ค.59 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

109,375.00 

9 การจัดการความรูเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรคของชุมชน 

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

17 ก.ค.58- 
17 ก.ค.59 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

347,222.22 
 

10 การศึกษาแนวทางสงเสริมการ
ถายทอดวัฒนธรรมอาหารของ
ผูสูงอายุในอาเซียน  
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

อ.ดร.จิตตรา มาคะผล (60%) 
อ.สุดารัตน ตัณฑะอาริยะ            
(ว.ชุมชนจังหวัดตราด 40%) 

25 ธ.ค.58- 
24 ธ.ค.59 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

225,000.00 

11 การพัฒนาและการเชื่อมโยง
กิจกรรมการทองเที่ยวแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่นเมือง 3 นํ้า         
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคในจังหวัดสมุทรสงคราม 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู (60%) 
รศ.พรรณธิดา เหลาพวงศักดิ์   
(ม.เอเชียอาคเนย 25%) 
อ.ดร.ธีรังกูร วรบํารุงกุล              
(ม.ราชภัฏบานสมเด็จ 15%) 

21 ม.ค.59- 
20 ม.ค.60 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

196,000.00 

12 การพัฒนารูปแบบการเสริมสราง
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
ผูผลิตและจําหนายสินคาที่ระลึก
ที่สะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ในจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ 
(45%) 
อ.จุรีวรรณจันพลา  
(ม.เกษตรศาสตร 35%) 
อ.สัมพันธ สุกใส (ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 20%) 

5 ม.ค.59- 
4 ม.ค.60 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

168,750.00 

13 การพัฒนารูปแบบการจัดการ
กีฬาเพื่อสุขภาพเชิงสรางสรรค
สําหรับผูสูงอายุจังหวัดนครปฐม 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมณ (50%) 
อ.กมลรัตน หนูสวี (20%) 
อ.อัยรัสต แกสมาน (20%)  
นายวิรัติ แข็งขัน  
(สนง.การทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครปฐม 10%) 

6 ม.ค.59- 
5 ม.ค.60 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

337,500.00 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

14 การประเมินหลักสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

2 มี.ค. 59-  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000.00 

15 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู:
การประเมินความตองการจําเปน
แบบสมบูรณ 

ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 

9 มี.ค. 59-  
8 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

37,500.00 

16 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

อ.พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข 
30 %  
อ.ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว 30 % 
ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 20% 
อ.บุญมา เชียววิชัย 10 % 
อ.ภัทรา แกวพิจิตร 10 % 

2 มี.ค. 59-  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000.00 

17 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

อ.ดร.สิรินทร ลัดดากลม  
บุญเชิดช ู
อ.ดร.มานิตา ลีโทชวลิต  
อรรถนุพรรณ 
อ.ธิดาพร คมสัน 
อ.อรกานต เพชรคุม 
อ.ธนาภา สงคสมบัติ 

2 มี.ค. 59-  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000.00 

18 การประเมินหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อ.วาที่รอยตรี ดร.นิวัฒน บุญสม 
อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล 
อ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก 
อ.ดร.ธิติญาณ ปรีชาเศรษฐ 
อ.นรินทรา จันทศร 
อ.อัยรัตส แกสมาน 

2 มี.ค. 59-  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000.00 

19 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
พัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อ.ดร.รัชฎาพร เกตานนท 
แนวแหงธรรม 
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย 
ผศ.ดร.ลุยง วีระนาวิน 
ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู 

2 มี.ค. 59-  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000.00 

20 การประเมินหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ 
และคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร 
รศ.ญาณวิทย กุญแจทอง 
รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ 
ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน 
อ.อติยศ สรรคบุรานุรักษ 
อ.ฐานิศร เหมศาสตร 

2 มี.ค. 59-  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

8,333.33 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

21 การประเมินความตองการจําเปน
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนโสตศึกษา: กรณีศึกษา
ภาคตะวันตกของประเทศไทย 

อ.ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูน 3 ธ.ค. 58-  
2 ธ.ค. 59 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

56,250.00 

22 การพัฒนารูปแบบการฝก
ประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาตลอด
ชีวิติ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท 9 ต.ค. 58- 
8 ต.ค. 59 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

68,750.00 

23 การพัฒนาวีดิทัศนการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรเรื่องการสอน
การบวกและลบจํานวนจริง 
สําหรับนักศึกษาในรายวิชา 471 
306 การสอนคณิตศาสตรใน
ระดับประถมศึกษา 

ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร 12 ม.ค. 59- 
11 ม.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

33,333.33 

24 การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนอีเลิรนนิงดวยกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถ
ในการถายภาพสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 1 ต.ค. 58- 
30 ก.ย. 59 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

75,000.00 

25 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อ.พิทักษ สุพรรโณภาพ 
ผศ.สาธิต จันทรวินิจ 
อ.ดร.มยุรี ผลพันธิน 
ผศ.ดร.วรรณวีร บุญคุม 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรฒ 

2 มี.ค. 59 -  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000.00 

26 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล 
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 
อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ 
อ.ดร.กมล โพธิเย็น 
อ.กันยารัตน สอาดเย็น 
อ.วนัญญา แกวแกวปาน 

2 มี.ค. 59 -  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000.00 

27 การประเมินผลหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร 80% 
รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 10% 
อ.ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส 

2 มี.ค. 59 -  
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

25,000.00 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

28 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อ.ดร.สิทธิชัย ลายเสมา 
ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
อ.ดร.วรวุฒิ ม่ันสุขผล 
ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
อ.มณฑิรา พันธุอน 

7 เม.ย. 59 -   
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

20,833.33 

29 การประเมินผลหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม 
รศ.ประทิน คลายนาค 

7 เม.ย. 59 –  
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

20,833.33 

30 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อ.ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ 
อ.ศศิพัชร จําปา 
อ.วาที่รอยตรีเอกชัย ภูมิระรื่น 
อ.สววัตติ์ วงศพันธุเศรษฐ 
อ.นันทพร รอดผล 

7 เม.ย. 59 –   
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

20,833.33 

31 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุง 
อ.ณัฐกิตติ์ นาทา 
รศ.สมพร รวมสุข 
อ.รจนา คํานึงผล 
อ.วันวิสาห ปญญาจิรวุฒิ 
อ.ไพรินทร พึ่งพงษ 

7 เม.ย. 59 –   
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

20,833.33 

32 การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ 7 เม.ย. 59 –   
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

20,833.33 

33 การวิจัยและประเมินผลโครงการ
สืบสานภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา 
อ.ณัฐกิตติ์ นาทา 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

34 การประเมินหลักสูตรศึกษา 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อ.ศศิณัฎฐ สรรคบุรานุรักษ 
อ.วนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล 
อ.เก็จวิรัลย ตั้งสิริวัสส 
อ. WEI JIE 
อ. SUN LEI 
อ. QIN DONGDOND 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

13,888.89 

35 การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
อ.ดร.วิสูตร โพธิเงิน 
อ.ดร.อธิกมาส มากจุย 

16 พ.ค.59 –
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

36 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.อุบลวรรณ สงเสริม 
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

37 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ 
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง 
รศ.สมพร รวมสุข 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

38 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อ.ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ 
อ.วิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ 
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง 
ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร 
อ.ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล 
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 
อ.พรพิมล รอดเคราะห 
อ.สิริกมล หมดมลทิน 
อ.สุวิมล สพฤกษศรี 
อ.อรอุษา ปุณยบุรณะ 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

39 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงใน
วิชาชีพครูโดยใชกรณีตัวอยาง
และการจัดการความรูสําหรับครู
ใหมระดับประถมศึกษา 

ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง 16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

40 การพัฒนาทักษะการเรียนรูดวย
การนําตนเองโดยใชกระบวนการ
การจัดการความรูสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู 

ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

41 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ 16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

42 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.วชิระ จันทราช 
อ.ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล 
อ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน 
อ.ดร.อุดม ศรีนนท 
อ.พลวัต ฉลอง 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน
สนับสนุน 

(ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

43 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.มัณฑนา พันธุดี 
อ.รินทร ชีพอารนัย 
อ.ชัยวัฒน แกวพันงาม 
อ.เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม 
อ.อรวรรณ ชูแกว 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

44 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
อ.ดร.อธิกมาส มากจุย 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

45 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

อ.ดร.มนัสนันท นํ้าสมบูรณ 
อ.ดร.อนัน ปนอินทร 
อ.ดร.ชัยรัตน โตศิลา 
รศ.สมประสงค นวมบุญลือ 
รศ.อนงคพร สมานชาติ 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60   

คณะ
ศึกษาศาสตร 

16,666.67 

46 รูปแบบการบริหารจัดการความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
และความยั่งยืนของชุมชน 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 

อ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ 
ผศ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว 
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ 
ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา 
อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน 
อ.ดร.สงวน อินทรรักษ 

พ.ค.59 – 
พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร 

208,333.33 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน 3,616,531.11 
 

 



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 87 
 

ตารางที่ 2.2-4  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก 
                    ภายนอกสถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2559 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน   
สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

1. การประเมินโครงการพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืนและสงเสริมการมี 
สวนรวมของประชาชนในเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน 

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

1 ก.ย.57- 
30 ส.ค.60  

กรม
ชลประทาน
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ 

554,166.67 

2. โครงการสรางและพัฒนาหลักสูตร
ความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร 
(แผนการเรียนคณิตศาสตรตั้งแต
ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อบม
เพาะผูเรียนใหมีความเปนเลิศดาน
คณิตศาสตร) 

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

1 พ.ค.58- 
30 เม.ย.60  

สํานักงาน
เทศบาลเมือง 

โพธาราม 

3,500,000.00 

3. โครงการสรางและพัฒนาหลักสูตร
ความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ
สําหรับใชเปนแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล
ศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพื่อบมเพาะผูเรียนใหมี
ความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 
จํานวน 13 ระดับชั้น (ระดับชั้น
อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่1 
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อ.ภัทรธีรา  เทียนเพิ่มพูล 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 
อ.ดร.อธิกมาส มากจุย 
อ.ชัยวัฒน  แกวพันงาม 

9 ก.ค.58- 
9 ก.ค.60   

สํานักงาน
เทศบาลนคร

ออมนอย 

3,500,000.00 

4. การจัดการความรูเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรคของชุมชน 

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

17 ก.ค.58- 
17 ก.ค.59 

สกว.  
(นวัตกรรมสังคม  

ระยะที่ 1) 

297,500.00 

5. รูปแบบการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชนที่มีผล
ตอความสําเร็จในการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินชุมชน 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 
175,000 (300,000 บาท/ 
12 เดือน x 7 เดือนx75%) 

ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู 
(60%) 
รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา 
(25%) 
อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน (15%) 

2 เม.ย.58- 
1 เม.ย.59 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 
(มหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาต)ิ 

131,250.00 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน   
สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

6. การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
2,142,000 (3,600,000 บาท x 
85 %/10 เดือน x 7 เดือน) 

ผศ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว 
50% 
ดร.สุวรรณ พิณตานนท 15 % 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 15% 
อ.ดร.อนัน ปนอินทร 10 % 
อ.เอกชัย ภูมิระรื่น 10%  

9 ก.พ. 59-  
9 ธ.ค. 59 

สํานักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

2,142,000.00 

7. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะ
พหุปญญาเพื่อสงเสริมความเปน
พลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทย
ระดับประถมศึกษา 
500,000 (600,000 บาท/  
12 เดือน x 10 เดือน) 

อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 15 ก.ค. 58 - 
14 ก.ค. 59 

สกว. 500,000.00 

8. โครงการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษทั้ง
ระบบ 
26,250,000 
(35,000,000/12 เดือน x  
9 เดือน) 

อ.ชัยวัฒน แกวพันงาม 50%  
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 10% 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
10%  
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
10 %  
อ.ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล  
10 % 
อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 10 % 

31 ธ.ค. 58- 
31 ธ.ค. 59 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

26,250,000.00 

9. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ออกแบบการสอนออนไลนระบบ
เปดสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
รายวิชาดานครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร 
130,000 (520,000 บาท/ 
12 เดือน x 3 เดือน) 

ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 16 มิ.ย. 59- 
10 มิ.ย. 60 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

130,000.00 

10. การสํารวจและการสังเคราะห
งานวิจัยการสอนอานและเขียน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
343,750.02  (500,000 บาท/ 
12 เดือนx11 เดือน/ 4 คน x 3 คน) 

ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ 
อ.ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล 
ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท 
อ.ณัฐกิตติ์ นาทา 

1 ก.ย. 58-  
31 ส.ค. 59 

สกว. 343,750.00 

11. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบ
และเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูเชิงสรางสรรคในจังหวัด
กาญจนบุรี" (งบบริหาร) 

ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู 1 เม.ย.58- 
31 มี.ค.59 

สกว.  
(ทุนวิจัยมุงเปา) 

75,000.00 

11.1 โครงการยอยที่ 1การพฒันา
รูปแบบการทองเที่ยวพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรูเชิง
สรางสรรคในจังหวัดกาญจนบุรี 

ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู 1 เม.ย.58- 
31 มี.ค.59 

สกว. 
(ทุนวิจัยมุงเปา) 

175,000.00 
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ลําดับ ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย ระยะเวลา แหลงเงินทุน   
สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมาณ  
(บาท) 

12 รูปแบบการบริหารจัดการความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
และความยั่งยืนของชุมชน 
(ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป) 
(300,000 บาท / 12 เดือน x 5 
เดือน) 

ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ 
ผศ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว 
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ 
ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา 
อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน 
อ.ดร.สงวน อินทรรักษ 

1 พ.ค.59- 
30 พ.ค.60 

สกว.  
(นวัตกรรมสังคม 
ระยะที่ 2) 

 

125,000.00 
 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 37,723,666.67 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 2.2-1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 
ศษ 2.2-2 โครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายในสถาบัน 
ศษ 2.2-3 โครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายนอกสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

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

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60  ข้ึนไป 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

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

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได   = 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

คะแนนที่ได   = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

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

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI             
กลุมที่ 2  

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

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

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

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 

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

 ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําท่ีตีพิมพเผยแพร 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 26 5.20 ตารางที่ 2.3-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - ตารางที่ 2.3-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 3 1.20 ตารางที่ 2.3-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - ตารางที่ 2.3-2 

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

0.40 33 13.20 ตารางที่ 2.3-2 

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

0.40 12 4.80 ตารางที่ 2.3-2 

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

0.60 84 50.40 ตารางที่ 2.3-3 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 3 1.80 ตารางที่ 2.3-3 

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

0.80 - - ตารางที่ 2.3-4 

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

0.80 - - ตารางที่ 2.3-4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1 

0.80 2 1.60 ตารางที่ 2.3-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1 

0.80 - - ตารางที่ 2.3-4 

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

1.00 4 4.00 ตารางที่ 2.3-5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

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

1.00 - - ตารางที่ 2.3-5 

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

1.00 2 2.00 ตารางที่ 2.3-5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

1.00 4 4.00 ตารางที่ 2.3-5 

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการ 
จดทะเบียน 

1.00 - - ตารางที่ 2.3-5 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - ตารางที่ 2.3-5 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - ตารางที่ 2.3-5 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - ตารางที่ 2.3-6 

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

0.80 - - ตารางที่ 2.3-6 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - ตารางที่ 2.3-6 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 121.5 
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 173 
จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด - 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 88.20 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา - 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา 

72.59 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจํา 

- 

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   รอยละ   53.28  เกณฑประเมิน    :  5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :     รอยละ   72.59  เกณฑประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :       รอยละ   40   ผลการดําเนินงาน            บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป :               รอยละ   40   เกณฑประเมิน :   5.00 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกในการสงเสริมงานวิจัยเชิงสรางสรรค ที่ตอบสนองตามแผน 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาคณะวิชาสูความเปนผูนํา ผูผลิตและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา               
โดยในป พ.ศ.2558 มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรรวม 173 ช้ิน คิดผลรวมถวงนํ้าหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 88.20 ตามรายละเอียดในตารางที่ 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4   
และ 2.3-5  

ทั้งน้ี ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํานับรวมที่ลาศึกษาตอในป
การศึกษา 2558  จํานวน 121.5 คน ดังน้ัน คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําเทากับ 72.59 (เอกสารหมายเลข ศษ 2.3-1, ศษ 2.3-2, ศษ 2.3-3, ศษ 2.3-4, ศษ 2.3-5, ศษ 2.3-6,  
ศษ 2.3-7, ศษ 2.3-8, ศษ  2.3-9 และศษ 2.3-10)  
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ  2.3-1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณนําเสนอผลงาน ระดับชาติ  
ศษ  2.3-2   บทความวิจัยฉบับสมบูรณนําเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ  
ศษ  2.3-3 บทความวิจัยไมอยูในประกาศ กพอ. แจงสภามหาวิทยาลัยรับทราบแลว  
ศษ  2.3-4   บทความวิชาการไมอยูในประกาศ กพอ. แจงสภามหาวิทยาลัยรับทราบแลว  
ศษ  2.3-5   บทความวิจัย อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2  
ศษ  2.3-6 บทความวิชาการ อยูในฐานขอมูล  TCI กลุม 2  
ศษ  2.3-7   บทความวิจัย TCI อยูในฐานขอมูล  กลุม 1  
ศษ  2.3-8   ผลงานวิชาการผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  
ศษ  2.3-9   ผลงานทางวิชาการที่รับใชสังคม 
ศษ  2.3-10   จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 
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ตารางท่ี 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
 ป พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (คานํ้าหนัก 0.20) 

 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)  
ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1.  บทบาทผูบริหารกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 
วาที่รอยโทณัฐกรณ 
หิรัญชาต ิ
ผศ.ดร.มัทนา  
วังถนอมศักดิ ์

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.  คุณภาพชีวิตของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

อํานวยพร สอ้ิงทอง 
ผศ.ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3.  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาที่สงผลตออัตลักษณของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

อภิวัฒน แสงสุกวาว 
อ.ดร.สําเริง 
ออนสัมพันธุ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4.  ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม 

วิวัฒน บุญยง 
อ.ดร.สําเริง  
ออนสัมพันธุ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5.  การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกับชุมชน
ของครูอนามัยโรงเรียน 

นาวาอากาศโทหญิง
สุธีรา บัวทอง 
ผศ.ดร.ภัทรพล  
มหาขันธ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6.  ผลของการทําสัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรม
การลุกออกจากที่น่ังของเด็กออทิสติก 

จุติพร ปานา 
รศ.ดร.นวลฉวี 
ประเสริฐสุข 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7.  พฤติกรรมใฝเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน 
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา 
อ.ดร.กมล โพธิเย็น 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

8.  พฤติกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของผูนําชุมชนอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

นิพนธ สมบูรณพูลเพิ่ม 
อ.ดร.กมล โพธิเย็น 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9.  พฤติกรรมการส่ือสารเพื่อการเรียนรูรวมกัน
เปนทีมผานระบบแลกเปล่ียนเรียนรู 
บนเครือขายอินเทอรเน็ตตามแนวคิดการ
เรียนรูแบบนําตนเองของบุคลากรทาง
การศึกษา 

กชพร ดีการกล 
รศ.ดร.ฐาปนีย 
ธรรมเมธา 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)  
ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

10.  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความตองการเรียน
ผานโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

มารุต คลองแคลว 
ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

11.  ผลการเรียนแบบอีเลิรนนิงโดยการใชปญหา
เปนฐานที่มีตอความสามารถในการแกปญหา
และการทางานรวมกันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ธีรพงศ  
ศุภเกียรติ์มงคล 
รศ.ดร.ฐาปนีย 
ธรรมเมธา 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

12.  ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทยสูการเสริมสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

ผุสดี วัฒนสาคร 
รศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมณเลิศ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

13.  การพัฒนายุทธศาสตรการเสริมสราง
สมรรถนะวิชาชีพพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินเพื่อรองรับการกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ณุสิรินทรหล่ิมวิรัตน 
รศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมยเลิศ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

14.  การประเมินความตองการจําเปนเพื่อสงเสริม
สมรรถนะดานการเรียนในยุคประชาคม 
อาเซียนของผูเรียนโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 

อภิสรา โชติภาภรณ 
รศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมยเลิศ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการ
โคชและการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
เพื่อสงเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของ
นักศึกษาวิชาชีพครู 

ดวงหทัย  
โฮมไชยะวงศ 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

16.  กระบวนทัศนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชน
เปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิด 
อยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาเชิง
สรางสรรคสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

17.  การพัฒนารูปแบบการการสอนภาษาอังกฤษ
เทคนิคโดยวิธีการการสอนที่เนนภาระงานและ
โครงงานเพื่อพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจและความคิดสรางสรรคของ
นักศึกษาปริญญาตรี 

รพีพรรณ  
สุฐาปญณกุล 
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

18.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานดวยกระบวนการเรียนรูแบบ 4 
MATเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสามารถทาง
ปญญาตางกัน 
 

ธิติรัตน รุงเจริญเกียรต ิ
ผศ.ดร.อนิรุทธ สติม่ัน 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)  
ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

19.  การพัฒนารูปแบบการสอนการอานเพื่อความ
เขาใจโดยใชยุทธวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียน
บทบาทและแผนภูมิความหมายเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ฉลอง รัตนพงษ 
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

20.  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจโดยใชกลวิธีสตารท (START)และ 
แผนภูมิความหมายสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไทร  
(สินศึกษาลัย) 

นิตยภัทร ธาราสุข 
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

21.  การพัฒนาชุดการสอนส่ือประสมเรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูรวมกับเทคนิค KWLH Plus 
โดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบกลับดาน 
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

พรรณวิภา รัชตธนกุล 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22.  การพัฒนาแบบฝกทักษะ วิชาคณิตศาสตร 
เรื่องการประยุกต 1 โดยใชการจัดการเรียนรู 
แบบปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหาสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 

อนุรักษ เรงรัด 
อ.ดร.อุบลวรรณ 
สงเสริม 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

23.  การพัฒนาการอานจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5ดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบ SQ4R รวมกับขอมูลทองถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี 

พิบูลย ตัญญบุตร 
ผศ.ดร.มีชัย  
เอ่ียมจินดา 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

24.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการคิดแกปญหาเรื่องสังคมไทย 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3           
โดยใชการจัดการเรียนรูกระบวนการเผชิญ
สถานการณ 

จิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ 
อ.ดร.มนัสนันท 
น้ําสมบูรณ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

25.  การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง ชุมชนคนไรขิง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 

ศิรประภา จังพานิช 
อ.ดร.มนัสนันท 
นํ้าสมบูรณ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

26.  การพัฒนาสมรรถภาพดานการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนาโดยใชการนิเทศ
แบบคลินิกของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

พระมหาสายัณห 
จันทรวิบูลย 
อ.ดร.อนัน ปนอินทร 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ 
ระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขาที่เก่ียวของ 
ป พ.ศ. 2558 วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  Development of Holistic Creative 

Learning Skills for Elderly People in 
Rural Area of Thailand: Career 
Dimension 

ผศ. ดร.วรรณวีร  
บุญคุม 

การประชุม ECCS 2015 (The European 
Conference on Social Science2015)  
จัดขึ้นระหวางวันที่  9-12 กรกฎาคม 2558  
ณ เมือง Brighton, East Sussex, United 
Kingdom สหราชอาณาจักร 

2.  A Design and Development of 
Problem-Based Mobile Learning 
Model to Enhance Scientific Problem 
Solving Ability and Learning 
Achievement 

ผศ. ดร.อนิรุทธ 
สติม่ัน 

การประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 
International Conference on  
Engineering & MIS 2015 (ICEMIS 2015) 
ระหวางวันที่ 24-26 กันยายน  พ.ศ. 2558  
จัดโดย International  Association of 
Researchers (IARES) รวมกับ Istanbul 
Kemerburgaz University, Turkey  
ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

3.  The Development of E-Learning by 
Using Project-Based Learning Activities 
Model to Enhance Learning 
Achievement and Collaborative 
Working of Undergraduate Students 

ผศ. ดร.อนิรุทธ 
สติม่ัน 

การประชุมทางวิชาการนานาชาติ The Asian 
Conference on Society, Education & 
Technology 2015 (ACSET 2015) ระหวาง
วันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดโดย The 
International Academic Forum (IAFOR) 
ณ Art Center of kobe เมืองโกเบ  
ประเทศญ่ีปุน 

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

1.  ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการสอนมโน
ทัศนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอ
จริยธรรมในวิชาชีพครูของนักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.กมล  โพธิเย็น วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถนุายน 2557-มีนาคม 
2558) 

2.  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตลอด
ชีวิตแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใช
พิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค 

อ.พรรณภัทร  
ปล่ังศรีเจริญสุข           
ผศ.ดร.คีรีบูน  
จงวุฒิเวศย 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

3.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผูฝกสอนกีฬา
วอลเลยบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล และ
วูดบอล  สําหรับประเทศไทย 

ผศ.ดร.นพพร  
จันทรนําชู   
อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัย  
อ.นภสร นีละไพจิตร 
อ.นรินทรา จันทศร 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

4.  การพัฒนาส่ือประสมนิทานอาเซียนโดยจัด
ประสบการณแบบผูปกครองมีสวนรวม 

เพื่อเสริมสรางทักษะการส่ือสารของเด็กปฐมวัย 

ณัฐิกา สุริยาวงษ  
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  
สิทธ์ิสูงเนิน 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558-ตุลาคม
2558) 

5.  ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา 

กรชนก แยมอุทัย 
ผศ.ดร.นุชนรา                    
รัตนศิระประภา 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถนุายน 
2558) 

6.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดนครปฐม 

จิรัฐิพร จีนสายใย 
ผศ.ดร.สายสุดา 
เตียเจริญ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

7.  ทักษะการส่ือสารของบุคลากร โรงเรียนดาน
ทับตะโกราษฎรอุปถัมภ 

ณัชปภา ภักตรวิลัย 
อ.ดร.สําเริง                        
ออนสัมพันธุ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

8.  การใชธรรมาภิบาลในโรงเรียนนิวิฐราษฎร
อุปถัมภ 

นพดล เล็กบาง 
อ.ดร.สําเริง                        
ออนสัมพันธุ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

9.  แรงจูงใจในตนเองที่สงผลตอการบริหารแบบ
มีสวนรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

ปริษา เจิมนาค 
อ.ดร.สําเริง                 
ออนสัมพันธุ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

10.  การใชทักษะการบริหารงานของฝายบริหาร
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

ภูมิ ทุงโชคชัย 
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

11.  การส่ือสารของผูบริหารกับประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ยิ่งลักษณ  
ระรวยทรง 
ผศ.ดร.มัทนา            
วังถนอมศักดิ ์

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

12.  ทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม 

วิวัฒน บุญยง 
อ.ดร.สําเริง                        
ออนสัมพันธุ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

13.  ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

สกุลรักษ  
ลําเภาพันธ  
ผศ.ดร.นุชนรา                    
รัตนศิระประภา 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

14.  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ชาย
ขอบจังหวัดชายแดนภาคใต 

อ.ดร.สงวน  
อินทรรักษ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

15.  การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม 

สุระชัย เอ่ียมสอาด 
อ.ดร.สําเริง                        
ออนสัมพันธุ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

16.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนิน
สุขาราม 

อัมพร ศรีอินทร 
ผศ.ดร.มัทนา            
วังถนอมศักดิ ์

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

17.  สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล 

เอกชัย หลายชั้น 
ผศ.ดร.มัทนา            
วังถนอมศักดิ ์

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 
2558) 

18.  วัฒนธรรมองคกรกับองคกรแหงการเรียนรู
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กัญญภัคญา 
ภัทรไชยอนันท 
ผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

19.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
สะแกงามสํานักงานเขตบางขุนเทียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัณฑิต 
สาระพัฒน 
ผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

20.  การบริหารเชิงกลยุทธกับการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

จิระศักดิ์ ทุบจ๋ิว 
ผศ.ดร.สายสุดา 
เตียเจริญ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

21.  การนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนอนุบาล
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ณัฏฐณิชา กอวิจิตร 
ผศ.ดร.นุชนรา                    
รัตนศิระประภา      

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

22.  สมรรถนะผูบริหารและการบริหาร
งบประมาณในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ทวีพร แกวบัวดี 
ผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

23.  การบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานดาน
ผูเรียนโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

นภารัตน ชลศฤงคาร 
ผศ.ดร.วรกาญจน 
สุขสดเขียว 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

24.  วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 

เบญจมาภรณ 
เครือสุวรรณ 
ผศ.ดร.นุชนรา                    
รัตนศิระประภา      

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

25.  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบานหมอ 
“พัฒนานุกุล”  

พนัชกร พองาม 
ผศ.ดร.นุชนรา                    
รัตนศิระประภา      

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

26.  การวางแผนกลยุทธกับการปฏิบัติงานของ
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

เพ็ญนภา พนมแก 
ผศ.ดร.นุชนรา                    
รัตนศิระประภา      

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

27.  การประกันคุณภาพภายในกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

วัชรา เมษะเลิศพัฒน 
ผศ.ดร.วรกาญจน 
สุขสดเขียว 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

28.  การบริหารการเปล่ียนแปลงกับความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

วิภาวดี กรรณประชา 
อ.ดร.สําเริง                        
ออนสัมพันธุ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

29.  สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

ศศิมาพร คชาชัย 
ผศ.ดร.มัทนา            
วังถนอมศักดิ ์

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

30.  การจัดการความรูในโรงเรียนวัดสามงาม              
(คงทองอนุสรณ)  

ศิรินันตเพชรแอน 
ผศ.ดร.วรกาญจน 
สุขสดเขียว 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

31.  การใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวังเหนือ
วิทยา 

อภินันท ล้ิมกุล 
ผศ.ดร.มัทนา            
วังถนอมศักดิ ์

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

32.  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนของผูอํานวยการที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อรุณโรจน ทองงาม 
ผศ.ดร.นุชนรา                    
รัตนศิระประภา      

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

33.  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
บทบาทหนาที่ของศูนยการศึกษาพิเศษสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อังคณา ฉางขาวคํา 
อ.ดร.สําเริง                        
ออนสัมพันธุ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม
มิถุนายน 2558) 

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

1.  ผูสูงอายุกับเหตุผลในการเรียนรู  วิธีการ
เรียนรู  และส่ิงที่ตองการเรียนรู 

สุธีรา  บัวทอง 
สุทธิพงศ สภาพอัตถ 
รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

2.  แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรูของ
ผูใหญ 

อ.ดร.นันทวัฒน 
ภัทรกรนันท 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

3.  การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตาม
หลักการพัฒนาจิตพิสัยสําหรับการเรียนการ
สอนในปจจุบัน 

ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางทาไม 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

4.  การจัดการเรียนการสอนที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

อ.อติยศ 
สรรคบุรานุรักษ     
อ.ศศิณัฎฐ 
สรรคบุรานุรักษ 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

5.  STEM TO STEAM PLUS STREAM AND 
STEMMในการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

อ.ดร.สิรินทร  
ลัดดากลม บุญเชิดชู 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

6.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพิค
เจอรเวรดPicture Word Inductive Model 

ผศ.ดร.อิศเรศ
พิพัฒนมงคลพร   
รศ.วิไล พิพัฒน
มงคลพร 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

7.  เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยใชอยางไรใหพอดี อ.ดร.มานิตา  
ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ               
อ.อรกานต เพชรคุม 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

8.  ศูนยการเรียนรู คุณคาแหงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

อ.ธิดาพร คมสัน 
อ.ธนาภา สงคสมบัติ 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

9.  การสอนประวัติศาสตร เพื่อเสริมสรางทักษะ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

อ.ดร.เพ็ญพนอ  
พวงแพ                 
อ.ศศิพัชร จําปา 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

10.  กลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

อ.ณัฐกิตติ์  นาทา วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

11.  การนิเทศกุญแจสําคัญสูความสําเร็จในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

อ.ดร.ดวงหทัย  
โฮมไชยะวงศ                            
อ.วิลาพัณย 
อุรบุญนวลชาติ 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 

12.  การศึกษาปฐมวัยไทยและนานา
อารยประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 

อ.ดร.กันตฌพัชญ 
อยูอําไพ 

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปที่ 12 ฉบับที่ 1,2 (มิถุนายน 2557-มีนาคม 
2558) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
1.  การประเมินความตองการจําเปนในการ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.รัชฏาพร  
เกตานนท    
แนวแหงธรรม 

วารสาร Veridian E-journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร  และศิลปะ ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 

2.  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบ
มีสวนรวมกับชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการเรียนรู
เชิงสรางสรรค 

รศ.ดร.คณิต  
เขียววิชัย 
วรรณภา  
แสงวัฒนะกุล 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2558   

3.  การศึกษาความสัมพันธของระดับความสนใจ
การเลนกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย 
อ.ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ 
อ.กมลรัตน หนูสวี 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2558 

4.  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีสวนรวมกับ
ชุมชนโดยใชพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
ทองถิ่น เพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค 

ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ                      
วณิชวัฒนวรชัย 

วารสาร Viridian E-Journal มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และศิลปะ  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-
เมษายน  2558    
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

5.  การประเมินผลการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตร 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
ผศ.ดร.ไชยยศ 
ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ                         
วณิชวัฒนวรชัย 
อ.ดร.อุบลวรรณ สงเสริม 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

6.  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.กรภัสสร  
อินทรบํารุง 

วารสาร Veridian E-journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร และศิลปะ ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2558 

7.  การประเมินความตองการจําเปนการนําผล
การทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

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

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

8.  การศึกษาแหลงการเรียนรูและทักษะทาง
สังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.นงนุช   
โรจนเลิศ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

9.  การศึกษาสภาพการเรียนการสอนในการ
สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค 
สําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.เอกนฤน   
บางทาไม 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558 

10.  การพัฒนาส่ือการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับ
ชุมชนโดยใชแหลงเรียนรูโบราณคดีหนองราช
วัตร จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูเชิงสรางสรรค 

ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางทาไม 
สิริธร บุญประเสริฐ 
นรภัทร เสนียวงศ  
ณ อยุธยา 

วารสาร Viridian E-Journal มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และศิลปะ  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-
เมษายน  2558   

11.  สภาพและความตองการแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน 
ดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 

ผศ.ดร.น้ํามนต   
เรืองฤทธิ์ 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 8 ฉบับที่ 2  
เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2558 

12.  รูปแบบการบริหารขายงานหองสมุด 
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคสูการเปนองคการ
แหงนวัตกรรม 

อ.ดร.ศักดิพันธ   
ตันวิมลรัตน 

วารสาร  Viridian E-Journal มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
และศิลปะ  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-
เมษายน  2558   

13.  การสรางเคร่ืองมือวัดสมรรถภาพทางกายโดยใช
การละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยสําหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร   (ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา) 

ผศ.ดร.โรม  
วงศประเสริฐ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

14.  การพัฒนารูปแบบการสรางนวัตกรรมภูมิ
ปญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ กลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ   
อุนอารมณเลิศ 
อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา 
อ.ดร.ทิพยวรรณ 
สุขใจรุงวัฒนา 
อ.ดร.สัมพันธ สุกใส                      
อ.วาสนา มะลินิน 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2558 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

15.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อ
สงเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู

อ.ดร.เพ็ญพนอ            
พวงแพ 
ผศ.ดร.อรพิณ            
ศิริสัมพันธ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2558  
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

16.  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุง 
ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ 

อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม 
รศ.สมพร รวมสุข 
อ.ดร.อธิกมาส  มากจุย 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

17.  การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการ
เสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับ
ผูนําองคกรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา  
(พ.ศ.2557-2566) 

ทิพยวรรณ 
สุขใจรุงวัฒนา 
รศ.ดร.คณิต  
เขียววิชัย 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

18.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคเพื่อสงเสริมนวัตกรรมดานสุขภาพ
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร 

นิวัฒน บุญสม 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที ่7  
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

19.  สถานะ และความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ในการสรางพลเมืองหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 

อ.เอกชัย ภูมิระรื่น วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

20.  การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดย
ประยุกตใชอริยสัจส่ีเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการอานอยางมี
วิจารณญาณและการแกปญหาเชิงสรางสรรค
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

อ.ดร.ชลธิชา                
หอมฟุง 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

21.  บรรษัทภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: 

กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุน 
จิรภา คําทา 
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

22.  รูปแบบการสงเสริมกระบวนการคิด
สรางสรรคของผูบริหารในวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

วัลทณี นาคศรีสังข
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

23.  กระบวนการเชิงระบบในการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

วิทยา เกริกศุกล
วณิชย 
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

24.  รูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศ
การศึกษา สําหรับศตวรรษที่ 21 

ภัณฑิรา สุปการ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

25.  เครื่องมือจําแนกพฤติกรรมบุคคล สุนันทา ปานณรงค 
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

26.  รูปแบบการวางแผนอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พณกฤษ บุญพบ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

27.  พจนานุกรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ชนิษฐา พลายเพ็ชร
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย  ปที่ 7 
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

28.  การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสม
สําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

พิมลพรรณ ดุษิยามี
ผศ.ดร.ประเสริฐ                  
อินทรรักษ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

29.  การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชน
เชิงสรางสรรคเรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

อังคสร กฤตนันท 
ผศ.ดร.อนิรุทธ  สติมั่น 
รศ.สมหญิง  
เจริญจิตรกรรม 
ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางทาไม 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

30.  ผลการเรียนดวยชุดการเรียนแบบเรียน
รวมมือ เรื่องมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความสามารถดาน
การอานตางกัน 

สุดา แยมสรวล 
ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางทาไม 
 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

31.  ผลการใชบทเรียนมัลติมีเดียแบบแกปญหาที่
มีตอความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นปที่ 5 

อนัญญาอินทรภักด์ิ 
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ิ สติมั่น 
รศ.สมหญิง  
เจริญจิตรกรรม  
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

32.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
บานปลองเหลี่ยม 

ปาริฉัตร วรวงษ   
รศ.สมหญิง  
เจริญจิตรกรรม 
 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

33.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – 
ศิลปกรรม 

บุญแตง ผุสดี 
รศ.สมหญิง                         
เจริญจิตรกรรม 
 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

34.  ผลการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบ
สถานการณจําลองวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

ศุภวรรณ นิลศรี 
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ิ สติมั่น 
รศ.สมหญิง                 
เจริญจิตรกรรม  
ผศ.ดร.ไชยยศ             
ไพวิทยศิริธรรม 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

35.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใชปญหาเปนฐานและการ
เรียนรูแบบสืบสอบเพื่อเสริมสรางความ
คาดหวังวิชาฟสิกสสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

พิสิษฐ สุวรรณแพทย 
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ิ  
สติม่ัน 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

36.  ผลการเรียนแบบผสมผสานดวยการเรียน
แบบรวมมือ วิชาคอมพิวเตอรที่มีตอความรู
พื้นฐานดานส่ือและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

อัญชลี ศรีรุงเรือง 
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ิ  
สตม่ัิน 
 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

37.  การประเมินโครงการพัฒนา                          
นักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุนที่ 3 

กัลยา ศรีวิเชียร 
ผศ.ดร.ไชยยศ                   
ไพวิทยศิริธรรม 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

38.  ผลการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานดวยวิธี
สอน Big Six Skills เรื่อง หลักและวิธีการ
แกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 

ดวงพร เพ็ชรแบน 
ผศ.ดร.นํ้ามนต  
เรืองฤทธ์ิ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

39.  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง  
การอานจับใจความสําคัญเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จุรีภรณ ปุยะพันธ 
ผศ.ดร.นํ้ามนต  
เรืองฤทธ์ิ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

40.  การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการ
แกปญหาอนาคตรวมกับแผนพังความคิด 

ศศิธร  พงษโภคา 
อ.ดร.อุบลวรรณ 
สงเสริม 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

41.  การพัฒนาชุดฝกอบรม เรื่อง การพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผกาทิพย นันทไชย 
รศ.ดร.ฐาปนีย 
ธรรมเมธา 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

42.  ผลการเรียนดวยเทคนิคการรวมมือกันเรียนรู
แบบบูรณาการการอานและเขียนเรียงความ
ผานส่ือสังคมออนไลนที่มีตอความสามารถใน
การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 

ขนิษฐา ทวีศรี 
ผศ.ดร.ศิวนิต 
อรรถวุฒิกุล 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

43.  ผลการใชส่ือมัลติมีเดียในการแกโจทยปญหา
การเรื่อง การบวกเลข ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหนองสองหอง 
(อินทปญญาราษฎรนุกูล) อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

อมรรัตน ทองดี 
ผศ.ดร.ศิวนิต 
อรรถวุฒิกุล 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

44.  แนวทางการจัดแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการ
แนะแนวการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน
โรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

รัฐพล แจมจันทร 
ผศ.ดร.ศิวนิต 
อรรถวุฒิกุล 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

45.  การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 

จรัญญา วงษพรหม 
ผศ.ดร.คีรีบูน  
จงวุฒิเวศย 
รศ.ดร.นวลฉวี                   
ประเสริฐสุข 
ดร.นิรันดร จงวุฒิเวศย 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

46.  การใชสีกําหนดพยญัชนะเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานคํามาตราตัวสะกด
แมกน ที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู 

จิรดา แกวขาว 
รศ.ดร.นวลฉวี 
ประเสริฐสุข 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

47.  การฝกอบรมผูปกครองเพื่อฝกทักษะการดูแล
ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันเด็กออทิสติก 

เนตรชนก รินจันทร 
อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

48.  การประเมินโครงการเบญจวิถีนําทางสรร
สรางครอบครัวตนแบบสายใยรัก ของศูนย
การเรียนรูโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
จังหวัดราชบุรี 

ศิริพร ศิริรัตน 
ผศ.ดร.นพพร จันทรนําช ู
รศ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา  
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

49.  ปจจัยดานการบริหารจัดการศึกษาที่สงผลตอ
ความเปนพลเมืองอาเซียนของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฤทัยรัตน แสนศิลา 
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ                    
อุนอารมยเลิศ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

50.  การศึกษาสภาพการใช ปญหาและอุปสรรค
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ภายในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ณัฐวดี ศิลปศักด์ิขจร 
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ                    
อุนอารมยเลิศ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

51.  รูปแบบการประยุกตใชทุนทางสังคมเพื่อ
เสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองภาค
พลเมือง 

วสันต ลิ่มรัตนภัทรกุล 
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ                    
อุนอารมยเลิศ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

52.  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยใน
สังคมอนาคต 

วิเชียร สีหาบุตร 
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย 
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ                    
อุนอารมยเลิศ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ฉบับ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

53.  NPPC model: รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการโคช 

พนิดา จารยอุปการะ 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

54.  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง 
สรางสรรคนาฏยลีลาอาเซียนสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 

กิ่งกมล ปยมาดากุล 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

55.  การพัฒนาสมรรถนะตัวชี้วัดสมรรถนะ
บัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย 

รัตตินันท ฏิระวณิชยกุล 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

56.  รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการสอนที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

บุญยฤทธ์ิ ปยะศรี 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

วารสารศลิปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7 
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

57.  การพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษา
ผสมผสานเทคโนโลยีส่ือสังคมเพื่อสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพคร ู

วทัญู ขลิบเงิน 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

58.  รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพครูดานการจัดประสบการณที่
สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และจิตวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

เกษศิรินทร 
ศรีสัมฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

59.  การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปสรางสรรคตาม
แนวทางการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ฉวีวรรณ ตาลสุก 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

60.  การพัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษ
เนนภาระงานเพื่อเสริมสรางทักษะการคิด
วิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

อุษา มะหะหมัด 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

61.  รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการโคชของครูหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 

พนิดา จารยอุปการะ 
ผศ.ดร.มาเรียม  
นิลพันธุ 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

62.  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง 
นาฏศิลปสรางสรรค ไทย-พมาสัมพันธ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ธีราภรณ ชูชื่น 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ                      
วณิชวัฒนวรชัย 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2558  
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

63.  การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา
และจิตวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณดวยการสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E 

กนกวรรณ พิทยะภัทร 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ                      
วณิชวัฒนวรชัย 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 

64.  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษจากนิทานอาเซียนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรู Storyline สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบาน
เปา (สําราญไชยวิทยา) จังหวัดชัยภูมิ 

กมลวรรณ  โคตรทอง                    
รศ.ดร.วิสาข  จัติวัตร 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

65.  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจโดยกลวิธีโครงสรางเรื่องเลาผาน
นิทานภาพเคล่ือนไหว สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดสรอยทอง 
สํานักงานเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

บุญญริน บุญาบริรักษ 
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

66.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรที่บูรณาการกลยุทธการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

จินตนา ศิริธัญญารัตน 
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7  
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

67.  การพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWLH-PLUS 

กิตติกาญจน 
อินทเกตุ 
อ.ดร.อธิกมาส มากจุย 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

68.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความ
สําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
จัดการเรียนรูโดยการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับ เทคนิค KWL Plus 

วันวิดา กิจเจา 
อ.ดร.อธิกมาส มากจุย 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

69.  การพัฒนาความสามารถในการเขียน
เรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดรวมกับ
แบบฝกทักษะภาพการตูน 

ศรีพระจันทร  
แสงเขตต 
อ.ดร.อธิกมาส มากจุย 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

70.  การศึกษาความสามารถทางการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต         
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคหมวกหกใบ 

ศิริพร ศรีสุวรรณ 
อ.ดร.อธิกมาส มากจุย 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

71.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถดานการแกปญหา เรื่อง 
วิกฤตการณส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดย
ใชกรณีศึกษาและการแกปญหา 

ธัญวลัย กุลวงษ 
ผศ.ดร.อรพิณ  
ศิริสัมพันธ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

72.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการอภิปรายกลุมเรื่อง
พระพุทธศาสนานารู ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูแบบ
อภิปรายกลุมโดยใชส่ือโสตทัศน 

สมบูรณ จารุณะ 
ผศ.ดร.อรพิณ  
ศิริสัมพันธ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

73.  การพัฒนาแบบฝกทักษะการพูดรายงาน
การศึกษาคนควาสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 

ไชยวัฒน อารีโรจน 
รศ.สมพร รวมสุข 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

74.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรูตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอาน 

ถนิมรักษ ชูชัยมงคล 
ผศ.ดร.บุษบา  
บัวสมบูรณ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

75.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  
คําภาษาตางประเทศในภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับส่ือมัลติมีเดีย 

วินิตา สรอยเพชรประภา 
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

76.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ
คิดเชิงมโนทัศน เรื่องเงินทองของมีคา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

กาญจนา ไผสอาด 
อ.ดร.มนัสนันท                      
น้ําสมบูรณ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

77.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการคิดแกปญหา เร่ือง สังคมไทย ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการ
จัดการเรียนรูดวยกระบวนการเผชิญสถานการณ 

จิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ 
อ.ดร.มนัสนันท                      
น้ําสมบูรณ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

บทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

78.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

ทิพวัลย แซโงย 
อ.ดร.อนัน ปนอินทร 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

79.  การพัฒนากิจกรรมการอานเนนภาระงาน
เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิการอาน
ภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

สิรินาถ ธารา 
อ.ดร.สุนีตา  
โฆษิตชัยวัฒน 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

80.  การประเมินความตองการจําเปนในการ
พัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดราชบุร ี

ศิริพร อาจปกษา 
รศ.ดร.ธีรศักดิ์  
อุนอารมยเลิศ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

81.  การศึกษาความสามารถการอานวิเคราะห
บันเทิงคดีรอยแกวของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
KWL-PLUS 

จุฑาทิพย อินทรชวย 
ผศ.ดร.บุษบา 
บัวสมบูรณ 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

82.  พฤติกรรมและผลจากการใชเครือขายทาง
สังคมออนไลนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดสุโขทัย 

ชลธิชา จุยนาม 
ผศ.ดร.นพพร  
จันทรนําชู 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

83.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง ทฤษฎีสีเพื่อ
การเรียนรูศิลปะประเภทจิตรกรรม สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วีรวัฒน ยอดม่ัน 
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

84.  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบซินเนค
ติกสโดยใชแนวคิดของศิลปนที่มีชื่อเสียงเพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายใจ ตะพองมาตร 
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 

วารสารวิชาการ Veridian-E Journal ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 
ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 

2. บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
1. การบริหารจัดการหลักสูตรในศตวรรษที่ 21: 

หองเรียนที่กวาง เทากับโลก 
อ.ศศิณัฏฐ                  
สรรคบุรานุรักษ 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปที่ 10 ฉบับ
ที่ 28 เดือนมกราคม – เมษายน 2558 

2. การวิจัยแบบการทดลองกลุมเล็ก รศ.ดร.นวลฉวี 
ประเสริฐสุข 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปที่ 7 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 

3. ส่ือสารอยางสรางสรรคเพื่อสรางสุข ใน
ครอบครัว 

รศ.ดร.นวลฉวี 
ประเสริฐสุข 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับมนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 
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ตารางท่ี 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
 ป พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58-31 ธ.ค.58) (คานํ้าหนัก 0.80) 

 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
1.  พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ

ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของครูในภูมิภาคตะวันตก 

ผศ.ดร.ศิวนิต 

อรรถวุฒิกุล 
ผศ.ดร.ประกอบ 
กรณีกิจ 
ผศ.ดร.ศยามน 
อินสะอาด 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 35ฉบับที่ 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม  2558   

2.  Development of a Knowledge Management 
System Support Creative Instruction of 
Enhance Creative Thinking of Higher 
Education Students 

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

ผศ.ดร.ศิวนิต 

อรรถวุฒิกุล 

วารสาร Silpakorn University Journal of Social 
Sciences, Humanities, and Arts, Vol 15, No 3 
(2015) 

 

ตารางท่ี 2.3-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 
 ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ป พ.ศ. 2558 (1 ม.ค.58 -31 ธ.ค.58) (คานํ้าหนัก 1.00) 

 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจาของผลงานและผูรวม 

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

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 
1.  An Innovative Step Test Protocol Can 

Accurately Assess Vo2 Max in 
Athletes 

อ.ดร.วรรณวิสา  บุญมาก 
รศ.ดร.พญ. อรอนงค  
กุละพัฒน 

Journal of Exercise Physiology 
online (June 2015 Volume 18 
Number 3) 

2.  The role of Coenzyme Q10 and circuit 
resistance training on energy 
expenditure at rest and during 
submaximal treadmill walking in 40-60 
years old overweight women 

อ.ดร.ธิติ  ญานปรีชาเศรษฐ The Journal of Health Research  
(Vol.29,2015) 

3.  Study on The Operation and 
Guideline of Learning Activities of 
Sub-District Non-Formal Education 
Center in Western Region 

อ. ดร.จิตตรา  มาคะผล 
ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย 

Journal of Teaching and 
Education International 
Conference for Social Sciences 
and Humanities ณ Club de la 
Foundation Universitaire(a.k.a. 
University Foundation) 
(04-02,2015) 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  ที่ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจาของผลงานและผูรวม 

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

4.  The Development of Holistic Creative 
Learning Skills on Cultural Dimension 
of Aged People in Rural Area of 
Thailand 

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

Journal of Art & Science (IJAS) 
International Conference for 
Social Sciences and Humanities  
ณ Club de la Foundation 
Universitaire   (a.k.a. University 
Foundation)  

2. ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
1.  อีเลิรนนิง : จากทฤษฎีสูการปฏิบัต ิ รศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2558 
เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 11/2558 เม่ือวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2558 

2.  การประเมินโครงการ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ในการประชุมครั้ง 
ที่ 15/2557 เม่ือวันพุธที่ 17 กันยายน 
2557  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2558 
เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2558 

3. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
1.  การวิจัยและพัฒนาแหลงทรัพยากรการ

เรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน 
"ดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร" 

ผศ.ดร.นํ้ามนต  เรืองฤทธ์ิ สํานักงานคณะกรรมการการการ
อุดมศึกษา 

2.  โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนําการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English 
Bilingual Education (EBE) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (กลุมการพัฒนา ณ 
ประเทศสิงคโปร) 

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

สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

อ.ดร.พินดา วราสุนันท  
(ม.เกษตรศาสตร) 
อ.ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล  
อ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน 
(มศว.) 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) 

4.  รูปแบบการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ชุมชนที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหาร
จัดการสถาบันการเงินชุมชน 

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

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (มหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาต)ิ 
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ตารางท่ี 2.3-6 บทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

ช่ือบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (ช่ือบทความวิจัย  

ช่ือวารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่ 
วัน-เดือน-ป และเลขหนา) 

ช่ือบทความวิจัยที่นําไป
อางอิง (ช่ือผูวิจัย  

ช่ือบทความวิจัยช่ือ
วารสารที่ตีพิมพ ปที่ ฉบับ
ที่ วัน- เดือน -ป และเลข

หนา) 

วัน-เดือน-ปที่
ไดรับอางอิง 

(cited) 

 -    
 

 
ตารางท่ี 2.3-7 บทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล Scopus  

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือผูวิจัยและผูรวมทุกทาน 

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

ช่ือบทความวิจัยที่นําไป
อางอิง (ช่ือผูวิจัย ช่ือ

บทความวิจัยช่ือวารสารที่
ตีพิมพ ปที่ ฉบับที่       

วัน- เดือน -ป และเลขหนา) 

วัน-เดือน-ปที่
ไดรับอางอิง 

(cited) 

 -    

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
2.1 6 ขอ 6 ขอ 5.00  ดีมาก 
2.2 1:100,000 1 : 344,501.65 5.00 ดีมาก 

2.3 รอยละ 40 รอยละ 72.30 5.00 ดีมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 2 5.00 ดีมาก 
 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 
จุดเดน 

1. มีคณะกรรมการการสงเสริมการวิจัยและจัดสรรทุนอุดหนุนของคณะศึกษาศาสตรและภาควิชา คณะ
ศึกษาศาสตร เปนการกระตุนใหบุคลากรภายในคณะทํางานวิจัยและมีประสบการณในการขอทุนวิจัยจากภายนอก 

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

รุนใหม 
5. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การทําวิจัยระหวางอาจารยผูมีประสบการณงานวิจัยกับอาจารยผูรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร และภาควิชา คณะศึกษาศาสตร 
6. มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางการวิจัยโดยการเชิญวิทยากรชาวตางประเทศมาแลกเปลี่ยนความรูดานการ

วิจัย 
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7. มีกิจกรรมประชุมรวมกันพัฒนาการเขียนชุดโครงการวิจัย และวิจัยเด่ียว โดยมีทั้งคณาจารยที่มี
ประสบการณในการวิจัย และคณาจารยรุนใหมรวมกันเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนประจําป
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสงชุดโครงการวิจัยผานสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

8. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปนรูปธรรม 
9. มีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาทําหนาที่เปนหนวยประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก

คณะ/มหาวิทยาลัยในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
10. อาจารยคณะศึกษาศาสตรไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานวิจัยภายนอกจากหนวยงานของ 

สวทช. สกว. สกอ. วช. รัฐบาล กระทรวง จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด 
11. คณะศึกษาศาสตรมีกองทุนวิจัยและสรางสรรคคณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

เงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร จึงทําใหมีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวนมาก 
  12. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการศึกษาดูงานดานงานวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการวิจัยฯ ในดานการจัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย การเผยแพรงานวิจัย และมีการเจรจาเบื้องตนเพื่อขอทํา MOU  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริม กระตุนใหคณาจารยตีพิมพ/ เผยแพรงานวิจัย/ งานสรางสรรค ในวารสารระดับ
นานาชาติใหมากข้ึน 
 2. ควรกระตุนใหอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก ตีพิมพบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ใน
ฐานขอมูล TCI หรือฐานขอมูล Scopus เพื่อใหมีการไดรับการอางอิงเพิ่มข้ึน 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบ
ใหเปลา 

  

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมใน
ขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน   

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว   6   ขอ เกณฑประเมิน   : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :      6    ขอ เกณฑประเมิน  :   5.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : 6   ขอ ผลการดําเนินงาน         บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :                6   ขอ เกณฑประเมิน :   5.00 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนด         
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะฯ                   
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกในการใหบริการ โดยกําหนดพื้นที่ในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม มีการสํารวจความตองการของชุมชน ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การบริการวิชาการ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  และมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อดําเนินการดานการบริการวิชาการ และจัดทําแผนการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 ตามจุดเนนของ
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สถาบัน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยจัดทําแบบสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการแก
ชุมชนในเรื่องตางๆ เพื่อตอบสนองตามความตองการของชุมชน  รวมทั้งขอเสนอในการจัดอบรมครั้งตอไปของ    
แตละโครงการ  ซึ่งจากการสํารวจความตองการน้ันพบวาตองการใหคณะศึกษาศาสตรอบรมในเรื่องอื่นๆ เชน  
การเขียนแผน การทํากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูในแตละระดับช้ัน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน   
นโยบาย EBE (English Bilingual Education)  เทคนิคการฝกทักษะและการสรางความสุขอยางสรางสรรคของ
ผูสูงอายุ, ภูมิปญญาชาวบาน เทคโนโลยีกับผูสูงอายุ การสงเสริมทักษะการคิดและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
ของผูเรียน แนวโนมของหลักสูตรและการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาวิธีสอนและเทคนิคการสอน       
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีทางการศึกษา    
การจัดการและการบริหารช้ันเรียน  เปนตน  

 นอกจากน้ีโครงการบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร  มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จจาก
การดําเนินงาน  ซึ่งประกอบไปดวยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ตัวช้ีวัดเชิงเวลาและตัวช้ีวัดเชิงตนทุน 
โดยกําหนดเปาหมายตามแผนเปนรอยละ จํานวนคนและจํานวนเงินจากการใหบริการทางวิชาการ               
และเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.1-1, ศษ 3.1.1-2, ศษ 3.1.1-3,                   
ศษ 3.1.1-4, ศษ 3.1.1-5, ศษ 3.1.1-6 และ ศษ 3.1.1-7) 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  คณะศึกษาศาสตร  มีการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อวางแผน สรุปขอมูลและ
แนวทางในการวิเคราะหความตองการ ความจําเปนที่จะนําไปพัฒนาการใหบริการวิชาการแกชุมชนใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ  โดยระบุถึงประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับ
นักศึกษา/นักเรียน  และชุมชน/สังคม  มีการระบุตัวช้ีวัด เปาหมายของโครงการ ระยะเวลาและผูรับผิดชอบ
โครงการ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ผูรับบริการ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการ  
  นอกจากน้ี  โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรทุกโครงการ ยังมีแบบประเมินโครงการ        
ซึ่งจะทําใหไดรับขอมูลอันเปนประโยชนจากผูรับบริการ  โดยมีหัวขอประเมินเรื่องการนําไปใชประโยชนและการ
ขยายผล เน่ืองจากคํานึงถึงประโยชนที่ผูรับบริการจะสามารถนําไปใชประโยชนได  และผูรับผิดชอบโครงการจะได
นําผลจากการประเมินดังกลาวไปพัฒนาการใหบริการวิชาการตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.2-1, ศษ 3.1.2-2 
และ ศษ 3.1.2-3)  

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งแบบคิดคาบริการ       
(เก็บคาลงทะเบียน) ตามอัตราที่หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการกําหนด และโครงการแบบใหเปลา (ไมเก็บ
คาลงทะเบียน) ซึ่งสวนใหญจะเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได
ของคณะศึกษาศาสตร หรือเงินงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ โดยโครงการที่ระบุไวในแผนการบริการ
วิชาการทั้ง 3 โครงการ  เปนโครงการที่บริการแบบใหเปลา  ไดแก 
  1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธการเรียนการสอน (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
เรียนรู)  ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินประจําป 2559 ดําเนินการจัดโครงการระหวางวันที่ 18-19 
มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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  2) โครงการการแขงขันการละเลนพื้นบานและกีฬาไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับงบประมาณ
แผนดินประจําป 2559 ดําเนินการจัดโครงการระหวาง วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ณ อาคาร
เพชรรัตน-สุวัทนา  และคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “วัฒนธรรมกับการสรางสุขในผูสูงวัย” วันที่ 24 – 25 
มีนาคม 2559  ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 และช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  4) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อความสุของครวมในสังคม                  
ผูสูงวัยไทย” ระหวางวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิง ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 คณะ
ศึกษาศาสตร (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.3-1, ศษ 3.1.3-2, ศษ 3.1.3-3 และ ศษ 3.1.3-4) 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติ
ราชการ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปงบประมาณ 2559 และแผนการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งระบุตัวช้ีวัดเพื่อคอยกํากับ
ติดตามการดําเนินงานและใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.4-1 และ ศษ 3.1.4-2) 
  นอกจากน้ี  โครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะศึกษาศาสตรที่ระบุไวในแผนการบริการ
วิชาการ จะมีการประเมินความสําเร็จของการใหบริการตามตัวช้ีวัดที่ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดไว  โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  และตัวช้ีวัดเชิงตนทุน  โดยผูรับผิดชอบโครงการจะ
สรุปผลการดําเนินงานและเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาทุกโครงการ (เอกสารหมายเลข ศษ 
3.1.4-3) 

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
คณะศึกษาศาสตร มีการวางแผนข้ันตอนการดําเนินโครงการ  โดยกอนการจัดโครงการไดมีการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อวางแผน  ซึ่งทุกโครงการจะมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการและ 
มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการทุกโครงการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ ระบบ
และกลไกการใหบริการ  ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาในการใหบริการ รูปแบบการใหบริการ ระยะเวลาในการใหบริการ 
ดังที่มีการนําผลการประเมินโครงการ “หลักสูตร การสอนและการนิเทศ: ศาสตร ศิลป และเทคโนโลยีสูคุณภาพ
การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองสรางสรรคในศตวรรษที่ 21” ที่จัดข้ึนเมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 ณ หอง
ประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีผูเสนอแนะ
หัวขอในการจัดประชุมครั้งตอไปเกี่ยวกับแนวโนมของหลักสูตรและการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาวิธีสอน
และเทคนิคการสอน  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และ
กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา ดังน้ัน ผูรับผิดชอบโครงการจึงไดจัดทํา (ราง) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21: กระบวนทัศนใหมของการศึกษาไทย” ซึ่งเปนโครงการที่มีแผนการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2560  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ทางดานหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน และเสริมสรางความรู ความเขาใจในดาน
นวัตกรรมทางการศึกษา 
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นอกจากน้ียังมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “วัฒนธรรมกับการสรางสุขในผูสูงวัย”ซึ่งจัด
ข้ึนเมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559  ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 และช้ัน 1 อาคารศึกษา 3 ซึ่ง
มีขอเสนอแนะที่นาสนใจ คือ อยากใหมีการรวมตัวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดตอกัน ดังน้ัน ผูรับผิดชอบ 
โครงการจึงไดจัดทํา (ราง) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “การเรียนรูอยูรวมกันในวัฒนธรรมอาเซียน”  
ซึ่งเปนโครงการที่มีแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อใหผูเขารวมโครงการได
แลกเปลี่ยน เพิ่มพูน ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูเพื่ออยูรวมกันทามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน  รวบรวมและเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเรียนรูเพื่อ
อยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนแกผูสนใจ และเพื่อสรางเครือขายการเรียนรู
ระหวางหนวยงาน องคกร บุคคลที่เกี่ยวของ  

ทั้งน้ี  กอนการจัดโครงการบริการวิชาการ  จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อวาง
แผนการทํางาน ซึ่งทุก ๆ โครงการจะมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการที่ไดสรุปไวโดยนําขอเสนอมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.5-1, ศษ 3.1.5-2, ศษ 3.1.5-3 และศษ 3.1.5-4)   

 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
  คณะศึกษาศาสตร  ซึ่งเปนหนวยงานภายใตมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา 2558 ภายใตกรอบของแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2559  ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-
2563 อีกทั้งโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรที่จัดข้ึน  มีการระบุความสอดคลองกับแผนของ
มหาวิทยาลัย เชน แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย กลยุทธ/มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหแผนการดําเนินงาน
ของคณะฯสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1, ศษ 3.1.6-2,           
ศษ 3.1.6-3 และ ศษ 3.1.6-4) 
 นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยรวมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา และคณะวิชาตางๆ ภายใตโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อความย่ังยืนของสังคมและ
ชุมชน โดยคณาจารยคณะศึกษาศาสตร ดําเนินการโครงการยอย ช่ือ “การจัดการความรูเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรคของชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนเขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ในโครงการดังกลาว มีการทํางานวิจัยเพื่อจัดเก็บความรูที่โดดเดนของชุมชน จัดทําเปนระบบใหงายตอการ
เรียนรูและนําไปใชประโยชน แลวนํามาขยายผลทางดานการบริการวิชาการ ไดแก การจัดนิทรรศการนําเสนอองค
ความรูของชุมชนในงาน “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศิลป” ณ หองแสดง
นิทรรศการ ช้ัน 1 ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
และโครงการอบรมของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ทั้ง 8 อําเภอในจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเชิงสรางสรรคจากทุนชุมชน” เพื่อใหครู กศน. มีความรูในการจัดทําหลักสูตร
ทองถ่ินเพื่อใชเปนหลักสูตรรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษา กศน.ที่มีอาชีพหรือความตองการเรียนรูเรื่องดังกลาว 
จํานวนทั้งสิ้น 150 คน จัดโดยสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ เทวัญดารา 
รีสอรทแอนดสปา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  
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รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 3.1.1-1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ศษ 3.1.1-2 รายงานผลการสํารวจความตองการเกี่ยวกับการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมของ

สถานศึกษา/ หนวยงานในเขตภูมิภาคตะวันตก 
ศษ 3.1.1-3 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปงบประมาณ 2559 
ศษ 3.1.1-4 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ 
ศษ 3.1.1-5 แผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ 3.1.1-6 รายงานการประชุมที่มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ศษ 3.1.1-7 โครงการบริการวิชาการที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จจากการดําเนินงาน 
ศษ 3.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ที่มีการประชุมเพื่อจัดทํา

แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 
ศษ 3.1.2-2 แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ 3.1.2-3 แบบประเมินโครงการที่มีการประเมินเรื่องการนําไปใชประโยชนและการขยายผล 
ศษ 3.1.3-1 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา  โครงการที่ 1 
ศษ 3.1.3-2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา  โครงการที่ 2 
ศษ 3.1.3-3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา  โครงการที่ 3 
ศษ 3.1.3-4 โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา  โครงการที่ 4 
ศษ 3.1.4-1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ 2559 
ศษ 3.1.4-2 ผลประเมินแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ 3.1.4-3 โครงการบริการวิชาการที่มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ี 
ศษ 3.1.5-1 โครงการบริการวิชาการที่มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง/พัฒนา โครงการที่ 1 
ศษ 3.1.5-2 โครงการบริการวิชาการที่มีการปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม โครงการที่ 1 
ศษ 3.1.5-3 โครงการบริการวิชาการที่มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง/พัฒนา โครงการที่ 2 
ศษ 3.1.5-4 โครงการบริการวิชาการที่มีการปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม โครงการที่ 2 
ศษ 3.1.6-1 แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563 
ศษ 3.1.6-2 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปงบประมาณ 2559 
ศษ 3.1.6-3 แผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ 3.1.6-4 โครงการบริการวิชาการที่มีการระบุความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 
ศษ 3.1.6-5 โครงการบริการวิชาการที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
3.1 6 ขอ 6 ขอ 5.00  ดีมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 3 5.00 ดีมาก 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

จุดเดน 
 1. คณาจารยมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ มีคุณวุฒิและประสบการณในการเปนวิทยากร เปนที่
รูจักและเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 2. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนแกสังคมจํานวนมาก ในแตละรอบปงบประมาณ  
ซึ่งมีทั้งโครงการที่จัดแบบใหเปลาและโครงการที่จัดโดยคิดคาบริการ โดยมีผูสนใจเขารวมโครงการแตละโครงการ
ไมตํ่ากวารอยละ 80 
 3. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกโครงการ 
 4. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคม ตามจุดเนนของสถาบันและสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน 
 5. มีการติดตามประเมินผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทุกโครงการ เพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพที่ดีข้ึน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรสนับสนุนใหคณาจารยนําประโยชนจากงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ      
การวิจัยใหมากข้ึน 
 2. ควรเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ   
การเรียนการสอนและการวิจัยแกคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 
 3. ควรสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนให
ครอบคลุมเปาหมายทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ 
 4. ควรพัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนศูนยบริการวิชาการและวิชาชีพระดับภูมิภาค 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ    

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 – 7 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ี วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการไดตามแผน 

  

3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

  

7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 
 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   6   ขอ เกณฑประเมิน   : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :      6   ขอ เกณฑประเมิน  :   5.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : 7   ขอ ผลการดําเนินงาน         ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :                6   ขอ เกณฑประเมิน :   5.00 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายและ

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

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม   
โดยไดกําหนดเปนนโยบายในแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2559 
ยุทธศาสตร ที่ 4 อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งน้ี ไดระบุมาตรการ โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ไวในแผนฯดังกลาวดวย ทั้งน้ี คณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไดรวมกันจัดทําแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดโครงการ/กิจกรรม และจัดทํา
แผนงบประมาณ กําหนดตัวช้ีวัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานโดยใหทุกคนมีสวนรวม รวมทั้งมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง (เอกสารหมายเลข        
ศษ 4.1.2-1, ศษ 4.1.2-2 และ ศษ 4.1.2-3) 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานตามนโยบายที่วางไว โดยจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆที่สงเสริมดาน

การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ งในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร  ไดจัดกิจกรรมดาน 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ ทั้งน้ีทุกโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยประเมินผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานครั้งตอไป ทั้งน้ี 
บุคลากรมีสวนรวมทุกระดับ ต้ังแตผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายนอกดวย 

นอกจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลว ยังมีการบูรณาการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ เชน รายวิชา 465 344 การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค โดยผูสอนมุงเนนการพัฒนาผูเรียนมีความ
ใฝรูและเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาไทย อนุรักษและสืบสานภาษาไทยในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
วิธีการสอนใหนักศึกษาประยุกตความรูมาเขียนงานเขียนเชิงสรางสรรคเปนรายบุคคล โดยเนนการอนุรักษและ สืบ
สานภาษาไทย อีกทั้งผูสอนไดนําโครงการวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ 18 เปดตํานานนิทานวัดเกาะ มาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาอานบทที่เกี่ยวสัมพันธรายละเอียดงานมาเปนขอมูลในงานเขียนประเภท        
นวนิยาย และนํามาอภิปรายในหองเรียน และวิชา 459253 กีฬามวยไทย ที่นําความรูเรื่องศิลปะการชกมวยมา
ถายทอดเพื่อใหนักศึกษาไดนําไปประยุกตใชในการออกกําลังกาย รวมทั้งเปนการสืบสานศิลปะการปองกันตัวที่มี
ช่ือเสียงของไทยอีกดวย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.3-1 และ ศษ 4.1.3-2) 
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2558 โดยสามารถดําเนินงานบรรลุ               
ตามเปาหมายไดทั้ง 11 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100.00 ดังน้ี 

 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หนวยนับ คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
บรรลุ

เปาหมาย 

1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกดานการทํานุ  
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มี/ไมมี มี มี  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการ 12 16  

3. จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการสืบสาน
ภาษาไทย 

จํานวน
นักศึกษา 

16 16  

4. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการสงเสริม
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
ทั้งหมด 

รอยละ 0.3 0.34  

5. จํานวนผลงาน/โครงการ/กิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ขอรับทุน 

โครงการ 1 4  

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

และภายนอกสถาบัน 
ครั้ง 3 6  

8. ไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือการยกยอง
ชมเชยในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รางวัล 1           5  

9. มีโครงการ/กิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มจากการ
บริการวิชาการดวยศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม 1 5  

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

รายวิชา 10 10  

11. จํานวนกิจกรรมที่บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กิจกรรม 3 11  

รวมบรรลุเปาหมายรอยละ 100.00 
 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายไดสรางคุณประโยชนใหแกสังคม และสรางช่ือเสียง
ใหแกคณะฯ ดังตอไปน้ี 

 1. การแสดงดนตรีไทยของวงดนตรีไทย “โอฬารชํานาญศิลป” ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ซึ่งไป
รวมแสดงในงานตาง ๆ คือ 

    1.1  งานวันศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล ประจําป พ.ศ.2558 ณ อาคารวัชรนาฏยสภา
(เอ4) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 

    1.2  งาน “สานสายใยหนังใหญสองแผนดิน เยือนถ่ินศิลปเริงรามหาสงกรานต” ณ สถาบัน
วัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก(ทับเจริญ) เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559  

 2. นายสุนทร พรหมเพศ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูดานการแตงคํา
ประพันธ ในโครงการคาย “ยุวกวีเพชรภาษาสตรีทุงสง” ณ โรงเรียนสตรีทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่   
1 สิงหาคม 2559 

3. การจัดโครงการวันเวลาภาษาไทยเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2558 น้ีจัดข้ึนเปนครั้งที่ 18 
ในหัวขอเปดตํานานนิทานวัดเกาะ โดยมีกลุมเปาหมายทั้งคณาจารย นักศึกษาและนักเรียน ทั้งภายในคณะ 
มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม 

4. นายสุนทร พรหมเพศ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันบทรอยกรองประเภทเด่ียว ระดับประชาชน
ทั่วไป งานยุวกวี เฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 38 จัดโดยสโมสรยุวกวี  สมาคมเทพศรีกวีศิลป เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2558 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) 

5. นายสุนทร พรหมเพศ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดเรียงความ ประเภทนิสิต/
นักศึกษา จัดโดยสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ เน่ืองในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ 
ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

6. นางสาว บุษกร เรืองเดช นายอธิคม แสงภูวงษ และนายสุนทร พรหมเพศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลรักษเหลืองจันท ครั้งที่ 15 จัดโดยมหาาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2559  

7. นางสาวสุรียพร สิงหเทียน นางสาวสุรียรัตน สิงหเทียน และนางสาวสุดธิดา จันทรเหม ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลรักษเหลืองจันท ครั้งที่ 15 จัดโดยม
หาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2559 

8. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันรองกลองโล
พระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจําป 2559                 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2559 

กิจกรรมเหลาน้ี นอกจากเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมแลว ยังทําใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน
การสรางเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานองคกร หรือชุมชน รวมทั้งสรางช่ือเสียงใหแก              
คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย (หมายเลขเอกสาร ศษ 4.1.6-1 และศษ 4.1.6-2) 
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7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

 คณะศึกษาศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
หนาที่ ในการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีโครงการ
จัดต้ังศูนยศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม แตยังไมมีการ
กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 4.1.1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.2-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.2-2 แผนการดําเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 
ศษ 4.1.2-3 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.3-1 
ศษ 4.1.5-1 

รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดข้ึนในปการศึกษา 2558
และผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ 

ศษ 4.1.3-2 รายวิชาที่มีการบูรณาการดานการจัดการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.4-1 ผลการประเมินแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.5-2 รายละเอียดการนําผลการประเมินฯไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานหรือโครงการในปถัดไป 
ศษ 4.1.6-1 การเผยแพรกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแกสาธารณชน 
ศษ 4.1.6-2 การสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมประกวด/แขงขันในกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
4.1 6  ขอ 6 ขอ 5.00  ดีมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 4 5.00 ดีมาก 
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน 
1. คณะศึกษาศาสตรมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนจุดเดนของคณะฯ มีสาขาวิชา ที่

สามารถจัดกิจกรรมไดอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถที่สะทอนผลงาน กิจกรรม
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ดังน้ัน จึงควรสงเสริมใหทุกสาขาวิชา รวมทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหตอเน่ืองตลอดปการศึกษา 

2. คณาจารยและนักศึกษาควรรวมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบ                 
ที่หลากหลาย และควรสงเสริมกิจกรรมที่โดดเดนของคณะศึกษาศาสตรใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางตอไปทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

การบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษายังมี
ไมมาก ดังน้ัน ควรดําเนินการเพื่อสงเสริมใหมีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหมีการบูรณาการในรายวิชา/กิจกรรมมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของคณะ 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ    

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5– 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกล
ยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

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

  

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่แสดงผล                  
การดําเนินงานอยางชัดเจน 

  

5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบคุคล ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรงและแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ    
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

  

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   
 

7   ขอ 
 

เกณฑประเมิน   : 
 

5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :      6    ขอ เกณฑประเมิน  :   4.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี : 7   ขอ ผลการดําเนินงาน        ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :                7   ขอ เกณฑประเมิน :   5.00 คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยคณะกรรมการฯจะประชุมหรือกําหนดแนวทาง ทบทวนทิศทาง/เปาหมายในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร กําหนดกลยุทธ มาตรการและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 – 2562  และกําหนดกิจกรรม/ โครงการแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2559 ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา โดยมีวิเคราะหความสัมพันธระหวางแผนการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555- 2559 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563  และมีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปคณะศึกษาศาสตรทั้ง 5 พันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการ
วิจัย ดานการบริการทางวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ  โดยใน
ปงบประมาณ 2559  มีตัวบงช้ีของการปฏิบัติราชการทั้งหมด  ตัวบงช้ี มีการวิเคราะห SWOT วิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติราชการรายป โดยนําผลเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/ 2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เพื่อใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนตอไป 
   คณะศึกษาศาสตร มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยป
ละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยตัวบงช้ีที่ตรงกับตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. จะมีการติดตามผล รอบ 6,           
9 และ 12 เดือน อีกทั้ง มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอสํานักงบประมาณ เปน
รายไตรมาส เพื่อใหผูบริหารทราบถึงสถานะการเบิกจายงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร ซึ่งจะทําใหการดําเนินการ
เปนไปตามแผนและบรรลุตามเปาหมายตามแผนและเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.1-1,           
ศษ 5.1.1-2, ศษ 5.1.1-3, ศษ 5.1.1-4, ศษ 5.1.1-5, ศษ 5.1.1-6, ศษ 5.1.1-7,  ศษ 5.1.1-8,  ศษ 5.1.1-9,  ศษ 5.1.1-10,  
ศษ 5.1.1-11 และศษ 5.1.1-12)  
 

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

 คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน โดยมหาวิทยาลัยไดรวบรวมและจัดทํา
รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแยกเปนรายคณะวิชา ตามผลผลิตดานตางๆ 
ไดแก การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
สาธิตฯ งานบริการวิชาการแกชุมชน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย คณะศึกษาศาสตรไดนํารายงาน
ผลดังกลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาขอเสนอแนะในการลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  
  คณะศึกษาศาสตร มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเปนรายหลักสูตร เพื่อแสดงการใชตนทุนตอหนวย
ของหลักสูตร แยกเปน การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยวิเคราะห
เทียบในแตละหลักสูตร แสดงเปนกราฟวิเคราะหและนําผลเสนอตอผูบริหารคณะศึกษาศาสตรเพื่อเปนขอมูลใน
การบริหารจัดการตอไป (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.2-1, ศษ 5.1.2-2, ศษ 5.1.2-3, และ ศษ 5.1.2-4)  
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

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

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

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

เมื่อไดลําดับความเสี่ยงแลวไดนําขอมูลไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจะชวยลดโอกาสที่จะทําให
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความเสียหาย รวมทั้งไดกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อจัดทําแผนพัฒนา/
ผลการพัฒนาและรายงานตอที่ประชุมทุกสิ้นปงบประมาณ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.3-1, ศษ 5.1.3-2, ศษ 
5.1.3-3, ศษ 5.1.3-4, ศษ 5.1.3-5, ศษ 5.1.3-6 และศษ 5.1.3-7) 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 

 ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามกลยุทธในแผนยุทธศาสตรของคณะ
ศึกษาศาสตร ยุทธศาสตรที่ 7 : การบริหารจัดการองคกรเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของ  คณะวิชาให
ไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกภาควิชาและหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา และปฏิบัติงานตางๆ 
ภายใตระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือเกณฑที่ทางราชการกําหนด ดวยความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการ
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการเงินเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน/ไตรมาส มีการ
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็น โดยหากมีขอคิดเห็นตางๆเสนอมาจะรวบรวมนําเสนอผูบริหาร
ทราบและแกไขปญหาขอขัดของ มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะประเด็นการรักษาผลประโยชน
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ของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ เชน มีคณะกรรมการวิชาการ หรือคณะกรรมการวิจัยเพื่อ
กลั่นกรองในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการที่จะเผยแพรตอผูมีสวนไดสวนเสีย จริยธรรมในการทํางานวิจัยหรืองาน
วิชาการใหเปนไปตามมาตรฐาน   มีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
ของคณะฯ และรายงานการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.4-1,  
ศษ 5.1.4-2, ศษ 5.1.4-3, ศษ 5.1.4-4, ศษ 5.1.4-5, ศษ 5.1.4-6, ศษ 5.1.4-7 และศษ 5.1.4-8)  
      
ตารางท่ี 7.1-1 ผลการดําเนินงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน 
1. หลักประสิทธิผล -  การดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดครบถวน              

ทุกรายการ เชน รายงานการติดตามการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป               
ในสวนของคณะศึกษาศาสตรสามารถดําเนินการเบิกจาย/ รายงานผลไดครบถวนทุก
รายการตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัย/รัฐบาลกําหนดทุกรายการ 

 - การดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ดําเนินงานดานตางๆ ไดครบ       
ทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

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

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

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

5. หลักความโปรงใส - สําหรับการบริหารจัดการงานในดานตางๆ มีการดําเนินงานดวยความชัดเจน 
โปรงใส อาทิ 1. ดานการเงินและพัสดุ การดําเนิน งานตางๆ เปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศที่มหาวิทยาลัย/คณะฯ กําหนด และเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง เชน การจัดซื้อจัดจางเปนไปตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
จัดซือ้จัดจาง  กรรมการตรวจรับพัสดุ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจนับเงิน
คงเหลือ เปนตน 2. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ อาทิ การรับสมัครคัดเลือกบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ จะมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารยไวอยางชัดเจน โดยจะมีผูแทนคณะกรรมการประจําคณะฯจํานวน  
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หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน 
 1 คน ตามรายช่ือที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมฯ รวมเปนกรรมการคัดเลือกดวย  

เพื่อใหการคัดเลือกบุคลากรเขามาในองคกรมีความโปรงใส เปนธรรม นอกจากน้ี
การสอบหาขอเท็จจริงทางวินัยหรือการบริหารจัดการงานดานตางๆ ดําเนินการ 
โดยมีการพิจารณาตามลําดับข้ันอยางเปดเผย เปนตน 

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

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

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

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

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

คณะศึกษาศาสตร สงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู  โดยสนับสนุนใหบุคลากรนํา
ความรูที่ไดจากการการพัฒนาจากการไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลที่มีความรู
ความสามารถทั้งภายในและนอกสถาบัน มาเปนแนวปฏิบัติที่ดีและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง และรวมรวม
เปนลายลักษณอักษรเพื่อเผยแพรเปนแนวปฏิบัติที่ดีใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนได ทั้งใน
รูปแบบของคูมือ บทความ และเอกสารตางๆ ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรไดมีแนวปฏิบัติในเรือ่งตางๆ ดังน้ี 

1.) แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ ซึ่งแนวปฏิบัติที่เปนเอกลักษณของคณะ
ศึกษาศาสตรอยางหน่ึงคือ การจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ นับเปนสิ่งสําคัญของผูประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเปน
การเปดโอกาสใหกับศิษยไดมีโอกาสแสดงความกตัญูตอผูที่เปนคร ูและเปนการสรางความตระหนักแกนักศึกษา
ซึ่งจะเปนผูสืบทอดวิชาชีพครูในอนาคตไดเห็นความสําคัญในบทบาทหนาที่ของความเปนครูมากย่ิงข้ึน ซึ่งบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตรไดรวบรวมแนวทางการปฏิบัติไวเปนเลมคูมือสําหรับคณาจารยและนักศึกษา ทั้ งน้ี ได
เผยแพรใหแกสาธารณชนผานทางเว็บไซตอีกดวย 

2.) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องรูปแบบการดําเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรค  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดรูปแบบการดําเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรคเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ (RESEARCH in Education Model) 10 ข้ันตอน ซึ่งกอใหเกิดการสราง
ระบบเครือขายดานงานวิจัยกับสถาบันภายในและสถาบันภายนอก มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย และ
เชิญผูเช่ียวชาญจากหนวยงานภายนอกมาใหความรู คณาจารยคณะศึกษาศาสตรใหความรวมมือและชวยเหลือใน
การทําวิจัยกันมากข้ึน และมีการจัดการความรูคณาจารยคณะศึกษาศาสตรนําความรูดานการวิจัยที่ไดรับไปใช
ดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบ 

3.) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใชชีวิตในตางประเทศ สําหรับนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตรมีโครงการความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร กับคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยยูนนาน จึงไดจัดทําคูมือข้ึน เพื่อใหนักศึกษา ผูปกครอง หรือผูที่สนใจไดศึกษาเปน
ขอมูลพื้นฐานที่ควรทราบและมีแนวทางในการดําเนินชีวิตขณะที่ไปศึกษาตอในตางประเทศ (เอกสารหมายเลข    
ศษ 5.1.5-1, ศษ 5.1.5-2, ศษ 5.1.5-3, ศษ 5.1.5-4 และศษ 5.1.5-5) 

 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2559 ในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางสรางสรรคใหมี
ความเปนเลิศและเปนมืออาชีพ ซึ่งวางแผนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ไดพัฒนาทักษะความสามารถที่ตรงกับสายงาน โดยมีการกํากับติดตาม/ประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการพัฒนาบุคลากรฯตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป 
(เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.6-1, ศษ 5.1.6-2 และศษ 5.1.6-3) 
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7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการ
บรหิารงานคณะ ตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนระบบและกลไกในการบริหารและจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยมผีูบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําคณะฯ 
เปนผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชา                
ไปจนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล โดยคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามแผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดําเนินงานตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จัดทําข้ึน เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน และสรางความตระหนักใหกับบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใหถือเปนสวนหน่ึงของภาระงานปกติ  

ปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความเขาใจในดานการประกัน
คุณภาพ โดยสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมเพื่อรับความรูที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานภายในและภายนอกจัดข้ึน  อาทิ เกณฑการประเมินชองสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ
อื่นๆ เชน CUPT QA, AUN QA, EdPEX สวนในการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตรเพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA น้ันจัดข้ึนในการสัมมนาผูนํา
นักศึกษา และมีรายละเอียดในเลมคูมือนักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา นอกจากน้ี มีรายวิชาที่เปดสอน
เกี่ยวกับการประกนคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนวิชาเลือกวิชาชีพครูใหกับนักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร
ดวย 

ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตรใชหลักวงจรคุณภาพ PDCA มา
เปนหลักในการดําเนินงาน และกํากับติดตามจากมาตรการสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ทั้งในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะวิชา ซึ่งประกอบดวยการดําเนินการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ไดแก การวางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและจัดทําปฏิทินใหสอดคลองกับการดําเนินงานในระดับ
สถาบัน และมีการติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากปการศึกษา 2557 เพื่อที่จะนําไปพัฒนา
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 จากน้ันมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งในรอบ               
6 เดือนและรอบ 12 เดือน และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน และนําเสนอผลเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาและเผยแพรตอสาธารณชนตอไป ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรไดมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวของกับดานการประกันคุณภาพใหบุคลากรและบุคคลภายนอกทราบผานทางเว็บไซต
คณะฯอยูเสมอ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.7-1, ศษ 5.1.7-2, ศษ 5.1.7-3, ศษ 5.1.7-4, ศษ 5.1.7-5, ศษ 5.1.7-6, 
ศษ 5.1.7-7, ศษ 5.1.7-8, ศษ 5.1.7-9, ศษ 5.1.7-10, ศษ 5.1.7-11 และศษ 5.1.7-12) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.1.1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ศษ 5.1.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

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

งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 
ศษ 5.1.1-4 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2559 
ศษ 5.1.1-5 แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2559 - 2562 
ศษ 5.1.1-6 ตารางวิเคราะหความสัมพันธ ระหวาง แผนมหาวิทยาลัยและแผนคณะศึกษาศาสตร 
ศษ 5.1.1-7 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.1-8 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 -  2562 
ศษ 5.1.1-9 แผนปฏิบัติการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ศษ 5.1.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร        

ครั้งที่ 2 / 2559  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 
ศษ 5.1.1-11 ผลการดําเนินการแผนยุทธศาสตรการคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559-2562        
ศษ 5.1.1-12 รายงานผลแผนปฏิบัติการแยกเปนรายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน 
ศษ 5.1.2-1   รายงานผลตนทุนตอหนวยผลผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ศษ 5.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 4 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ศษ 5.1.2-3 รายงานการวิเคราะหตนทุนตอหนวยจําแนกตามหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.2-4 แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยประจําปงบประมาณ 2558 
ศษ 5.1.3-1   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2559 
ศษ 5.1.3-2 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
ศษ 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร 2559 
ศษ 5.1.3-4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.3-5 แผนดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559                 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.1.3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการควบคุมภายใน              

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/ 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
ศษ 5.1.3-7 รายงานการประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.1.4-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 5.1.4-2 คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาตางๆ 
ศษ 5.1.4-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
ศษ 5.1.4-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 5.1.4-5 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 2558 
ศษ 5.1.4-6 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2559 
ศษ 5.1.4-7 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 
ศษ 5.1.4-8 การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ 5.1.4-9 คําสั่งแตงต้ังกรรมการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และข้ันตอนการคัดเลือกดวย

ความโปรงใสตรวจสอบได 
ศษ 5.1.4-10 คําสั่งการมอบอํานาจใหรองคณบดีฝายตางๆปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
ศษ 5.1.4-11 คําสั่งแตงต้ังมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ศษ 5.1.4-12 การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 
ศษ 5.1.4-13 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 
ศษ 5.1.4-14 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางคณะวิชากับมหาวิทยาลัย และภาควิชา 
ศษ 5.1.5-1 แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ 
ศษ 5.1.5-2 บทความ “ครุสิทธ์ิ..พิธีศักด์ิสิทธ์ิสําหรับผูสืบทอดวิชาชีพช้ันสูงแหงความเปนคร”ู     

เผยแพรในเว็บไซต https://blog.eduzones.com 
 

 

ศษ 5.1.5-3 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องรูปแบบการดําเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ 5.1.5-4 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใชชีวิตในตางประเทศ สําหรับนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

ศษ 5.1.5-5 แนวปฏิบัติที่ดีในการสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาสาขาวิชาชีพคร ู
ศษ 5.1.6-1 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 ในสวนของยุทธศาสตรที่ 2 

การพฒันาอาจารยและบุคลากรอยางสรางสรรคใหมีความเปนเลิศและเปนมืออาชีพ 
ศษ 5.1.6-2 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ศษ 5.1.6-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ศษ 5.1.7-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร 
ศษ 5.1.7-2 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  ฉบับป พ.ศ. 2557 
ศษ 5.1.7-3 คูมือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปการศึกษา 2558 
ศษ 5.1.7-4 แนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 เพื่อใหนําไปใชเปน

แนวเดียวกัน 
ศษ 5.1.7-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 ตามผลการประเมิน 

2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.1.7-6 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.1.7-7 สงบุคลากรเขารวมโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจตัวช้ีวัดดานประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 5.1.7-8 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.7-9 บทความดานการประกันคุณภาพในคูมือนักศึกษา 
ศษ 5.1.7-10 การเปดสอนรายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 5.1.7-11 การติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.1.7-12 การติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 

และรอบ 9 เดือน 
ศษ 5.1.7-13 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตรเพื่อเผยแพรขอมูลในสวนของการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินการ 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดใน
ขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:   5     ขอ   เกณฑประเมิน    :  4.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี:  5    ขอ   เกณฑประเมิน   :  4.00 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี :   5    ขอ   ผลการดําเนินงาน                 บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป:    6    ขอ   เกณฑประเมิน :   5.00 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการประกันคุณภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ                 

พ.ศ. 2542 ที่กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา กําหนดใหมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน มาต้ังแตป
การศึกษา 2557 ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรจึงไดมีแนวปฏิบัติการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ให
สอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 โดยมีการ
แจงบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ ทั้งผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝายเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
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สําหรับการเตรียมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรน้ัน คณะศึกษาศาสตรมีการ
สงเสริมใหคณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชา และอาจารยประจําหลักสูตรทุกระดับ มีความรูความใจเกี่ยวกับเกณฑ
และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อใหบุคลากรสามารถดําเนินงานใหสอดคลองกับ
เกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว อีกทั้งสามารถรายงานผลการดําเนินงานและ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินฯไดอยางถูกตอง โดยสนับสนุนใหมีกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร                
ซึ่งคณะผูบริหาร ประกอบดวยคณบดี และรองคณบดีฝายตางๆ ไดลงเย่ียมทุกภาควิชา และไดพบปะพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในชวงระหวางวันที ่15-19 กุมภาพันธ 2559 โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1) เพื่อทําความเขาใจที่ถูกตองรวมกันในเรื่องของตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ฉบับปการศึกษา 2557 

2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และปญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึน เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปรับปรุงผลการดําเนินงานใหดีย่ิงข้ึน 

2. กิจกรรมการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2558 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร ไดเรียนเชิญรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา มาบรรยายเพื่อเตรียมความ
พรอมเกี่ยวกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และการวางแผนการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 ใหกับอาจารยผูรับผิดชอบงานดาน
การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร ในวันจันทร ที่ 6  มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ  ช้ัน 5 อาคารศึกษาศาสตร 3 

3. สงเสริมใหคณาจารยเขารับการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะวิชา และ
ระดับหลักสูตร ตามที่หนวยงานตางๆจัดข้ึน ตามระบบการประเมินชองสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ระบบอื่นๆ เชน CUPT QA, AUN QA, EdPEX เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณการเปนผูประเมินฯ และเปน
การเพิ่มศักยภาพทางดานการประเมินคุณภาพการศึกษาอีกดวย   

ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 
เพื่อรวมกันพัฒนาระบบและกลไกการประกันของคณะศึกษาศาสตรทุกระดับใหมีประสิทธิภาพและมีหนาที่กําหนด
แนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด นอกจากน้ี ยังเปดโอกาสใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แตงต้ังผูแทนผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงาน ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 2558 มีหนาที่ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามแนวทางใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร พรอมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของประกอบการประเมินฯดวย (เอกสารหมายเลข ศษ      
5.2-1-1, และศษ 5.2-1-2, และศษ 5.2-1-3, และศษ 5.2-1-4, ศษ 5.2-1-5 และศษ 5.2-1-6) 

 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดใน ขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีแนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 และแจงทุกภาควิชา/สาขาวิชา
ใหดําเนินการเปนแนวทางเดียวกัน และมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่เปนคณะกรรมการประเมินตามรายละเอียดในหมวดที่ 8    
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(การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร) ขอ 3 (การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร) ตาม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) กําหนดใหมีการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ขอ 7 โดยเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตามที่กําหนดไวในขอที่ 1 ทางมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจเบื้องตนสถานภาพหลักสูตรการศึกษาเบื้องตน       
ภาคการศึกษา 1/2558 เพื่อจะไดนําไปเปนแนวทางในการเตรียมรับการประเมินระดับหลักสูตรเมื่อถึงชวงปลาย
ภาคการศึกษาคณะศึกษาศาสตรจึงไดติดตามการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก
ทุกหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา ทั้งน้ี เมื่อสิ้นปการศึกษาก็จะนําเสนอผลการประเมิน
การดําเนินงานประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะทราบอีกครั้งหน่ึง (เอกสารหมายเลข 
ศษ 5.2-2-1, ศษ 5.2-2-2, ศษ 5.2-2-3 และศษ 5.2-2-4) 
   

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร มีการสงเสริมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรร
งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยในปงบประมาณ 2558 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณและ
วัสดุครุภัณฑตางๆ และจัดสรรงบประมาณเงินรายไดและเงินรายไดอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี  

1) งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา แบงเปนงบประมาณสําหรับการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการศึกษา การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
เสริมความเขมแข็งทางวิชาการ ใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัย ไมซ้ําซอน และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตรวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ  

2) งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการ
ใหกับบุคลากรสายวิชาการ และสงเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3) งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมความเขมแข็ง
ทางวิชาการ การจัดสรรทรัพยากรตางๆเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2-3-1, ศษ 5.2-3-2, ศษ 
5.2-3-3, ศษ 5.2-3-4  และศษ 5.2-3-5) 

 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 คณะศึกษาศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในฝายดําเนินงาน ระดับ
หลักสูตร เพื่อรวมกันวางแผนกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแจงแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2558 เพื่อใหระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย           
มีการดําเนินงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําปฏิทินกําหนดวันรับการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรใหอยูในชวงระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งในปการศึกษา 2558 กําหนดใหมีการ 
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ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในชวงระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559 ทั้งน้ีคณะ
ศึกษาศาสตรไดดําเนินการประเมินใหเสร็จสิ้นทั้งหมด 26 หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งมีการ
นําเสนอผลการประเมินของทุกหลักสูตรเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 
ศษ 5.2-4-1, ศษ 5.2-4-2, ศษ 5.2-4-3 และศษ 5.2-4-4) 

 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้น
อยางตอเน่ือง 

 คณะศึกษาศาสตรไดนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 เขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาผล และไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงผล
การดําเนินงานของทุกหลักสูตรใหดีข้ึนในปตอไป โดยใหทุกหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 ที่มีการวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในในปที่ผานมา และสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการบริหารงานของคณะวิชา/ 
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2-5-1 และศษ 5.2-5-2) 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
    ในปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 26 หลักสูตร จําแนกเปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตรและระดับหลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตร 
รับการประเมินทุกหลักสูตร มีหลักสูตรที่ผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานทั้ง 25 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 
96.15 ทั้งน้ีมี 1 หลักสูตรที่ไมผานการประเมินในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ไดแก หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ เน่ืองจากมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ  

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.2.1-1 เอกสารแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

การศึกษา 2558 
ศษ 5.2.1-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร                
ศษ 5.2.1-3 กิจกรรมการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2558 
ศษ 5.2.1-4 การสงเสริมบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา ที่หนวยงานตางๆจัดข้ึน 

ทั้งในระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.1-5 การเปดโอกาสใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมโดยการสงรายช่ือมาเปนคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.1-6 
ศษ 5.2.2-1 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร  ปการศึกษา 2558 

ศษ 5.2.2-2 แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.2-3 การติดตามการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร          
ศษ 5.2.2-4 การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ปการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ศษ 5.2.2-5 รายงานผลการดําเนินงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 4/2559  
ศษ 5.2.3-1 รายช่ือบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.2.3-2 งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 5.2.3-3 งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร 
ศษ 5.2.3-4 งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษา 
ศษ 5.2.3-5 ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณ สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศษ 5.2.4-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.2.4-2 หนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 
ศษ 5.2.4-3 กําหนดการและปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558  
ศษ 5.2.4-4 รูปถายกิจกรรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.4-5 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรเพื่อ

พิจารณา 
ศษ 5.2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรเพื่อ

พิจารณาใหขอเสนอแนะ 
ศษ 5.2.5-2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร  
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
5.1 6 ขอ 6 ขอ 4.00  ดี 
5.2 5 ขอ 5 ขอ 4.00  ดี 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 5 4.00 ดี 

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะหแนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา และนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึน
ตามเกณฑมาตรฐาน 

3. บุคลากรทุกสวนงานตระหนักถึงการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและกําหนด
เปนสวนหน่ึงของภาระงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งบุคลากรใหความรวมมือในดําเนินการเปนอยางดี 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรพัฒนาการจัดระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อจัดเก็บขอมูลทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชา 

และคณะวิชา ใหเปนไปตามเกณฑและตัวบงช้ีตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปการศึกษา 2558 
สรุปผลการประเมิน 

 

ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี ้1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.01 
86.30 

3.32 3.32 
26 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 65 
68.5 56.38 

X 5 3.52 
121.5 80 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
39 32.10 

X 5 2.01 
121.5 80 

ตัวบงชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 30 
3,341.03 

27.84 5.00 
120 

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

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 1 3.98 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ (5) 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

100,000 
บาท 

41,340,197.78 
344,501.65 5.00 

120 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

รอยละ 40 
88.20 

72.59 5.00 
121.5 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 2 5.00 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ (5) 6 ขอ 5.00 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 3 5.00 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

7 ขอ (5) 6 ขอ (ขาดขอ 7) 5.00 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบท่ี 4 5.00 
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ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

6 ขอ (5) 6 ขอ (ขาดขอ 6) 4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5 ขอ (4) 5 ขอ (ขาดขอ 6) 4.00 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 5 4.00 

เฉล่ียรวมทุกองคประกอบ 4.37 

 

ตารางท่ี 6-2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
 

องค 

ประกอบ

ท่ี 

จํานวนตัว

บงชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2, 1.3, 
1.4 

1.5 , 1.6 1.1 3.97 ดี 

2 3 2.2 2.1 2.3 5.00 ดีมาก 

3 1 - 3.1 - 5.00 ดีมาก 

4 1 - 4.1 - 5.00 ดีมาก 

5 2 - 5.1 , 5.2 - 4.00 ดี 

รวม 13 4 7 2 4.37 ดี 

ผลการประเมิน  การดําเนินงานระดับดี 

 

ทิศทางการพัฒนา 
3.1 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
จากผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 พบวาคณะ

ศึกษาศาสตร มีประเด็นที่จะตองดําเนินการเรงดวนดังน้ี 
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ตารางที่ 6-3 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 

แผนการพัฒนา 
ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
 1) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น 
และการเพิ่มวุฒิการศึกษา   

     

2) เพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยของ
คณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก         
ในระดับชาติและนานาชาติใหมากขึ้น  

 
    

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

 

 

   

 
3.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 
 

ตารางที่ 6-4 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย 
 

แผนการพัฒนา ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
1) สงเสริมและสนับสนุน

ใหบุคลากรสายวิชาการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ใหสูงขึ้น และการเพิ่มวุฒิ
การศึกษา  โดยมีมาตรการ
ดังน้ี 

 

1.1 เชิญวิทยากรให
ความรูแนวทางการทํา
ผลงานทางวิชาการแก
บุคลากร 

1.2 ขอความรวมมือให
อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ เปนที่ปรึกษาให
คําแนะนําในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการระดับ
ตางๆ 

1.3 สงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรสายวิชาการลา
ศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกและจัดสรรทุนสนับสนุน
แกผูลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก 

1.1 จัดสรรงบประมาณ
ใหคณาจารยไปเพิ่มพูน
ความรูในตางประเทศระยะ
ส้ัน ทุกปงบประมาณ ปละ 
2-5 คน 

1.2 จัดสรรงบประมาณ
ใหคณาจารยไปเพิ่มพูน
ความรูดานภาษาอังกฤษใน
ตางประเทศ ปละ 5-8 คน 

1.3 มีนโยบายให
ภาควิชา/สาขาวิชา ใหทุน
สนับสนุนเพื่อสมทบใหกับ
คณาจารยที่ไดรับทุนจาก
คณะฯในจํานวนที่เทากัน 

1.3 สรางมาตรการจูงใจและ
ใหเงินสนับสนุนคณาจารยที่ทํา
ผลงานวิชาการตาง ๆ ไดแก 
การตีพิมพบทความวิชาการ 
บทความวิจัยในวารสารตํารา
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การจัดทําหนังสือ
ตํารา และการจัดสรรเงิน
รางวัลใหแกผูที่ดํารงตําแหนง
วิชาการที่สูงขึ้น 
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แผนการพัฒนา ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
2) เพิ่มจํานวนการ

เผยแพรผลงานวิจัยของ
คณาจารยและนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกใน
ระดับชาติและนานาชาติให
มากขึ้น โดยมีมาตรการดังน้ี 

     
 

2.1  จัดโครงการจัดการ
ความรูเก่ียวกับการตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัยใหแก
คณาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ
วิชา  เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางกัน 

2.2 จัดสรรเงินเพื่อ
สนับสนุนใหอาจารยมีผูชวย
วิจัยเพื่อสรางสรรค
ผลงานวิจัยไดมากขึ้น 

2.1 จัดสรรเงินรางวัล
ใหแกคณาจารยและ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่เผยแพรบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการในระดับตาง  ๆ

 
 
2.2 จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนคณาจารยในการ
ไปนําเสนอผลงานใน
ตางประเทศทั้งในสวนของ
คาลงทะเบียน คาเดินทาง
และคาใชจายอ่ืนๆครั้งละ         
ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท
ตอคน 

2.1 จัดโครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของคณาจารยและ
นักศึกษาเพื่อเปนเวทีในการ
นําเสนอผลงาน เชน โครงการ
นําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธประจําป โครงการ 
International Conference 
Education เปนตน 

2.2 จัดสรรทุนใหแกคณาจารย
ในการทําเลมรายงานการวิจัย
เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย 

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

3.1 สงเสริมใหอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวม
อบรมเพื่อใหความรูความ
เขาใจเก่ียวกับเกณฑการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 

3.2 จัดสรรทุนวิจัยเพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตรๆละ 30,000 บาท 

3.3 เผยแพร
ประชาสัมพันธเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรให
คณาจารยรับทราบอยาง
ทั่วถึง/สมํ่าเสมอ 

3.1 มีคณะกรรมการ
วิชาการทําหนาที่กํากับดูแล
มาตรฐาน/คุณภาพหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑ 

3.2 มีผูรับผิดชอบทํา
หนาที่ติดตามประสานงาน/ 
ดําเนินงานดานหลักสูตรทุก
ระดับ/ ทุกหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐาน 

3.3 การทําความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันใน
ประเทศและตางประเทศ 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรโดย
เนนในเรื่องสงเสริมความคิด
สรางสรรคแกผูเรียนทุก
หลักสูตร 

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

3.3 แสวงหา/ดําเนินงาน
ความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคผนวก - 
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ภาคผนวก 1 
รายชื่ออาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 

 

ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
คณะศึกษาศาสตร   

1.  อาจารย ดร.อภินภัศ จิตรกร  
2.  อาจารยอติยศ   สรรคบุรานุรักษ  

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

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
11.  ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ  
12.  อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข  
13.  รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส  
14.  อาจารย ดร.จิตตรา มาคะผล  
15.  อาจารย ดร.พีรเทพ รุงคุณากร  
16.  อาจารย ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท  
17.  อาจารย ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส** ยาย 16 ธันวาคม 2558 

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

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

31.  รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย  
32.  ผศ.ดร.โรม วงศประเสริฐ  
33.  อาจารย ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ  
34.  รศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ  
35.  ผศ.สาธิต จันทรวินิจ  
36.  ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  
37.  อาจารยนภสร นีละไพจิตร  
38.  อาจารย ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล  
39.  ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู    
40.  อาจารยนรินทรา    จันทศร  
41.  ผศ.ดร.วรรณวีร   บุญคุม  
42.  อาจารยพิทักษ สุพรรโณภาพ  
43.  อาจารยกมลรัตน   หนูสวี ลาศึกษาตอ 29 ธค 58- 13 พค 59 

44.  อาจารย ดร.วรรณวิสา บุญมาก  
45.  อาจารยอัยรัสต แกสมาน  
46.  อาจารย ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ  
47.  อาจารย ดร.ยุวร ี ผลพันธิน  
48.  อาจารย ดร.วิชิต   อิ่มอารมย  
49.  อาจารย ดร.รัชฎาพร เกตานนท  แนวแหงธรรม  
50.  อาจารย ดร.นิวัฒน บุญสม  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

51.  ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ  
52.  อาจารย ดร.อุบลวรรณ สงเสริม  
53.  ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย  
54.  ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน  

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
55.  ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง  
56.  ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง  
57.  อาจารย ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ  
58.  ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร  
59.  อาจารยธิดาพร คมสัน  
60.  อาจารย ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ  
61.  อาจารยวิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ  
62.  อาจารย ดร.วิสูตร   โพธ์ิเงิน  
63.  อาจารย ดร.สิรินทร  ลัดดากลม บุญเชิดชู  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 149 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
64.  อาจารย ดร.กันตฌพัชญ อยูอําไพ  
65.  อาจารย ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล  
66.  อาจารยพรพิมล รอดเคราะห*  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
67.  ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา  
68.  ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ  
69.  อาจารย ดร.บํารุง ชํานาญเรือ  
70.  อาจารย ดร.อธิกมาส มากจุย  
71.  อาจารย ดร.ชลธิชา หอมฟุง  
72.  อาจารยณัฐกิตต์ิ นาทา  

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

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

อาจารยชาวตางประเทศ 
89.  Mr.Phillips B. Calabro   
90.  Miss Valentina  Serbinova  
91.  Miss Arianna Butts  

 

*หมายถงึ ปฏิบัตงิานในปการศกึษา 2558 เปนระยะเวลานอยกวา 6 เดอืน ไมสามารถนับได 
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมใชอาจารยประจํา 
 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1.  รศ.ดร.ชุมศักด์ิ   อินทรรักษ  
2.  อาจารยภัทรา แกวพิจิตร  
3.  อาจารยบุญมา   เขียววิชัย  
4.  อาจารยลิขสิทธ์ิ   พุฒเขียว  
5.  ผศ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร  
6.  รศ.ประทิน คลายนาค  
7.  อาจารยมณฑิรา   พันธุอน  
8.  รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม  
9.  อาจารยณัฐดนัย บุตรพลับ  
10.  อาจารยวัชรพงษ  วองนิยมเกษตร  
11.  รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร  
12.  อาจารยสุวิมล สพฤกษศร ี  
13.  อาจารยสิริกมล หมดมลทิน  
14.  อาจารยอรอุษา ปุณยบุรณะ  
15.  อาจารยอรกานต เพชรคุม  
16.  อาจารยธนาภา สงคสมบัติ  
17.  อาจารยวันวิสาห ปญญาจิรวุฒ ิ  
18.  อาจารยรจนา คํานึงผล  
19.  อาจารยไพรินทร พึ่งพงษ  
20.  รศ.สมพร รวมสุข  
21.  อาจารยวาที่ ร.ต. เอกชัย   ภูมิระรื่น  
22.  อาจารยวสวัตต์ิ   วงศพันธุเศรษฐ  
23.  อาจารยนันทพร รอดผล  
24.  รศ.สมประสงค นวมบุญลือ  
25.  รศ.อนงคพร สมานชาติ  
26.  อาจารยเบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม  
27.  ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน  
28.  อาจารยพลวัต   ฉลอง  
29.  อาจารยเก็จวิรัล   ต้ังสิริวัสส  
30.  อาจารย Sun Lei  
31.  อาจารย Wei Jei  
32.  รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
33.  อาจารย ดร.ฐิติมา เวชพงศ อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
34.  อาจารย ดร.รัชนก โสภาพิศ อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
35.  อาจารยศิริพร เผือกผอง อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก 2 
การไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและตางประเทศ 

ประจําปการศึกษา 2558 
 

 บุคลากรสายวิชาการ (ในประเทศ) 
 

 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
1. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ 

ผศ.ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว 
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ 
อ.สําเริง ออนสัมพันธ 
ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา 
ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน 
อ.ดร.สงวน อินทรรักษ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แผนยุทธศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 
และแผนปฏิบัติการประจําป  
2560 : ทิศทางใหมของคณะ
ศึกษาศาสตรเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ของรัฐ” 

23-24 พ.ค.
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

2. ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ 

การประชุมปฏิบัติการพิจารณา
กิจกรรม และรายละเอียด
กิจกรรมของฝายวิชาการและ
การประเมินผล การดําเนินงาน
โครงการเจาภาพจัดการแขงขัน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โอลิมปก ระหวางประเทศระดับ
ประถมศึกษา (IMSO 2015) 

1 ก.ค.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ/
โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

  การแขงขันคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวาง
ประเทศ ระดับประถมศึกษา 

1 ก.ค.58 จังหวัดปทุมธานี 

  การประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
หัวขอเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3 พ.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/โรงแรม
เอเชียแอรพอรต 
จังหวัดปทุมธานี 

  ดูงานโรงเรียนดานการบริหาร
การศึกษา “โรงเรียนดีมีคุณภาพ
ภาคใต” 

6-12 ธ.ค.
58 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา/สงขลา 
ตรัง และกระบี ่

  ประชุมปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

7-9 มิ.ย.59 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา/บานสวน
ไทโฮมสเตย จังหวัด
นครปฐม 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
3. 

 
 

ผศ.ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว 

การประชุมปฏิบัติการพิจารณา
กิจกรรม และรายละเอียด
กิจกรรมของฝายวิชาการและ
การประเมินผล การดําเนินงาน
โครงการเจาภาพจัดการแขงขัน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โอลิมปก ระหวางประเทศระดับ
ประถมศึกษา (IMSO 2015) 

1 ก.ค.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
/โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

  การแขงขันคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวาง
ประเทศ ระดับประถมศึกษา 

1 ก.ค.58 จังหวัดปทุมธานี 

  การประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
หัวขอเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3 พ.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/โรงแรม
เอเชียแอรพอรต 
จังหวัดปทุมธานี 

  กาวสูผูประกอบการอาชีพแบบ
มาตรฐาน 

26 พ.ย.58 โครงการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม 

  การจัดคายอบรมเขมทาง
วิชาการ  

4-10 พ.ค.
59 

ภูรัญญารีสอรท 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

4. ผศ.ดร.มัทนา  
วังถนอมศักด์ิ 

การประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
หัวขอเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3 พ.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/โรงแรม
เอเชียแอรพอรต 
จังหวัดปทุมธานี 

5. อ.ดร.สําเริง  
ออนสัมพันธุ 

กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ปการศึกษา 2557 

1 ก.ย.58 วิทยาลัยแสงธรรม 
จังหวัดนครปฐม 

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
นําเสนอผลงานวิจัย 100 
งานวิจัย ตานภัยคอรรัปชัน 

7-10 ก.ย.
58 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/ชลพฤกษรี
สอรท อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก 
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  การประชุมและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
หัวขอเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3 พ.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน/
โรงแรมเอเชียแอรพอรต
จังหวัดปทุมธานี 

  การประชุมปฏิบัติการรางกรอบ
การพัฒนาหลักสูตรผูนํานักเรียน
อาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

21-24 ม.ค.
59 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ/
โรงแรมบียอนดสวีท 
กรุงเทพมหานคร 

  การอบรมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผูเขาประกวด
นวัตกรรม ภายใตโครงการ
เตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษที ่
21 ครั้งที่ 3 

19-23 เม.ย.
59 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
/โรงแรงมทองธารา  
ริเวอรวิว ถนนเจริญ 
กรุง กรุงเทพมหานคร 

  แนวทางในการจัดทํางานวิจัยแก
ผูบริหารสถานศึกษาและรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  

28 เม.ย.59 หองประชุมโรงเรียน
โสภณ ศิรริาษฎร 
อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุร ี

6. ผศ.ดร.สายสุดา  
เตียเจริญ 

การประชุมปฏิบัติการพิจารณา
กิจกรรม และรายละเอียด
กิจกรรมของฝายวิชาการและ
การประเมินผล การดําเนินงาน
โครงการเจาภาพจัดการแขงขัน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
โอลิมปก ระหวางประเทศระดับ
ประถมศึกษา (IMSO 2015) 

1 ก.ค.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
/โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

  การแขงขันคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวาง
ประเทศ ระดับประถมศึกษา 

1 ก.ค.58 จังหวัดปทุมธานี 

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
นําเสนอผลงานวิจัย 100 
งานวิจัย ตานภัยคอรรัปชัน 

7-10 ก.ย.
58 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน/
ชลพฤกษรีสอรท 
อําเภอบานนา  
จังหวัดนครนายก 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
  การประชุมและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
หัวขอเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3 พ.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/โรงแรม
เอเชียแอรพอรต 
จังหวัดปทุมธานี 

  การประชุมปฏิบัติการรางกรอบ
การพัฒนาหลักสูตรผูนํานักเรียน
อาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

21-24 ม.ค.
59 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ/
โรงแรมบียอนด สวีท 
กรุงเทพมหานคร 

  การจัดคายอบรมเขมทาง
วิชาการ  

4-10 พ.ค.
59 

ภูรัญญารีสอรท 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

7. ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา การประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
หัวขอเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3 พ.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน/
โรงแรมเอเชียแอรพอรต 
จังหวัดปทุมธานี 

  ดูงานโรงเรียนดานการบริหาร
การศึกษา “โรงเรียนดีมีคุณภาพ
ภาคใต” 

6-12 ธ.ค.
58 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา/สงขลา 
ตรัง และกระบี ่

  ประชุมปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

7-9 มิ.ย.59 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา/บานสวน
ไทโฮมสเตย  
จังหวัดนครปฐม 

8. ผศ.ดร.ศักดิพันธ  ตันวิมลรัตน การประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
หัวขอเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3 พ.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน/
โรงแรมเอเชียแอรพอรต
จังหวัดปทุมธานี 

9. อ.ดร.สงวน อินทรรักษ การประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
หัวขอเกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3 พ.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/โรงแรม
เอเชียแอรพอรต 
จังหวัดปทุมธานี 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
  ประชุมคณะที่ปรึกษา คณะ

มนตรี เจาหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการ กรรมการเครือขาย
ครูสตร ี

11 ก.ค.58 สหภาพครูแหงชาติ 
ณ โรงเรียนทองพูล
อุทิศ อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 

  ประชุมคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติการยุทธศาสตร ครั้งที่ 
6/2558 

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

  โครงการฝกอบรม เรื่อง การ
สอบสวนผูตองหาและพยานตาม
มาตรฐานหลักสิทธิมนุษยชน
สากล 

22-24 ก.ค.
58 

หองประชุมกลางชล 
โรงแรม ซี.เอส.
ปตตานี อ.เมือง  
จ.ปตตานี 

  เขารวมการเสวนา “รับฟงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํากรอบ
แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา 

23 ก.ย.58 คณะกรรมการธิการ
การศึกษาและการ
กีฬา สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ/หอประชุม 
BTU HALL 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี  

  ดูงานโรงเรียนดานการบริหาร
การศึกษา “โรงเรียนดีมีคุณภาพ
ภาคใต” 

6-12 ธ.ค.
58 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา/สงขลา 
ตรัง และกระบี ่

  การเสวนา รับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดทํากรอบแนวคิด
ในการปฏิรูปการศึกษา 

23 ก.ย.58 หอประชุม BTU 
HALL มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 
กรุงเทพฯ 

  ควบคุมนักศึกษาเพื่อฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

20-23 ก.พ.
59 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

  ประชุมปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

7-9 มิ.ย.59 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา/บานสวน
ไทโฮม สเตย จังหวัด
นครปฐม 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
1. ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 

อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 
รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
อ.ดร.พรีเทพ รุงคุณากร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แผนยุทธศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 
และแผนปฏิบัติการประจําป  

23-24 พ.ค.
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
อ.ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท 
อ.ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส 

2560 : ทิศทางใหมของคณะ
ศึกษาศาสตรเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ของรัฐ” 

2. ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 
อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการปฏิบัติงานดาน
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร 

11 พ.ย.
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 
อ.ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว 
อ.บุญมา เขียววิชัย 
รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรสั 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร 
ผศ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร 
อ.ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2558 

6 มิ.ย. 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4. อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจรญิสุข 
อ.ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว 

The Public Lecture on 
“Challenges of the 
Postmodern ‘Learning 
Society’: A Critical 
Approach to Euroean 
Education Perspectives” 

12 พ.ค. 
2559 

คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

5. อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 
อ.ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว 

The Workshop on 
“Grounded Theory” 

30 เม.ย.
2559 

คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

6. อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 
อ.ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว 
อ.บุญมา เขียววิชัย 
รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร 
ผศ.ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร 
อ.ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท 

กิจกรรม Knowledge Sharing 
เรื่อง  The procedure of 
‘grounded theorizing’ โดย 
อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรี
เจริญสุข ในการประชุมภาควิชา
การศึกษาตลอดชีวิต ครั้งที่ 
5/2559  

11 พ.ค. 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต  
คณะศึกษาศาสตร 

7. อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจรญิสุข 
อ.ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว 
อ.บุญมา เขียววิชัย 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
อ.ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2560” 

8 – 9 พ.ค. 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

     
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 157 
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8. อ.ดร.จิตตรา มาคะผล โครงการศึกษาดูงานการทําวิจัย

รับใชสังคมในเชิงการพัฒนา
พื้นที่และชุมชน จังหวัดสงขลา  

10-11 ต.ค.
2558 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

9. รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส 
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร 
อ.ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท 

โครงการอบรมการเขียนชุด
โครงการวิจัยทางดานการศึกษา
และสังคมศาสตร 

25 ส.ค. 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

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

โครงการฝกอบรม “วิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” 
(Training for the trainers) 
(แมไก) ประจําป 2559 ระหวาง
วันที่  

4 – 8 ก.ค. 
2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
รวมกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
1. ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม  สัมมนาวิชาการการสราง

เครือขายเพื่อพัฒนาการวิจัย
แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ และ
ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมพระ
นครแกรนดวิว 

3 -4 
มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

2. 
 

ผศ.ดร. นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ ประชุมระดมความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญเรื่อง “การออกแบบ
การสอนออนไลนในระบบเปด
สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส 
กรุงเทพมหานคร 

17–18 
มีนาคม 
2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
EDULEARN16  

4-6 
กรกฎาคม 
และ 2-10 
กรกฎาคม 
2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

4. รศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ประชุม Asia Regional MOOC 
Stakeholdera Summit 2015 

2 – 6 
มีนาคม 
2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5. ผศ.ดร. อนิรุทธ์ิ สติมั่น 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
สัมมนากลุมยอย เจาภาพรวม 
(Co – host ) ภายใตหัวขอ 
สรางสื่อการเรียนการสอนให
นาสนใจสไตล “Inforgraphic” 

13 ตุลาคม 
2559 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
6. ผศ.ดร. อนิรุทธ์ิ สติมั่น 

ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
สัมมนากลุมยอยในงาน EDUCA 
2016 หรืองานมหกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 9 

12-14 
ตุลาคม 
2559 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

7. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แผนยุทธศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 
และแผนปฏิบัติการประจําป  
2560 : ทิศทางใหมของคณะ
ศึกษาศาสตรเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ของรัฐ” 

23-24 พ.ค.
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

  เสวนาวิจัยและการจัดการ
ความรูดานวิจัย ครั้งที่ 4/2559 
เรื่อง การประยุกตใช
แอพพลิเคช่ัน (Socrative & 
Kahoot ) เพื่อการจัดการเรียนรู
สําหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ณ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9 สิงหาคม 
2559   

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่
10 ณ หอประชุมใหญ ช้ัน 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

27 
พฤศจิกายน 
2558 เวลา  

วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม 

  ประชุมเครือขายเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปด ณ หอง
ประชุมศาสตราจารยวิจิตร  
ศรีสอาน ช้ัน 5 อาคาร 

24 ธันวาคม 
2558 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

  ประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
The International 
Conference on Engineering 
& MIS 2015 (ICEMIS 2015) 
ณ ประเทศสเปน 

24-26 
กันยายน 
2558 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
8. ผศ.ดร. อนิรุทธ์ิ สติมั่น 

ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
ผศ.ดร. นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 

ประชุมความรวมมือเพื่อการ
จัดต้ังและดําเนินการ 
“การศึกษาแบบเปดสําหรับ
อุดมศึกษาสูการศึกษาตลอด
ชีวิต” ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส 
กรุงเทพมหานคร 

19 สิงหาคม 
2558 

มหาวิทยาลัยไซเบอร
ไทย 

  ประชุมวิชานานาชาติดาน        
อีเลิรนนิง ป 2559ในหัวขอ The 
Seventh TCU International 
E-learning Conference 2016 
“Disruptive Innovation in 
Education” ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค 

28-29 
กรกฎาคม 
2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษา 

9. ผศ.ดร. อนิรุทธ์ิ สติมั่น 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา
กลุมยอยภายใตหัวขอ เทคโนโลยี
สําหรับการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 (SMART 
Classroom , Visual classroom, 
Augmented Reality :AR 
,Cloud Computing) ณ อาคาร
อิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) 
หอง Sapphire 111 

14-16 
ตุลาคม 
2558 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
1. รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 

อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ 
อ.ดร.กมล โพธิเย็น 
อ.กันยารัตน สอาดเย็น 
อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล 
อ.วนัญญา แกวแกวปาน 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แผนยุทธศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 
และแผนปฏิบัติการประจําป  
2560 : ทิศทางใหมของคณะ
ศึกษาศาสตรเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ของรัฐ” 

23-24 พ.ค.
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

2. รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 
อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล 
อ.กันยารัตน  สอาดเย็น 
อ.วนัญญา แกวแกวปาน 

โครงการอบรม เรื่อง การเขียน
ชุดโครงการวิจัยทางดาน
การศึกษาและสังคมศาสตร 

25 ส.ค.58 คณะศึกษาศาสตร 
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3. อ.ดร.อุรปรีย เกิดในมงคล 

อ.กันยารัตน  สอาดเย็น 
อ.วนัญญา แกวแกวปาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใชระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ อุดมศึกษา 
CHE QA Online  

14 ต.ค.58 คณะศึกษาศาสตร 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
และรายวิชาเพื่อใชงานในระบบ
ฐานขอมูลหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

19 ต.ค.58 คณะศึกษาศาสตร 

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการปฏิบัติงาน
ดานจริยธรรมการวิจัยในคน 
สาขาสังคมศาสตร 

5 พ.ย.58 คณะศึกษาศาสตร 

  โครงการอบรม เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

29 ม.ค.59 กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร  

15-19 
ก.พ.59 

คณะศึกษาศาสตร 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรคณะ
ศึกษาศาสตร ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 

8-9 พ.ค.59 คณะศึกษาศาสตร 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย 

ผศ.ดร.โรม วงศประเสริฐ 
อ.ดร.วรรณี เจิมสรุวงศ 
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุนอารมยเลิศ 
ผศ.สาธิต จันทรวินิจ 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
อ.นภสร นีละไพจิตร 
อ.ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล 
อ.กมลรัตน  หนูสวี 
ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู 
อ.ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ   
อ.นรินทรา  จันทศร   

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แผนยุทธศาสตร   คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 
และแผนปฏิบัติการประจําป   
2560 : ทิศทางใหมของคณะ
ศึกษาศาสตรเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ของรัฐ” 

23-24 พ.ค.
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
อ.อัยรสัต แกสมาน 
อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 
อ.ดร.รัชฎาพร เกตานนท 
แนวแหงธรรม 
อ.ดร.นิวัฒน บุญสม 

2. ผศ.ดร.นพพร  จันทรนําชู เขาอบรมโครงการอบรม
หลักสูตร “การวิเคราะหสถิติ
เบื้องตนโดยใชโปรแกรม R” 

14-15 
พฤษภาคม   
2559 

คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี   
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

3. อ.ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ   เขาอบรมโครงการอบรมวิชาการ
สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 
34    

20-22 
มิถุนายน   
2559 

คณะแพทยศาสตร    
ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. อ.นรินทรา  จันทศร   เขารวมโครงการประชุม
เครือขายการจัดการกีฬาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง 
“การบริหารจัดการกีฬาใน
ประชาคมอาเซียน” 

27-28 
พฤศจิกายน   
2558 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. อ.ดร.วิชิต  อิ่มอารมย เขารวมโครงการประชุม
เครือขายการจัดการกีฬาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง 
“การบริหารจัดการกีฬาใน
ประชาคมอาเซียน” 

27-28 
พฤศจิกายน   
2558 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 เขารับการอบรมและฝก
ภาคปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร
การกีฬา 

16-19 
พฤษภาคม  
2559 

สํานักงาน กกท. 
จ.นครปฐม 

 อบรม Sports Clinic  ชนิดกีฬา
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส  
เทนนิส ฯลฯ 

30 มีนาคม 
– 2 
เมษายน 
2559 

สํานักงาน กกท. 
จ.นครปฐม 

6. อ.ดร.วรรณวิสา   บุญมาก   เขารวมโครงการมหกรรม
งานวิจัยแหงชาติ 2558  
(Thailand  Research  Expo 
2015)   

18-19 
สิงหาคม 
2558 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

7. อ.พิทักษ  สุพรรโณภาพ เขารวมประชุมสนทนากลุม 21 มีนาคม  
2559 

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการ
มหาชน) 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
8. ผศ.ดร.วรรณวีร   บุญคุม   เขารวมโครงการฝกอบรม 

“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา
นักวิจัย”  (Training  for  the  
trainers ) รุนที่ 9 

24-28 
สิงหาคม  
2558        

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
1. ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 

ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 
อ.ดร.อุบลวรรณ สงเสริม 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ 
อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา 
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา 
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
อ.ดร.อธิกมาส มากจุย 
อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุง 
อ.ดร.อนัน ปนอินทร 
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ 
อ.ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ 
อ.ดร.ชัยรัตน  โตศิลา 
อ.ดร.มนัสนันท นํ้าสมบูรณ 
อ.ศศิพัชร จําปา 
อ.ดร.กันตณพัชญ อยูอําไพ 
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง 
อ.ดร.สิรินทร ลัดดากลม  
บุญเชิดชู 
อ.ดร.มานิตา ลีโทชวลิต 
อรรถนุพรรณ 
อ.ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ 
อ.ธิดาพร  คมสัน 
ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง 
ผศ.ดร.อิศเรศ  
พิพัฒนมงคลพร 
อ.วิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ 
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 
อ.ดร.สรัญญา จันทรชูสกุล 
อ.พรพิมล รอดเคราะห 
อ.ชัยวัฒน  แกวพันงาม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แผนยุทธศาสตร   คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 
และแผนปฏิบัติการประจําป   
2560 : ทิศทางใหมของคณะ
ศึกษาศาสตรเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ ของรัฐ” 

23-24 พ.ค.
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
อ.ฤทธิชัย หยิบเจริญพร 
อ.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล 
อ.วชิระ จันทราช 
อ.รินทร ชีพอารนัย 
อ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน 
อ.ศศิณัฎฐ สรรคบุรานุรักษ 
อ.มัณฑนา พันธุดี 
อ.วนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล 
Mr.Philip B. Calabro 
Mrs.Balentina Serbinova 
อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร 
อ.อติยศ สรรคบุรานุรักษ 

2. ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 

17-18 ส.ค. 
58 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุร ี

  ประชุมการวิเคราะหสภาพ
ปญหา ปจจัยที่สงเสริมและ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและ
พัฒนาครูของประเทศไทย 

23 ส.ค. 58 ณ หองประชุม 
ศาสตราจารย ดร. 
ทรงศักด์ิศรีกาฬสินธุ 
 

  โครงการอบรมวิทยากรเพื่อ 
ปองกันปญหาคามนุษย 
ประจําปงบประมาณ 2559 

15-16 ก.พ. 
59 

ณ สวนนพรัตน  
รีสอรท ตําบล 
บานปรก 

  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนเพื่อตอตานการคา
มนุษยจังหวัดสมุทรสงคราม 

15 มี.ค. 59 ณ หองประชุม 
สมุทรสามัคคี 
องคการบริหาร 
สวนจังหวัด 

  โครงการฝกอบรมวิทยากร
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 

4-8 ก.ค. 59 ณ โรงแรมจันทร 
ธาราพาเลส 

3. ผศ.ดร.ศิริวรรณ  
วณิชวัฒนวรชัย 

ประชุมการวิเคราะหสภาพ
ปญหา ปจจัยที่สงเสริมและ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จในการผลิตและ
พัฒนาครูของประเทศไทย 

23 ส.ค. 58 ณ หองประชุม 
ศาสตราจารย ดร. 
ทรงศักด์ิ ศรีกาฬสินธุ 
 

  อบรมผูบริหารเพื่อการ 
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการทํางาน 

17-19 พ.ค.
59 

อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
4. ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ ประชุมการวิเคราะหสภาพ

ปญหาปจจัยที่สงเสริมและปจจัย
ที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จใน
การผลิตและพัฒนาครูของ
ประเทศไทย 

23 ส.ค. 58 ณ หองประชุม 
ศาสตราจารย ดร. 
ทรงศักด์ิ ศรีกาฬสินธุ 
 

  โครงการทบทวนแนวทาง 
การประเมินระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา CUPT QA 

30 ก.ค. 59 ณ หองกมลทิพย 1 
ช้ัน 2 โรงแรม 
เดอะศุโกศล 

5. อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา โครงการอบรมวิทยากรเพื่อ 
ป อ ง กั น ป ญ ห า ค า ม นุ ษ ย 
ประจําปงบประมาณ 2559 

15-16 ก.พ. 
59 

ณ สวนนพรัตน  
รีสอรท ตําบล 
บานปรก 

6. อ.ดร.ชัยรัตน  โตศิลา เขารวมเวทีรวมคิด             
รวมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
รูเทาทันสื่อเพื่อความเปน
พลเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 

17 ธ.ค. 57 โรงแรมริชมอนด 
สไตลิชคอนเวนช่ัน 

  ประชุมปฏิบัติการเรื่องสิทธิ
มนุษยชนศึกษาและความเปน
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

21-23 ส.ค. 
58 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  เทาทันสื่อเพื่อสรางพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

9-11 ต.ค. 
58 

ณ โรงแรมอีสติน 
มักกะสัน 

  ประชุมปฏิบัติการเชิงลึก  
“พหุวัฒนธรรมศึกษา” 

17-19 ต.ค. 
58 

ณ โรงแรม Notivo  
City 

7. อ.ศศิพัชร  จําปา เขารวมเวทีรวมคิด  
รวมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
รูเทาทันสื่อเพื่อความเปนพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 

17 ธ.ค. 57 โรงแรมริชมอนด 
สไตลิชคอนเวนช่ัน 

8. อ.ดร.มนัสนันท นํ้าสมบูรณ ประชุมเครือขายการศึกษา 
เพื่อสรางพลเมืองประชาธิปไตย 

9-10 มี.ค. 
59 

ศูนยเครือขายการศึกษา
เพื่อสรางพลเมือง
ประชาธิปไตย  

  ประชุมปฏิบัติการ “โรงเรียนพล
เรืองในระบอบประชาธิปไตย” 

11-13 มี.ค. 
59 

ณ โรงแรมนูโวซิต้ี 
ถนนสามเสน 
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 ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานท่ีจัด 
9. อ.ดร.กันตณพัชญ  อยูอําไพ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
เปนฐานดวยระบบ TEPR Online 

27 ก.ย. 58 ณ โรงแรมมิราเคิล 
 แกรนด  
 

  การจัดงานมหกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 8 

14-16 ต.ค. 
58 

ณ อิมแพคฟอรม 
ฮอลล 9 
เมืองทองธานี 

10. อ.ดร.สิรินทร ลัดดากลม 
บุญเชิดชู 

การจัดงานมหกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 8 

14-16 ต.ค. 
58 

ณ อิมแพค  
ฟอรม ฮอลล 9 
เมืองทองธานี 

11. อ.ดร.มานิตา ลโีทชวลิต 
อรรถนุพรรณ 
 

การจัดงานมหกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 8 

14-16 ต.ค. 
58 

ณ อิมแพค  
ฟอรม ฮอลล 9 
เมืองทองธานี 

12. อ.ธิดาพร  คมสัน การจัดงานมหกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 8 

14-16 ต.ค. 
58 

ณ อิมแพค  
ฟอรม ฮอลล 9 
เมืองทองธานี 

  Grow and Learn form  
Investing in Early Learning 
Timing, Economics and 
Efficiency 

7-9 ก.ค. 59 ณ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

13. ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง การศึกษาดูงานข้ันตอนการ 
ดําเนินงาน และกระบวนการ 
พิจารณาโครงการวิจัย 

29 พ.ค. – 
2 มิ.ย. 59 

ณ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

14. อ.ชัยวัฒน  แกวพันงาม 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
เช่ือมโยงในการพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ CEFR ระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ 
ระดับอุดมศึกษา 

9-10 ก.ย. 
58 

ณ โรงแรมตรัง 
ถนนวิสุทธ์ิกษัตริย 
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 บุคลากรสายวิชาการ (ตางประเทศ) 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ โครงการอบรมผูบริหาร
เพื่อการจัดการเรียนการ
สอน 
เชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน ณ เมืองเมลเบิรน 
ประเทศออสเตรเลีย 

 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

  โครงการฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษกับสถาบัน 
KKCL ณ ประเทศอังกฤษ 

 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มศก. 

2. 
 
 

ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ 
ผศ.ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา 
ผศ.ดร.ศักดิพันธ  
ตันวิมลรัตน 
อ.ดร.สงวน อินทรรักษ 
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ 

โครงการฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบริหาร ณ ประเทศ
สิงคโปรและมาเลเซีย 

 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มศก. 

  ดูงาน ณ เซี่ยงไฮ และ
สาธารณรัฐเกาหล ี

10-16 มิ.ย.59 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มศก. 

3. ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
อ.ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ 

โครงการศึกษาดูงานและ
การสรางเครือขายการวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศกัมพูชา 

30 พ.ค.–2 มิ.ย. 
59 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

  ดูงาน ณ เซี่ยงไฮ และ
สาธารณรัฐเกาหล ี

10-16 มิ.ย.59 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. รศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา โครงการมหาวิทยาลัย 

ไซเบอรไทย 
2-6 มี.ค.59 สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

  ประชุมวิชาการ 
International Scientific  
Conference on “e-
learning and software 
for education” 

19-24 เม.ย.59 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
 2. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น 

รศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 
ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม 
ผศ.ดร.นํ้ามนต เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
อ.ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล 
อ.ดร.สิทธิชัย ลายเสมา 

เขารวมเพิ่มพูนความรู
ประสบการณดานภาษา
และศึกษาดูงานดาน
เทคโนโลยีการศึกษา
ตางประเทศของคณาจารย
ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

18 พฤษภาคม 
2559 -9 
มิถุนายน 2559 

ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

3. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น 
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา 
ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
อาจารย ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล 
อาจารย ดร.สิทธิชัย ลายเสมา 

นํานักศึกษาฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานดานภาษา
เพิ่มพูนความรู
ประสบการณ ประเทศ
มาเลเซีย 

22 กรกฎาคม 
2559 – 7 
สิงหาคม 2559 

ณ ประเทศมาเลเซีย 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
 1. ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ 

อ.พรรณภัทร  
ปลั่งศรีเจริญสุข 
อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร 

โครงการความรวมมือทาง
วิชาการและกิจกรรม
พัฒนาเครือขาย : 
การศึกษาแหลงเรียนรูและ
การศึกษาตลอดชีวิตใน
ประเทศมาเลเซีย 

21-25 ต.ค.59 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส โครงการ The 87th 
Annual Scientific 
Meeting of the 
Aerospace Medical 
Association 

24-28 เม.ย.59 Aerospace 
Medical 
Association 

4. อ.ดร.จิตตรา มาคะผล โครงการศึกษาดูงานดาน
เศรษฐกิจสรางสรรค 
โครงการขับเคลื่อนการ
วิจัยเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative 
Economy) ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต) 

17-20 พ.ค. 
2559 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

5. อ.ดร.นันทวัฒน  
ภัทรกรนันท 

การประชุมทางวิชาการ
นานาชาติ “Universal 
Academic Cluster 
International Winter 
Conference in 
Hokkaido” 

22-24 
กุมภาพันธ 
2559 

Universal 
Academic Cluster 
International 
winter 
Conference in 
Hokkaido 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
6. อ.ดร.พีรเทพ รุงคุณากร เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

เรื่อง การจดัการศึกษา
ตอเน่ืองสําหรับนักศึกษา
ผูใหญในระดับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 
ณ ประเทศอินเดีย 

22 – 29  
พ.ย. 2558 

ชุดโครงการวิจัย
เรื่อง แนวทางการ
จัดการศึกษา
ตอเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 1. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 

อ.ดร.อุบลวรรณ สงเสริม 
ผศ.ดร.อิศเรศ  
พิพัฒนมงคลพร 
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 
อ.ดร.สิรินทร ลัดดากลม 
บุญเชิดชู 
 

โครงการฝกประสบการณ 
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนและศึกษาดู
งาน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
กลุมวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

27 มี.ค. -  
24 เม.ย.59 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 
 

2. อ.ดร.อุบลวรรณ สงเสริม 
อ.ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล 
 

โครงการฝกประสบการณ 
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนและศึกษาดู
งาน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
กลุมวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

18 พ.ค. -  
8 มิ.ย.59 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 
 

3. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ  
วณิชวัฒนวรชัย 
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 
อ.ดร.อุบลวรรณ สงเสริม 

โครงการศึกษาดูงานดาน
หลักสูตรและการนิเทศ  
ณ ประเทศญี่ปุน 

28 ก.พ. -  
3 มี.ค.59 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 

5. อ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน 
อ.วชิระ จันทราช 
อ.มัณฑนา พันธุดี 

รวมประชุมนานาชาติ 
“The 4th International 
Conference on 
Education, Psychology 
and Society 

28 ม.ค. -  
6 ก.พ.59 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 
 

6. อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา 

ฝกปฏิบัติการและศึกษาดู
งานการพัฒนาหลักสูตร 
และการสอน ณ ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

4-16 พ.ค.59 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
7. อ.ดร.ชัยรัตน โตศิลา ฝกอบรมโครงการ 

“Enhancing Thai 
Democracy through  
Education Links to 
Australia 

30 เม.ย.59 - 
7 พ.ค.59 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 
 

8. อ.ดร.อนัน ปนอินทร 
อ.ดร.เพ็ญพนอ พวงแพ 
อ.ศศิพัชร จําปา 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

1-9 ต.ค. 59 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 

10. อ.ธิดาพร คมสัน รวมประชุมนานาชาติ  
“The 4th International 
Conference on 
Education, Psychology 
and Society 

28 ม.ค.-  
6 ก.พ.59 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 

11. อ.วิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ โครงการชวนครูเรียนรูคาย 
“คายสรางเสริมสมอง
สรางสรรค ณ โรงเรียน
ประถมไพไซ บานเมืองแสน 
เมืองจําปาสัก ประเทศลาว 

23-26 มี.ค.59 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร 
ม.ศิลปากร 
 

12. ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง โครงการศึกษาดูงานและ
การสรางเครือขายการวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศกัมพูชา 

30 พ.ค.– 2 มิ.ย.
59 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

13. 
 
 

อ.ดร.มนัสนันท  
นํ้าสมบูรณ 
 
 
 

โครงการฝกปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ณ 
ประเทศมาเลเซีย และ
สิงคโปร 

1-30 พ.ค. 59 สาขาการสอนสงัคม
ศึกษา ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
 1. ผศ.ดร.วรรณวีร  บุญคุม นําเสนอผลงานวิจัยใน

ตางประเทศ เรื่อง The 
Development  of  
Cultural  Tourism  
Management  Model  
for Strengthening  of  
Identity  and sustainable 
Development  in  
Suphanburi  Province   

1-5 พ.ค.59 เมือง Glasgow  
ประเทศสหราช
อาณาจักร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
2. รศ.ดร.ธีรศักด์ิ   

อุนอารมยเลิศ 
ผศ.สาธิต  จันทรวินิจ 
อ.ดร.ธิติ  ญาณปรีชาเศรษฐ 

โครงการศึกษาดูงานและ
การสรางเครือขายการวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศกัมพูชา 

30 พ.ค.– 
2 มิ.ย. 59 

งานวิจัยและบรกิาร
วิชาการ 

 
 

 บุคลากรสายสนับสนุน (ในประเทศ) 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
1. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ 

นางพิสมร วิญญกูล 
นางนิตยา จิตรคํา 
นางจารินีย ปอมสุข 
นางกรอยใจ ศรีสวัสด์ิ 
นางจงกล แสนสุข 
นางสุนีย  มิ่งโชชัย 
นายวัชรินทร แสงแกว 
นายวิศนุ นอยเล็ก 
นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล 
นายนิฐิณัฐ วโรดมรุจิรานนท 
นายนที เสือกลิ่น 
นางสาวลลิตา โพธ์ิทอง 
นางกิ่งแกว เกตุสม 
นางสาวรจนา ทองภูเบศร 
นางสาวอุมาพร เนตรนุช 
นางสาวภวิสาณัชช ศรศิริวงค 
นางสาวภณะวดี เทพบรรทม 
นายเอกวุฒิ อุสายพันธุ 
นางกัญญภัทร ชูเชิด 
นายชิระ เจนวิทนาเอมรเวช 
นายสุเมธา ปานพริ้ง 
นางสาวอารีรัตน สายทอง 
นายสุริยา ทองทวี 
นางสาวอนุสรา แสงเพลิง 
นางสาววารุณีย ต้ังศุภธวัช 
นางสาวลักขณา  
จันทรโชติพัฒนะ 
นางสาวชยปภา ศรีสุทัศน 
นางสาวศิวาพร ยอดทรงตระกูล 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “แผน
ยุทธศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2559   
และแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 2560 : ทิศทาง
ใหมของคณะศึกษาศาสตร
เพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ” 

23-24 พ.ค.59 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
นางสาวสุมาลี ศรีทอง 
นางสาวพรรณิดา นาคะผิว 
นางสาวนนทิพา อรุณมาศ 
นางสาวเกวลิน วิรัชนิดากุล 
นายศุภชัย พูนสิทธิโชคชัย 
นายสมชาย เพ็ชรลา 
นายจรญั ทัดอยู 
นายกฤษดา ปองกงลาด 
นายเจษฎา เขียวชุม 
นางสาวอนงคนาถ ศรีถวิล 
นางรุงทิพย แสงทอง 
นางสาวอัมพร ชูเลิศ 
นายชมภูพงศ ปฐมวัชราภรณ 

2. นายวขิระ  
เจนวิทยาอมรเวช 
นายสุเมธา ปานพริ้ง 

ศึกษาดูงานดานประชุม
สัมพันธของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 ส.ค.58 งานประชาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3 นายสุเมธา ปานพริ้ง โครงการรักษาความ
ปลอดภัยเว็บไชตเบื้องตน 

20 มิ.ย.59 ศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4. นางลลิตา รุจจนเวท 
 

โครงการการจัดการความรู
ของกองงานวิทยาเขต 
สํานักงานอธิการบดี 
ประจํางบประมาณ พ.ศ.
2559 

16 ส.ค.59 งานแผนงานและ
วิเทศ 
สัมพันธ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

5. นางสาวภณะวดี  
เทพบรรทม 
นายสุเมธา ปานพริ้ง 
นายวขิระ เจนวิทยาอมรเวช 

โครงการพัฒนากลไก
ประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 ก.ค.59 งานประชาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

6. นายวัชรินทร แสงแกว 
นางกัญญภัทร ชูเลิศ 
 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง สรางสรรค
กระบวนการสอนและการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

27 มิ.ย.59 กองบริการ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

7. นายวัชรินทร แสงแกว 
 

อบรมการใชงานระบบ
สารสนเทศ TQF 

27 มิ.ย.59 กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8. นางกิ่งแกว เกตุสม 
นางสาวอุมาพร เนตรนุช 
 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง สรางสรรค
กระบวนการสอนและการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

27 มิ.ย.59 กองบริการ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
9. นางสาวภวิสาณัชช  

ศรศิริวงศ 
นางนิศานาท แพถนอม 
นางจารินีย ปอมสุข 
นายเอกวุฒิ อุสายพันธ
นางสาวรจนา ทองภูเบศร 

โครงการการเตรียมความ
พรอมเพื่อความกาวหนา
ในวิชาชีพบุคลากรสาย
สนับสนุนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (R2R) 

11-12 ก.ค.59 ศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

10. นายเจษฎา เขียวชุม โครงการอบรมเรื่อง “การ
ใชวิทยุคมนาคมในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

8-9 ก.ค.59 กองบริการอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

11. 
 

นางสาวภวิสาณัชช  
ศรศิริวงศ 
 

โครงการดูงานโรงเรียน
ดานการบริหารการศึกษา
“โรงเรียนดีมีคุณภาพ
ภาคใต” ณ จ.สงขลา ตรัง 
และกระบี ่

6-12 ธ.ค.58 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

12. นางสาวภวิสาณัชช  
ศรศิริวงศ 
นางพนิดา คํานา 

โครงการดูงานโรงเรียน
ดานการบริหารการศึกษา 
“โรงเรียนดีมีคุณภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”  
ณ จ.หนองคาย และ
อุดรธานี 

8 – 12 ส.ค. 
2558 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

13. นางจงกล แสนสุข 
นางสาวอุมาพร เนตรนุช 
นางจิราภา เภาดวง 
 
 

ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการหลักสูตร การ
ดําเนินการดานการเรียน
การสอนในกํากับของรัฐ  
ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย และศึกษา
ดูงานสถานีเกษตรหลวง
อางขาง จังหวัดเชียงใหม 

22 – 25 ธ.ค. 
2558 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 
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 บุคลากรสายสนับสนุน (ตางประเทศ) 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ป หนวยงานที่จัด 
สํานักงานเลขานุการ 

 1. นางสาววรรณภา  
แสงวัฒนะกุล 
นายวัชรินทร แสงแกว 
นางสาวสุมาลี ศรีทอง 
นางสาววารุณีย ต้ังศุภธวัช 
นางสาวลักขณา  
จันทรโชติพัฒนะ 
นางสาวศิวาพร  
ยอดทรงตระกูล 
นายอาคม กานารายณ 

โครงการศึกษาดูงานและ
การสรางเครือขายการวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศกัมพูชา 

30 พ.ค.– 
2 มิ.ย. 59 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. นางสุนีย  มิ่งโชชัย 
นางกัญญภัทร ชูเชิด 
นางสาววารุณีย ต้ังศุภธวัช 

โครงการศึกษาดูงานดาน
หลักสูตรและการนิเทศ   
ณ กรุงโตเกียว  
ประเทศญี่ปุน 

28 ก.พ. –  
3 มี.ค. 59 

สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ   

3. นางพรรณนิดา คํานา โครงการ “ฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษกับสถาบัน 
KAPLAN ประเทศ
อังกฤษ” 

10 ต.ค. –  
1 พ.ย.58 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 

4. นางสาวภวิสาณัชช  
ศรศิริวงศ 
นางพรรณนิดา คํานา 

โครงการศึกษาดูงาน ณ 
เซี่ยงไฮ และสาธารณรัฐ
เกาหล ี

10 – 16  มิ.ย.  
59 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา 
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา      

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ      

 คณะอนุกรรมาธิการเพื่อจัดทํารายงานผล
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา 

    สํานักกรรมาธิการ 3 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

 ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาจัดทําเกณฑการ
คัดเลือกและประกวดผลงานวิจัย และ
ผูทรงคุณวุฒิในการคัดเลอืกและตัดสินการ
ประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ 

    สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     โรงเรียนเทศบาล 5  
วัดพระปฐมเจดีย 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาบริหาร
สถานศึกษาและนิเทศการศึกษา 

    กองอัตรากําลัง สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 ผูเช่ียวชาญดานการวางแผนการศึกษา     มหาวิทยาลัยนอรท 
กรุงเทพ 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทาง
วิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร สาขา
บริหารสถานศึกษาและนิเทศการศึกษา 
ระดับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

    สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 กรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

    สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํากัด 

 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
 

    มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมูบานจอมบึง อ.จอมบึง 
จ.ราชบุร ี
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 ประธานสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ ของนาง  
วันดี พลเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุร ี

 ประธานสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ ของ      
นางสุนีย รุงเรือง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุร ี

 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา     สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

 กรรมการวิพากยหลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ      

 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ของนางสาว
พรรษชล สมิติวัณฑิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

    สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาศาลายา จ.นครปฐม 

 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ของนางสาว 
พรรณงาม ธีระพงศ มหาวิทยาลัยมหิดล 

    สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาศาลายา จ.นครปฐม 

 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ของนายโกเมศ  
จันทรเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

    สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาศาลายา จ.นครปฐม 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว      

 กรรมการสัมภาษณผูสมัครขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษา  

    บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการ
แรงงาน 

    คณะกรรมาธิการการ
แรงงาน สภาผูแทนราษฎร 

 คณะทํางานพิจารณาแนวทางการคัดเลือก
นักเรียนไทยไปแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2558 

    สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 คณะทํางานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
ความรูการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนสูความ
เปนเลิศ 

    สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 คณะทํางานคัดเลือกนักเรียนไปแขงขัน
คณิตศาสตร ระหวางประเทศ ประจําป  
พ.ศ. 2558 

    สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

4. อาจารย ดร.สงวน อินทรรักษ      

 อนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร ดานสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

    สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต      
1 อาจารย ดร.จิตตรา มาคะผล      
 เปนวิทยากรบรรยายในโครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการจัดทําและพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาเปนรายวิชาเลือกเสรีเพื่อพัฒนา
เปนโปรแกรมการเรียนรูใหกับขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 

    สํานักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบุร ี

 เปนกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษา กศน.ในระดับ
พื้นที่ในหัวขอ การใชและอนุรักษพลังงาน
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน  

    อุทยานวิทยาศาสตรพระ
จอมเกลา ณ หวากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2 อาจารย ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส      
 เปนคณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนว

แหงประเทศไทย 
    สมาคมแนะแนวแหง

ประเทศไทย 
 เปนวิทยากรบรรยายในโครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเปนรายวิชาเลือกเสรีเพื่อพัฒนา
เปนโปรแกรมการเรียนรูใหกับขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 

    สํานักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบุร ี

 เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ การเตรียม
ความพรอมใหนักเรียน นักศึกษาสู
ความสําเร็จในอาชีพ 

    สํานักงานจัดหางานจังหวัด
นครปฐม 

 เปนวิทยากรในการบรรยายและฝกปฏิบัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุม
ตัว หลักสูตรการใหคําปรึกษาเบื้องตน 

    กรมคุมประพฤติ 

3 อาจารยพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข      
 เปนวิทยากรบรรยายในโครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนชุมชนประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 

    สํานักงานเทศบาลตําบล
หลักหา 
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 เปนวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
การเขียนโครงการขององคการสวัสดิการ
สังคมจังหวัดสมุทรสาคร 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสมุทรสาคร 

4 รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา จิตตจรัส      
 เปนคณะกรรมการคัดกรองขอมูลเพื่อ

โครงการ “ภาคภูมิแผนดินไทย” 
    มูลนิธิเสริมสรางเอกลักษณ

ของชาติรวมกับ บริษัท 
ไอคอนสยาม จํากัด 

 เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง
บทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวไลย
อลงกรณปริทัศน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ 

 เปนผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความเพื่อ
ตีพิมพในวารสารสิรินธรปริทรรศน 

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัย 

 เปนผูตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) 
ประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ของวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 

    มหาวิทยาลัยนครพนม 

 เปนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพในวารสาร EAU Heritage 

    มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเซีย 

5 อาจารย ดร.นันทวัฒน ภัทรกรนันท      
 เปนประธานกรรมการในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการสมัยใหม 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บานสมเด็จเจาพระยา 

 เปนกรรมการในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บานสมเด็จเจาพระยา 

 เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2557 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บานสมเด็จเจาพระยา 
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 เปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
นโยบายสังคมและการพัฒนา 

    คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 

 เปนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรปการศึกษา 2557 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ชนบท
ศึกษาและการพัฒนา) 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 เปนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สงเสริมศักยภาพคณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 

  
 

  สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสมุทรสาคร 

 เปนวิทยากรในโครงการพัฒนาศํกยภาพเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครสูประชาคม
อาเซียน 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสมุทรสาคร 

 เปนวิทยากรบรรยายในโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนชุมชนประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 

    สํานักงานเทศบาลตําบล
หลักหา 

 เปนวิทยากรโครงการอบรมวิทยากรเพื่อ
ปองกันปญหาการคามนุษยประจําป
งบประมาณ 2559 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 เปนวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนเพื่อตอตานการคามนุษย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 เปนวิทยากรบรรยายในโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเปนรายวิชาเลือกเสรีเพื่อพัฒนา
เปนโปรแกรมการเรียนรูใหกับ 

    สํานักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบุร ี

 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 
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6 อาจารย ดร.พีรเทพ รุงคุณากร      
 เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง พฤติกรรมสูความ

เปนเลิศและสงเสริมบุคลิกภาพ 
    สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอกําแพงแสน 
 เปนวิทยากรโครงการอบรมเทคนิคการให

คําปรึกษาเบื้องตนและเทคนิคการให
คําปรึกษาครอบครัว 

    กรมคุมประพฤติ 

 เปนวิทยากรรายวิชาวิจัยชุมชน     คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 เปนวิทยากรในการบรรยายและฝกปฏิบัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุม
ตัว หลักสูตรการใหคําปรึกษาเบื้องตน 

    กรมคุมประพฤติ 
 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ      
 เปนวิทยากรการสัมมนาเรื่องการช้ีแจงและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิรูปการกีฬา 

    คณะกรรมาธิการปฏิรูป
การกีฬาสภาปฏิรูป
แหงชาติ 

 เปนกรรมการสอบหัวขอโครงราง
วิทยานิพนธ เรื่ององคประกอบความสําเร็จ
ของการจัดการสนามกอลฟเอกชนใน
ประเทศไทย ของนายทวีวัฒนทวีผล 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดาน
การจัดการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

 เปนกรรมการสอบหัวขอโครงราง
วิทยานิพนธเรื่อง ตัวแบบคุณภาพการจัดการ
แขงขันกีฬามวยไทยอาชีพในประเทศไทยที่มี
อิทธิพลตอแรงจูงใจในการเขาชม ของ
นางสาวพัชรมน รักษพลเดชนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาดานการจัดการมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม 
 

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดาน
การจัดการมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม 
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 เปนอาจารยพิเศษบรรยาย รายวิชา 
BUS705 ทฤษฎีองคการและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยสําหรับองคการที่แสวงหา
กําไรและไมแสวงหากําไรและแนวคิดเชิง
ปฏิบัติการ SAME AS BUS701 ทฤษฎีการ
จัดการเชิงกลยุทธช้ันสูงและแนวคิดเชิง
ปฏิบัติ 

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดาน
การจัดการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

 เปนวิทยากรในรายการเปดประตูสู
มหาวิทยาลัยชวง OPEN HOUSE ON AIR 

    สถานีวิทยายุแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

    คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการ
คนควาอิสระเรื่อง ความพรอมในการเรียนรู
ดวยการช้ีนําตนเองของพนักงานบริษัท 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของนาย
ววงศเมือง เทพปริวัฒนนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

    บัณฑิตศึกษา คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 

เปนอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศดานโครงสรางการกีฬา 

    คณะกรรมาธิการปฏิรูป
การกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การศาสนาคุณธรรม และ
จริยธรรม สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 

 เปนคณะทํางานจัดต้ังมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ 

    คณะกรรมาธิการปฏิรูป
การกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การศาสนาคุณธรรม และ
จริยธรรม สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 
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 เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธเรื่อง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสมรรถนะสมาคม
แฮนดบอลแหงประเทศไทย ของนางสาว    
ศิรินทรา โพธ์ิบุรีพานิช นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดาน
การจัดการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

 เปนกรรมการสอบหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ
เรื่องตัวแบบการจัดการสมรรถนะของแคดด้ีที่
ปฏิบัติงานในสนามกอลฟในประเทศไทยของ
จาสิบเอก นรินทร ทรัพยศิลป นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดาน
การจัดการมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม 

 เปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธเรื่อง
ตัวแบบองคประกอบความสําเร็จของการ
จัดการสนามกอลฟเอกชนในประเทศไทย
ของนายทวีวัฒน ทวีผล นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดาน
การจัดการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

 เปนคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการสถาบัน
บริหารจัดการสวนสัตว 

    องคการสวนสัตวในพระ
บรมราชูปถัมภ 

 เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธเรื่องการ
พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนตามแนวคิดมรรคมีองคแปดและ
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อสงเสริมความ
ฉลาดทางจริยธรรมสําหรับเยาวชนกลุมเสี่ยง
ของนางอภิรดี ผลประเสริฐ นิสิตหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอด
ชีวิต คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 

    คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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 เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดกรองคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรทีจ่ะเผยแพรในการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 12 

    คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน 

 เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือการ
วิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดย
ใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน
บนฐานทุนทางสังคมเพื่อสรางอัตลักษณ
ชุมชนของนางกุลธิดา รัตนโกศล นิสิตระดับ
ปริญญาเอก สาขาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    สถาบันกศน.ภาค
ตะวันออก 

 เปนผูทรงคุณวุฒิในการประชุมเพื่อวิพากษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

 เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องการสํารวจ
ทัศนคติของผูมีผลกระทบจากปญหาการ
พิพาทระหวางมนุษยและลิงปาในพื้นที่สวน
สัตวเปดเขาเขียว 

    องคการสวนสัตวในพระ
บรมราชูปถัมภ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา      

1. รองศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา      
 คณะทํางานการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการศูนยการ
เรียนรูแหงชาติ (NLC) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผูแทนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

    สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 ผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการวารสาร
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 ผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัย             
ฟารอีสเทอรน 

    มหาวิทยาลยั 
ฟารอีสเทอรน 

 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
วิเคราะหและพัฒนาระบบเพื่อกํากับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการ
วิทยานิพนธสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
โครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศ
ไทย  โดย สกอ.   

    สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 วิทยากรบรรยายพเิศษงานประชุมวิชาการ 
การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
“นวัตกรรมการเรียนรู” มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 วิทยากรงานเสวนาและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับชาติดานอีเลิรนนิง หัวขอ 
นโยบายดานการเรียนรูยุคดิจิทัลของ
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการศึกษาทางไกล
และ e-Learning  สํานักยุทธศาสตร
อุดมศึกษาตางประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ  สติมั่น      
 วิทยากร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานดวย
วิธีการใชสถานการณจําลองเปนฐาน (E- 
Simulation based learning) ใหกับ
คณาจารยวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัย
สาธารณสุข จัดโดย จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
2 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมศรีอูทอง  
จ.สุพรรณบุร ี

    วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สุพรรณบุร ี
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 วิทยากรการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
เทคโนโลยีสําหรับจัดการเรียนรูในโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในงาน 
EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 ภายใตแนวคิด 
ON SCHOOLING  
("โรงเรียน! โรงเรียน! โรงเรียน!") เพื่อมุงเนน
การจัดการเรียนรูเพื่อเด็กและเพื่อผูเรียน
อยางแทจริง วันที่ 16 ตุลาคม 2558  

    มหาวิทยาลัยบูรพา 

 วิทยากร โครงการพัฒนาอาจารยดานการ
จัดการเรียนรูดวยสื่อและเทคโนโลยี  
สู Teach Less Learn More เพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาจารยในการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ใหกับ คณาจารย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา 

 วิทยากรอบรม โครงการอบรมพัฒนาครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา กอนแตงต้ังใหเลื่อน
สูวิทยฐานะระดับเช่ียวชาญ  ประจําป 2559  
เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ" 
โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
ณ โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร  กรุงเทพฯ 
วันที่ 23 มกราคม 2559 

    กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน   

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออแบบ
และจัดทําหลักสูตร/รายวิชานํารองดวย
วิธีการและสื่อแบบผสมผสาน (Blended 
Learning Designer) สําหรับขาราชการที่ทํา
หนาที่เปนวิทยากรของ สํานักงาน กพ. ณ 
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (กพ.)  
18-19 มีนาคม 2559 

    สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน (กพ.) 
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 กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสอบปองกัน
วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อง  
" การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบสืบเสาะ
ผานคลาวดเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการคิด
อยางมีวิจารณญาณและความรวมมือ
ทางการเรียนรู" โดย นางสาวปารยพิชชา  
กานจักร ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 

    คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 
 

 ผูทรงคุณวุฒิ สอบวิทยานิพนธปริญญาเอก 
โครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  เรื่อง "รูปแบบการจัดการเรียน 

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมดวยสื่อ
มัลติมีเดีย สําหรับนักเรียนออทิสติกระดับ
ปฐมวัย"  โดย นางสาว สุวัฒนา  มูลสาร 
วันที่ 21 ธันวาคม 2558  ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

     

 ผูทรงคุณวุฒิ สอบปองกันดุษฎีนิพนธ  ของ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง 
"การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผาน
เว็บ ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง
เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยตลาดวิชา"  โดย นางสาว 
อัญชลี  วิมลศิลป   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559  
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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 ประธานกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา  คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเรื่อง  " การ
พัฒนากระบวนการฝกอบรมผานเครือขาย
ดิจิทัล เพื่อสงเสริมการคิดเชิงวิจารณญาณ 
เรี่อง รูเทาทันสื่อ ของนักเรียนแกนนํา เขา
รวมโครงการเด็กไทย รูเทาทันสื่อไอซีที  " 
โดย นางสาวสุจิตรา สาระอินทร วันที่ 27 
กุมภาพันธ 2559 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี   

 เปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมิน
คุณภาพบทความวิชาการเพื่อนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยี
การศึกษาสัมพันธแหงประเทศไทย”  
ครั้งที่ 30 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูเช่ียวชาญ รวมประชุมผูเช่ียวชาญ ประเมิน 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมดวยสื่อมัลติมเีดีย สําหรับ
นักเรียนออทิสติกระดับ 

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

 ปฐมวัย  ของนักศึกษาปริญญาเอก โครงการ
ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  นางสาว สุวัฒนา  มูลสาร 

     

 เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่ ศธ 
0556/2671 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 

    ราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม      
  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

    คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎหมูบานจอมบึง 

    มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมูบานจอมบึง 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
มาธิราช 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

    มหาวิทยาลัยรังสิต 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล      
 พิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในการ

ประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที ่
11 Research & Innovation  

    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยดุษฏีนิพนธ เรื่อง A Strategic 
Planning Model for Developing Open 
Educational Resources (OERs) based 
on the Concept of University Social 
Responsibility (USR) ของ Shu-Hsiang 
(Ava) Chen นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

    คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยดุษฏีนิพนธ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนแบบปรับเหมาะที่มีปฏิสัมพนัธผาน
คอมพิวเตอรแบบพกพาหนาจอสัมผัส ของ
นางสาวธิดารัตน จอดนอก นักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

 ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยดุษฏีนิพนธ เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปดตาม
แนวคิดการใหเหตุผลโดยใชกรณีเปนฐาน
และปญญารวมเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของนางสาว
พันทิพา อมรฤทธ์ิ นิสิตระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

    คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 -ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยดุษฏีนิพนธ เรื่อง การนาเสนอรูปแบบ
การใชหองเรียนเสมือนที่ใชภารกิจปฏิบัติการ
อางเหตุผลเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
ใหเหตุผลเชิงวิเคราะหสาหรับผูเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา ของพ.ต.ท.หญิงภัทราพร  
อมรไชย นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

    คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
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 ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยดุษฏีนิพนธ เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปดตาม
แนวคิดการใหเหตุผลโดยใชกรณีเปนฐาน
และปญญารวมเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การคิดแกปญหาเชิงสรางสรรคของนิสติ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของนางสาว
พันทิพา อมรฤทธ์ิ นิสิตระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

    คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 -ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยดุษฏีนิพนธ เรื่อง รูปแบบภาวะผูนาเชิง
เทคโนโลยขีองผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
ของนายธนกฤต พราหมนนก  
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  

    มหาวิทยาลัยบูรพา 

 -ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยดุษฏีนิพนธ เรื่อง ระบบการเรียนบน
หองเรียนเสมือนแบบคลาวดตามแนวคิดการ
เรียนรูคอนเน็คติวิสมเพื่อสงเสริมการรู
สารสนเทศและการรับรูความสามารถของ
ตนเองของนิสิตนักศึกษาปริญญาตร ีของ
นายกุลชัย กุลตวนิช  
นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ       
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 -ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําและสอบโครงราง
วิจัยดุษฏีนิพนธ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ออกแบบการสอนแบบเปดดวยวิธีการคิด
อยางเปนระบบ และกระบวนการกลุม โดย
ใชวิดีโอเปนฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแกปญหาเชิงสรางสรรค ของ นาย
นรินธน นนทมาลัย นิสิตระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 -ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําและสอบโครงราง
วิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่องศีล 5 ที่เนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบ ช้ี
นาตนเอง สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปที ่
1 ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชาง
ไห จังหวัดปตตานี ของ พระมหาปราชญชยุตม
ยอมเต็ม นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร หาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

    มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

5. อาจารย ดร.วรวุฒิ  มั่นสุขผล      
 วิทยากร โครงการฝกอบรมมาตรฐานความรู

วิชาชีพครขูองครุสภา 9 มาตรฐาน หลักสูตร
ที่8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา รุนที ่4 มกราคม2559  

    คุรุสภา 

 วิทยากรบรรยาย “การนาเสนอผลการ
คนควาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ดวย
โปรแกรม e-Book” 19มี.ค.2559 ณ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม  
 
 
 

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ศาลายา จังหวัด
นครปฐม 
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 วิทยากรบรรยาย โครงการ“เสริมศักยภาพ
การสอนของครูในศตวรรษที2่1 ดวย
หองเรียนอัจฉริยะ” 23 , 29 มี.ค.2559 ณ 
สาขาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
 

6. อาจารย ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา      
 กรรมการสอบวิทยานิพนธ  

เรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนรูรวมกัน
แบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษา HTML เบื้องตน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน”  
ของนางสาวธันยรัตน ชัยวันดี  
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรูบนอุปกรณ
พกพาดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง รายวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องดาวเคราะหในระบบ
สุริยะ” ของนางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง  
นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของ  
นายธนะวัชร จริยะภูม ิเรื่อง “รูปแบบการ
เรียนการสอนหองเรียนกลับดานบนสังคม
คลาวดดวยการจัดมโนทัศนลวงหนาเพื่อ
สงเสริมการคิดอยางเปน 
ระบบและทักษะชีวิต” นักศึกษาปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 

    เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
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ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว      

1. อาจารย ดร.อุรปรีย  เกิดในมงคล      

 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ของ นาย
นวพรรษ  เช้ือตาย นิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

    ภาควิชาจิตเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ผูเช่ียวชาญตรวจโปรแกรมการใหคําปรึกษา
กลุมแบบเผชิญความจริงเพื่อสงเสริมสุนทรีย
แหงตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอน
ปลาย ของ นางสาวดวงนภา มิ่งขวัญ นิสิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย  

    บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ดร.นงนุช โรจนเลิศ      

 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2557 

    คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

    คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2557 

    คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ผูตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร     วิทยาลัยเซนตหลุยส 

3. อาจารย ดร.กมล โพธิเย็น      

 วิทยากรเรื่อง โครงสรางการเสริมความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการเรียนรวม 

    โรงเรียนมหรรณพาราม 

 สอนเสริมวิชาภาษาไทย     โรงเรียนวังไกลกังวล 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน      

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ      

 โครงการอบรมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ัง 
ใหเลื่อนสูวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
ประจําป พ.ศ. 2559 
 

    สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน กรุงเทพฯ 
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 โครงการพัฒนาการบริหารการจัด 
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

    โรงเรียนเทศบาลแหลม
ฉบัง 2 ตําบลทุงสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี

 การจัดกิจกรรมสรางนวัตกรรม 
โดยใชกระบวนการวิจัย และการจัดการ
ความรู หลักสูตรสําหรับคร ู

    ณ โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 
(พระตําหนักสวนกุหลาบ 
มัธยม 

 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษา 

    ภาคหลักสูตรและวิธีสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 โครงการบรรยายทางวิชาการใหแก 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนภาคพิเศษ 

    อาคาร 9 ช้ัน 7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา 

  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน      

 บรรยายเรื่องการวิจัยและการ 
ประเมินโครงการ แกนิสิตช้ันปที่ 3 

    คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

 ฝกอบรมหลักสูตรการประเมินผล 
การเรียน 

    ศูนยเรียนรู 
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ภาคกลาง 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี

 การจัดการเรียนรูดวยโครงงาน     สถาบันวิจัยสภาวะ
แวดลอม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

 โครงการเสริมสรางศักยภาพ 
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 
ในชุมชน 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 
ของมนุษย จังหวัด
สมุทรสาคร 

 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ 
เยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร 

    สํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร 
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 โครงการพัฒนาแกนนําเยาวชนไทย 
กาวไกลสูอาเซียน 

    องคการบริหาร 
สวนจังหวัดหลังเกา 

 โครงการพัฒนาการบริหารการจัด 
การศึกษาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

    โรงเรียนเทศบาลแหลม
ฉบัง 2 ตําบลทุงสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี

 การจัดกิจกรรมสรางนวัตกรรม โดยใช
กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู 
หลักสูตรสําหรับคร ู

    โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยนครปฐม(พระ
ตําหนักสวนกุหลาบ มัธยม 

 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษา 

    ภาคหลักสูตรและวิธีสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและการเตรียมผูเรียน 
ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

    สํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 สรางผูบริหารที่มีภาวะผูนํามีวิสัยทัศน
กวางไกล มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ การแพทยทหารไดอยางเปนระบบ 

    ศูนยวิทยาการ กรมแพทย
ทหารเรือ 

 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สูการพัฒนาทักษะดานการประกัน 
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

    คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพชรบุร ี

 เปนวิทยากรบรรยายในการอบรมพัฒนาการ
ศักยภาพคร ู

    โรงเรียนบรรหารแจมใส
วิทยา 3 จ. สุพรรณบุร ี

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย      

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําวิจัย 
ในชันเรียน 

    โรงเรียนเซนตโยเซฟ 
เพชรบุร ี

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําวิจัย 
ในช้ันเรียน และเทคนิคการสอน 
เพื่อการคิดวิเคราะห” 

    โรงเรียนแซนตปอล 
หนองคาย 

 เทคนิคการสอนเพื่อการคิดวิเคราะห     โรงเรียนเซนตโยเซฟ 
เกาะสมุย 

 เทคนิคการสอนเพื่อการคิดวิเคราะห     โรงเรียนเซนตโยเซฟ 
เพชรบุร ี
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 เทคนิคการสอนเพื่อการคิดวิเคราะห     โรงเรียนเซนตโยเซฟ 
บางนา 

 การทําวิจัยในช้ันเรียน และเทคนิค 
การสอนเพื่อการคิดวิเคราะห 

    โรงเรียนเซนตโยเซฟ 
ระยอง 

 โครงการอบรมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ัง 
ใหเลื่อนสูวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
ประจําป พ.ศ. 2559 

    สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 
สวนทองถ่ิน ถนนราชสีมา 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษา 

    ภาคหลักสูตรและวิธีสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 การสอนและการประเมินเพื่อพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห 

    โรงเรียนเซนตโยเซฟ 
บางนา จังหวัด
สมุทรปราการ 

4. อาจารย ดร.อุบลวรรณ  สงเสริม      

 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษา 

    ภาคหลักสูตรและวิธีสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา      

 โครงการคลังแบบทดสอบ 
ออนไลน 

    โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 โครงการคลังแบบทดสอบออนไลน     โรงเรียนชะอําคุณหญิง 
เน่ืองบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

 โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับ 
คุณภาพผูเรียน เครือขายสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานพุนพิน 2 (ตาป) 

    โรงเรียนพุนพิน 
พิทยาคม อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 การพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับ 
การวัดและการประเมินผล 

    โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุร ี

 วิทยากรในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสราง
และพัฒนาขอสอบมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
14  จังหวัดพังงา 

6. อาจารยณัฐกิตต์ิ  นาทา      

 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อตอตานการคามนุษยจังหวัด
สมุทรสงคราม 

    ณ หองประชุมสมุทร
สามัคคี องคการบริหาร
สวนจังหวัดสมทุรสงคราม 
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 เปนวิทยากรบรรยายในการอบรมพัฒนาการ
ศักยภาพคร ู

    โรงเรียนบรรหารแจมใส
วิทยา 3 จ. สุพรรณบุร ี

7. อาจารย ดร.มนัสนันท  นํ้าสมบูรณ      

 การจัดกิจกรรมสรางนวัตกรรม 
โดยใชกระบวนการวิจัย และ 
การจัดการความรู หลักสูตรสําหรับคร ู

    โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยนครปฐม    
(พระตําหนักสวนกุหลาบ 
มัธยม 

8. อาจารย ดร.ชัยรัตน  โตศิลา      

 โครงการคลังแบบทดสอบออนไลน     โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคร ู
โรงเรียนวังไกลกังวลประจําป 2558  
ครั้งที่ 2 

    โรงเรียนวังไกลกังวล 
 

 โครงการพัฒนาครูยกระดับ 
คุณภาพผูเรียน เครือขายสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานพุนพิน 2 (ตาป) 

    โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
อําเภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎรธานี 

 เชิญเปนวิทยากรในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํามโนทัศนสําคัญของกลุม
สาระการเรียนรู 

    สํานักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 การพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับ 
การวัดและการประเมินผล 

    โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
จังหวัดเพชรบุร ี

9. อาจารย ดร.เพ็ญพนอ  พวงแพ      

 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

    คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร นครปฐม 

 เปนวิทยากรบรรยายในการอบรมพัฒนาการ
ศักยภาพคร ู

    โรงเรียนบรรหารแจมใส
วิทยา 3 จ. สุพรรณบุร ี

 วิทยากรบรรยายการสรางสรรคกระบวนการ
สอนและการเรียนรูในศตวรรษที่ 23 

    กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เปนวิทยากรประจํากลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดม
คติไทย ภาคตะวันตก 

    กองกิจการนัศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิวปากร 
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10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ      

 วิทยากรบรรยายอบรมการวิจัยในช้ันเรียน     โรงเรียนเซนตฟรังซีสซา
เวียรคอนแวนด 
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในคณะครุศาสตร 

    คณะครุศาสตร มหาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

ประทานในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

    คณะครุศาสตร มหาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

11. อาจารย ดร.อนัน  ปนอินทร      

 วิทยากรบรรยายการสรางสรรคกระบวนการ
สอน 
และการเรียนรูในศตวรรษที่ 23 

    กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เปนวิทยากรประจํากลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการบันฑิต 

    กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. อาจารยศศิพัชร  จําปา      

 วิทยากรบรรยายโครงการการสรางสรรค
กระบวนการสอนและการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 23 

    กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14. อาจารย ดร.กันตฌพัชญ  อยูอําไพ      

 วิทยากรบรรยายโครงการสรางสรรคอนาคต 
เยาวชน และเฟสบุกเพจ “พอแม 
หลากหลายเพศ” 

     

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรณัฐ  กิจรุงเรือง      

 วิทยากรบรรยายโครงการการพัฒนา
หลักสูตรและ จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
สําหรับหองเรียนในศตวรรษที่ 21 
ใหกับครูระดับช้ันประถมศึกษา 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 เปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และสัมมนากลุมยอยในงาน EQUCA 2015  
หรืองานมหกรรมทางการศึกษา 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 

     

 เปนวิทยากรในโครงการฝกอบรมสราง
นักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) รุนที่ 4 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บานสมเด็จเจาพระยา 
กรุงเทพฯ 
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16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง      

 เปนวิทยากรในการจัดอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการรับเลี้ยงเด็กเอกชน 

    พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย จังหวัด
เพชรบุร ี

 เปนวิทยากรในโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและการเตรียมผูเรียน 
ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

    สํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 เปนวิทยากรในโครงการเสริมสรางศักยภาพ 
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 
ในชุมชน 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดสมุทรสาคร 

17. อาจารย ดร.สิรินทร ลัดดากลม บุญเชิดชู      

 เปนวิทยากรใหความรูแกผูประกอบการ 
รับเลี้ยงเด็กเอกชน  

    พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
เพชรบุร ี

 เปนวิทยากรเรื่องพัฒนาการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัยอยาง 
สรางสรรค 

    พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครปฐม 

 เปนวิทยากรในโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและการเตรียมผูเรียน 
ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

    สํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 เปนวิทยากรในโครงการเสริมสรางศักยภาพ 
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 
ในชุมชน 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง 
ของมนุษย จังหวัด
สมุทรสาคร 

18. อาจารย ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ      

 เปนวิทยากรในการจัดอบรมใหความรูแก
ผูประกอบการรับเลี้ยงเด็กเอกชน 

    พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
เพชรบุร ี

 เปนวิทยากรในโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและการเตรียมผูเรียน 
ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

    สํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 
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 เปนวิทยากรเรื่องพัฒนาการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัยอยางสรางสรรค 

    พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครปฐม 

 เปนวิทยากรในโครงการเสริมสรางศักยภาพ
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 
ในชุมชน 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  
จังหวัดสมุทรสาคร 

19. อาจารยธิดาพร  คมสัน      

 เปนวิทยากรใหความรูแกผูประกอบการ 
รับเลี้ยงเด็กเอกชน  

    พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
เพชรบุร ี

 เปนวิทยากรในโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและการเตรียมผูเรียน 
ใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

    สํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 

 เปนวิทยากรในโครงการเสริมสรางศักยภาพ 
คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 
ในชุมชน 

    สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดสมุทรสาคร 

เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง 
พัฒนาการเรียนรูเด็กปฐมวัยอยาง 
สรางสรรค 

    พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
นครปฐม 

20. อาจารยมัณฑนา  พันธุดี      

 เปนวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดาน
การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

    พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
เพชรบุร ี

 เปนวิทยากรบรรยายในการอบรมพัฒนาการ
ศักยภาพคร ู

    โรงเรียนบรรหารแจมใส
วิทยา 3 จ. สุพรรณบุร ี

 เปนวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติการ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานการสงเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 

    สํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4 

21  อาจารย ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพลู      

 กรรมการสอบโครงการวิทยานิพนธ     คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 
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22. อาจารย ดร มนัสนันท นํ้าสมบูรณ      

 กรรมการสอบวิทยานิพนธ 

   

 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23. อาจารยพรพิมล รอดเคราะห      

 เปนวิทยากรในการประชุมและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก 

   

 คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24.  อาจารย ดร. ชลธิชา หอมฟุง      

 กรรมการสอบสัมภาษณความรูนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมปลาย    

 วชิราวุธวิทยาลัย 

25. อาจารย ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ      

 ผูเชียวชาญผลงานวิชาการเรื่อง ผลการจัด
ประสบการณการเรียนรูการประกอบอาหาร
ที่มีผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเด็ก
ปฐมวัย 

   

 โรงเรียนวัดโพธ์ิเรียง แขวง
บานชางหลอ เขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร 

26. อาจารย ดร. อภินภัศ จิตรกร      

 เปนวิทยากรบรรยายในการอบรมพัฒนาการ
ศักยภาพคร ู

    โรงเรียนบรรหารแจมใส
วิทยา 3 จ. สุพรรณบุร ี

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา      

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โรม   วงศประเสริฐ      

 ผูตัดสินกีฬา “นครลําปางเกมส” 28 
เมษายน-2 พฤษภาคม 2559 

    กรมพลศึกษา 

 กรรมการตัดสินกรีฑาแหงประเทศไทย การ
แขงขันกรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปค 2559 

    สมาคมกรีฑาแหงประเทศ
ไทย 

 กรรมการตัดสินการแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที ่32 สุพรรณบุรีเกมส  
จ.สุพรรณบุร ี

    การกีฬาแหงประเทศไทย 

 กรรมการตัดสินการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่  43 “กันเกราเกมส” 

    โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

 ตัดสินกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 5 ประจําป 2558ระหวางวันที่  
19-20 กันยายน  2558 

    สํานักการกีฬา  กรมพล
ศึกษา 
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นิพ
นธ

 

 ตัดสินกรีฑาในการแขงขันกีฬาสถาบันการ
พลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พล
ศึกษาเกมส” 

    สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุโขทัย 

2. อาจารยนรินทรา  จันทศร      

 ผูนําเตนแอโรบิก และลีลาศ     สํานักงานประกนัสังคม
จังหวัดนครปฐม 

3. รองศาสตราจารย ดร.คณิต    เขียววิชัย      

 อนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต 
ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)
คณะ 

    สํานักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

4 ผูชวยศาสตราจารยสาธิต  จันทรวินิจ      

 วิทยาการบรรยายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครู
เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 

    รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุร ี

 วิทยาการบรรยายโครงการประชุมปฏิบัติการ
เรื่องคลังแบบทดสอบออนไลน 

    สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
10 อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวีร  บุญคุม      

 กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ นางสาว
เนตรชนก  จํานงกุล 

    ม.มหิดล ศาลายา 

 เปนวิทยากรบรรยายโครงการอบรม “พัฒนา
ตนกลาวิจัยในแบบบูรณาการ”ภายใต
โครงการสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมกับ วช. 

 เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาการ
เรียนการสอนดวยงานวิจัยในช้ันเรียน  

    โรงเรียนสตรีอางทอง 

6. รองศาสตราจารย ดร.ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ      

 อาจารยพิเศษสอนรายวิชา 01132335  การ
ประเมินโครงการทางธุรกิจ 
 

    คณะศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
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 คณะกรรมการในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานัก ประจําป
การศึกษา  2557 ระหวางเดือนกันยายน-
พฤศจิกายน 2558 

    ม.ราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

 กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา 

    วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม      

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา 

    ม.เทคโนโลยีราขมงคล
รัตนโกสินทร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 

    คณะครุศาสตร 
ม.ราชภัฏนครปฐม 
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ภาคผนวก 4 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติประจําปการศึกษา 2558 

   

ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

1.คุณธรรม จริยธรรม  
1. โครงการ ครอบครัวศึกษา และ

กิจกรรมกลุมสัมพนัธ 
1-2 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคารเรียนรวม 2 
และอาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

400 203   1,2,3,5 และ 8 15,000 เงินรายไดพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร 

2. โครงการพยาบาลศึกษาอาสาดูแล
นองใหม 

1 สิงหาคม – 2 
กันยายน 2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 250 200   1,6 และ 7 - จัดหารายไดเอง 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 
1 ปการศึกษา 2558 

5 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร หองประชุมไทย
ประกัน 
ชีวิต ชั้น 4 อาคาร
โสมสวลี 

400 380   1,2 และ 8 20,000 เงินรายไดกิจการ
นักศึกษาและเงิน
โครงการพิเศษจีน
และเทคโน 

4. โครงการ 12 สิงหา ศึกษาฯรวมใจ 
เทิดไทมหาราชินี 

11 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

300 276   3 และ 9 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. โครงการวันไหวครู 27 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

400 342   7,8 และ 9 21,500 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

   
 

   
 

      



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 204 
 

ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

6. โครงการไหวครูจิตวิทยา  
ปการศึกษา 2558 

27 สิงหาคม 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

บริเวณหนา
ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 
อาคารศึกษา 2  
ชั้น 3 

120 99 30  7,8 และ 9 - - 

7. โครงการไหวครูวิทยาศาสตรการ
กีฬาและบายศรีสูขวัญ ปการศึกษา 
2558 

27 สิงหาคม 
2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

หอง Fitness 
Center 

150 135   7,8 และ 9 10,000 เงินรายได
โครงการพิเศษ 

8. โครงการสัมมนาการฝกปฏิบัติ
วิชาชีพสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
ประจําภาคการศึกษาตน  
ปการศึกษา 2558 

28 สิงหาคม 
2558 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

คณะศึกษาศาสตร 58 79   1 และ 8 6,400 งบประมาณเงิน
รายไดการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพ 

9. โครงการบายศรีสูขวัญ 22  ตุลาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

350 305   7 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10. โครงการไหวครูดนตรีและนาฏศิลป
ไทย 

7-8 พฤศจิกายน 
2558 

วงโอฬาร ชํานาญ
ศิลป 

ศาลาธัมโมทัย 20 20   4, 6, 7 และ 8 30,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
11. รักษ รู คุณคา พัฒนาส่ิงแวดลอม 14-15 

พฤศจิกายน 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจํา
คณะ 

สวนปาเพื่อการ
ทองเที่ยวกรมปาไม 
อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน  
จ.เพชรบุรี 

50 50   3,5 และ 8 20,000 เงินรายได งาน
กิจการนักศึกษา 
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นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

12. โครงการสัมมนาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา 

14-15
พฤศจิกายน 
2559 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 
 

บานรักทะเลรี
สอรท จังหวัด
ประจวบคีรัขันธ 

129 
 

126 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1,3,5 และ 8 
 
 

35,000 
 
 
 

เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร, 
เงินโครงการ

พิเศษ 
13. โครงการแบงปนความสุขสูนอง 21-22 

พฤศจิกายน 
2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

บานทานตะวัน 
มูลนิธิเด็ก จังหวัด
นครปฐม 

- 79   1, 5, และ 7 - - 

14. โครงการมหามงคลประสูติกาล 
เฉลิมพระชนมวารจอมราชันย 

3 ธันวาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

240 300   2, 7 และ 8 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

15. โครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 8 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบานบอหวี 
จ.ราชบุรี 

30 40   2, 5 และ 8 30,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน  

16. โครงการความรูสูนอง ครั้งที่ 12 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบานบอหลี 
จ.ราชบุรี 

40 40   1,2,5 และ 8 40,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน 

17. โครงการปนนํ้าใจจากพี่สูนอง 9 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบานบอหวี 
จ.ราชบุรี 

80 80   2,3,5 และ 8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 

18. โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ 21 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

สนามหญาหนา
อาคาร
ศึกษาศาสตร 1 
คณะศึกษาศาสตร 

320 307   7 และ 9 56,000 เงินรายไดงานทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม, 
เงินรายไดโครงการ
พิเศษสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

19. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

4 มีนาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 
3 

213 160   1,2,3,4 และ 6 12,000 เงินรายได  
แผนงานัดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 

20. โครงการกลวยไมเกมส 18 มีนาคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร ลาน sport 
Complex  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

300 300   2,3 และ 8 5,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร
บํารุงกิจกรรม
นักศึกษา  

21. โครงการไมเรียวเกมส 2 เมษายน 
2559 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 150 150   2,3 และ 8 70,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร
บํารุงกิจกรรม
นักศึกษา 

22. โครงการรดนํ้าขอพร ตอนปใหมไทย 11 เมษายน 
2559 

ภาควิชาจิตวิทยา หนาภาควิชา
จิตวิทยา ชั้น 3 
อาคารศึกษา 2 

50 50   7 และ 8 - - 

23. โครงการถวายเทียนพรรษา 
“ศึกษาศาสตรรวมใจถวายเทียน
จํานําพรรษา” 

15 กรกฎาคม 
2559  

คณะศึกษาศาสตร 
 

คณะศึกษาศาสตร 
และวัดเสนหาฯ 

30 69   5,7,8 และ 9 10,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ดานความรู  
1. โครงการ ครอบครัวศึกษา และ

กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
1-2 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคารเรียนรวม 2 
และอาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

400 203   1,2,3,5 และ 8 15,000 เงินรายไดพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

2. โครงการพยาบาลศึกษาอาสาดูแล
นองใหม 

1 สิงหาคม –  
2 กันยายน 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 250 200   1,6 และ 7 - จัดหารายไดเอง 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2558 

5 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร หองประชุมไทย
ประกันชีวิต ชั้น 4 
อาคารโสมสวลี 

400 380   1,2 และ 8 20,000 เงินรายไดกิจการ
นักศึกษาและเงิน
โครงการพิเศษจีน
และเทคโน 

4. โครงการ 12 สิงหา ศึกษาฯรวมใจ 
เทิดไทมหาราชินี 

11 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

300 276   3 และ 9 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. โครงการวันไหวครู 27 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

400 342   7,8 และ 9 21,500 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6. โครงการไหวครูจิตวิทยา  
ปการศึกษา 2558 

27 สิงหาคม 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

บริเวณหนา
ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 
อาคาร
ศึกษาศาสตร 2  
ชั้น 3 

120 99 30  7,8 และ 9 - - 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

7. โครงการบายศรีสูขวัญ 22  ตุลาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

350 305   7 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

8. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
สมดุลชีวิต พิชิตความสําเร็จ 

12 พฤศจิกายน 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยา หองประชุม  
ศษ.2306 ชั้น 3 
อาคารศึกษา 2  

130 119   1 15,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 

9. รักษ รู คุณคา พัฒนาส่ิงแวดลอม 14-15 
พฤศจิกายน 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจํา
คณะ 

สวนปาเพื่อการ
ทองเที่ยว  
กรมปาไม  
อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน  
จ.เพชรบุรี 

50 50   3,5 และ 8 20,000 เงินรายได งาน
กิจการนักศึกษา 

10. โครงการสัมมนาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา 

14-15
พฤศจิกายน 
2559 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 
 

บานรักทะเล 
รีสอรท จังหวัด
ประจวบคีรัขันธ 

129 
 

126 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1,3,5 และ 8 
 
 

35,000 
 
 
 

เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร, 
เงินโครงการ
พิเศษ 

11. โครงการวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ 
18 

19 พฤศจิกายน 
2558 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

ลานกลวยไม  
คณะศึกษาศาสตร 

ไมระบุ    7 และ 8 70,000 รายไดพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
เงินสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก
เงินสมทบกิจกรรม
นักศึกษาฯ  
ชั้นปที่ 4 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

12. โครงการ “ปจฉิมนิเทศการปฏิบัติ
วิชาชีพ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต” 

20 - 21 
พฤศจิกายน 
2558 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

เรือนสําราญ  
รีสอรท อําเภอสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

60 58   1 และ 6  16,600 งบประมาณเงิน
รายไดการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพ 

13. โครงการแบงปนความสุขสูนอง 21-22 
พฤศจิกายน 
2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

บานทานตะวัน 
มูลนิธิเด็ก จังหวัด
นครปฐม 

- 79   1, 5, และ 7 - - 

14. โครงการมหามงคลประสูติกาล 
เฉลิมพระชนมวารจอมราชันย 

3 ธันวาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

240 300   2, 7 และ 8 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

15. โครงการนวดเพื่อสุขภาพ 13 ธันวาคม 
2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

หอง Fitness 
Center 

- 99   1, 5, 7 และ 8 - - 

16. โครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 8 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบานบอหวี 
จ.ราชบุรี 

30 40   2, 5 และ 8 30,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน  

17. โครงการความรูสูนอง ครั้งที่ 12 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบานบอหวี 
จ.ราชบุรี 

40 40   1,2,5 และ 8 40,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

18. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน
จิตวิทยา 

6 มกราคม 
2559 

ภาควิชาจิตวิทยา หองประชุม  
ศษ.2306 ชั้น 3 
อาคารศึกษา 2 

27 27   1,3 และ 4 7,000 เงินรายได
โครงการพิเศษ 
งานจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

19. โครงการปนนํ้าใจจากพี่สูนอง 9 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบานบอหวี 
จ.ราชบุรี 

80 80   2,3,5 และ 8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 

20. โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ 21 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

สนามหญาหนา
อาคาร
ศึกษาศาสตร 1 
คณะศึกษาศาสตร 

320 307   7 และ 9 56,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เงินรายได
โครงการพิเศษ
สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 

21. โครงการปจฉิมนิเทศ กอนจาก..รั้ว
ศึกษา-ศิลปากร 

21 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองประชุม 
หลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 

340 248   7,8 และ 9 20,000 เงินรายไดงาน
กิจกรรมนักศึกษา 

22. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

4 มีนาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร หองประชุม 
หลวงพอวัดไรขิง
อุปถัมภ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3 

213 160   1,2,3,4 และ 
6 

12,000 เงินรายได แผนงา
นัดการเรียนการ
สอนระดับ
ปริญญาตรี 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

23. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เรื่อง “วัฒนธรรมกับการสรางสุขใน
ผูสูงวัย” 

24-25 มีนาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

หองประชุมหลวงพอ
วัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 
3 และชั้น 1  
อาคารศึกษา 3 

20 110   1,6,7 และ 8 176,000 เงินงบประมาณ
แผนดิน  

24. โครงการไมเรียวเกมส 2 เมษายน 
2559 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 150 150   2,3 และ 8 70,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร
บํารุงกิจกรรม
นักศึกษา 

25. โครงการสัมมนาทางวิชาการความ
หลากหลายทางการศึกษาตลอดชีวิต 
ปการศึกษา 2558 

29 เมษายน 
2559 และ  
3 พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

คณะศึกษาศาสตร 110 200   1 และ 2 19,093 เงินรายได (สะสม
โครงการ) 
โครงการพัฒนา
วิชาการและการ
เรียนการสอน
ภาควิชา 

26. โครงการประชุมสัมมนาการนําเสนอ
ผลการฝกงานทางจิตวิทยา 

16-17 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาจิตวิทยา สวนไทรโยค  
รีสอรท  
จังหวัดกาญจนบุรี 

27 27   1, 2 และ 8 20,000 เงินรายได
โครงการปกติ  
งานจัดการศึกษา 

27 โครงการ Lifelong รักษถิ่น ครั้งที่ 3 27 -29 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต คณะ
ศึกษาศาสตร 

โรงเรียนจุฬา
ราษฎรวิทยา 
ตําบลบานหลวง 
อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนคร
ศรึอยุธยา 

90 72   1, 2, 5, 7 
และ 8 

ไมระบุ จัดหารายไดเอง 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

28. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

2-3 มิถุนายน 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ธนูริเวอร รีสอรท 
อําเภอแกงกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 

50 46   1,2 และ 3 70,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 
งานกิจกรรม
นักศึกษา 

29. โครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตน 

11 กรกฎาคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หอง ศษ 4311  
ชั้น 3  
อาคารโสมสวลี 

70 53   3,5 และ 8 5,000 เงินรายได งาน
กิจการนักศึกษา 

3. ดานทักษะปญญา  
1. โครงการพยาบาลศึกษาอาสาดูแล

นองใหม 
1 สิงหาคม –  
2 กันยายน 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 250 200   1,6 และ 7 - จัดหารายไดเอง 

2. โครงการลานดนตรี สุนทรีเพลงไทย 1ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

วงโอฬาร ชํานาญ
ศิลป 

ศาลาธัมโมทัย 100 154   3,7 และ 8 10,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
สมดุลชีวิต พิชิตความสําเร็จ 

12 พฤศจิกายน 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยา หองประชุม ศษ.
2306 ชั้น 3 
อาคารศึกษา 2  

130 119   1 15,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 

4. รักษ รู คุณคา พัฒนาส่ิงแวดลอม 14-15 
พฤศจิกายน 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจํา
คณะ 

สวนปาเพื่อการ
ทองเที่ยวกรมปาไม 
อุทยานแหงชาติ  
แกงกระจาน  
จ.เพชรบุรี 

50 50   3,5 และ 8 20,000 เงินรายได  
งานกิจการ
นักศึกษา 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

5. โครงการสัมมนาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา 
 

14-15
พฤศจิกายน 
2559 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 
 

บานรักทะเลรี
สอรท จังหวัด
ประจวบคีรัขันธ 

129 
 

126 
 
 

 
 
 

 
 
 

1,3,5 และ 8 
 
 

35,000 
 
 

เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร, 
เงินโครงการ
พิเศษ 

6. โครงการวันเวลาภาษาไทย  
ครั้งที่ 18 

19 พฤศจิกายน 
2558 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

ลานกลวยไม คณะ
ศึกษาศาสตร 

ไมระบุ    7 และ 8 70,000 รายไดพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
,เงินสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก
,เงินสมทบกิจกรรม
นักศึกษาฯ ชั้นปที่ 4

7. โครงการแบงปนความสุขสูนอง 21-22 
พฤศจิกายน 
2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

บานทานตะวัน 
มูลนิธิเด็ก จังหวัด
นครปฐม 

- 79   1, 5, และ 7 - - 

8. โครงการนวดเพื่อสุขภาพ 13 ธันวาคม 
2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

หอง Fitness 
Center 

- 99   1, 5, 7 และ 8 - - 

9. โครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 8 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบานบอหวี 
จ.ราชบุรี 

30 40   2, 5 และ 8 30,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน  

10. โครงการความรูสูนอง ครั้งที่ 12 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบาน 
บอหลี 
จ.ราชบุรี 

40 40   1,2,5 และ 8 40,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน 

11. โครงการปนนํ้าใจจากพี่สูนอง 9 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบาน 
บอหวี 
จ.ราชบุรี 

80 80   2,3,5 และ 8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

12. โครงการปจฉิมนิเทศ กอนจาก..           
รั้วศึกษา-ศิลปากร 

21 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 
3 

340 248   7,8 และ 9 20,000 เงินรายไดงาน
กิจกรรมนักศึกษา 

13. โครงการสัมมนาทางวิชาการความ
หลากหลายทางการศึกษาตลอดชีวิต 
ปการศึกษา 2558 

29 เมษายน 
2559 และ 3 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

คณะศึกษาศาสตร 110 200   1 และ 2 19,093 เงินรายได  
(สะสมโครงการ) 
โครงการพัฒนา
วิชาการและการ
เรียนการสอน
ภาควิชา 

14. โครงการประชุมสัมมนาการนําเสนอ
ผลการฝกงานทางจิตวิทยา 

16-17 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาจิตวิทยา สวนไทรโยค  
รีสอรท  
จังหวัดกาญจนบุรี 

27 27   1, 2 และ 8 20,000 เงินรายได
โครงการปกติ 
งานจัดการศึกษา 

15. โครงการ Lifelong รักษถิ่น ครั้งที่ 3 27 -29 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต คณะ
ศึกษาศาสตร 

โรงเรียนจุฬา
ราษฎรวิทยา 
ตําบลบานหลวง 
อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนคร
ศรึอยุธยา 

90 72   1, 2, 5, 7 
และ 8 

ไมระบุ จัดหารายไดเอง 

16. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

2-3 มิถุนายน 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ธนูริเวอร  
รีสอรท  
อําเภอแกง
กระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 

50 46   1,2 และ 3 70,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 
งานกิจกรรม
นักศึกษา 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

17. โครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตน 

11 กรกฎาคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หอง ศษ 4311 ชั้น 
3 อาคารโสมสวลี 

70 53   3,5 และ 8 5,000 เงินรายได งาน
กิจการนักศึกษา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
1. โครงการ ครอบครัวศึกษา และ

กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
1-2 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคารเรียนรวม 2 
และอาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

400 203   1,2,3,5 และ 
8 

15,000 เงินรายไดพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร 

2. โครงการพยาบาลศึกษาอาสาดูแล
นองใหม 

1 สิงหาคม – 2 
กันยายน 2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 250 200   1,6 และ 7 - จัดหารายไดเอง 

3. โครงการ เราใจในเสียงดนตร ี 1 สิงหาคม – 20 
กันยายน2558  

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 
 

20 34   2,3,4,5และ8 24,500 จัดหารายไดเอง 

4. โครงการสานสัมพันธนองพี่
เทคโนโลยีการศึกษา 

3 สิงหาคม 
2558 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 
วิชาเอกเทคโนโลยี
การศึกษา 

ลานอเนกประสงค
อาคารศึกษาศาสตร 
3 และศาลาธัมโม 
คณะศึกษาศาสตร  

200 ไมได
ระบุ 

  2,3,4,5 และ 
8 

3,800 จัดหารายไดเอง 

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2558 

5 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร หองประชุมไทย
ประกันชีวิต ชั้น 4  
อาคารโสมสวลี 

400 380   1,2 และ 8 20,000 เงินรายไดกิจการ
นักศึกษาและเงิน
โครงการพิเศษจีน
และเทคโน 

6. โครงการ 12 สิงหา ศึกษาฯรวมใจ 
เทิดไทมหาราชินี 

11 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

300 276   3 และ 9 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

7. โครงการวันไหวครู 27 สิงหาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

400 342   7,8 และ 9 21,500 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

8. โครงการไหวครูจิตวิทยา  
ปการศึกษา 2558 

27 สิงหาคม 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

บริเวณหนา
ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 
อาคารศึกษา 2  
ชั้น 3 

120 99 30  7,8 และ 9 - - 

9. โครงการไหวครูวิทยาศาสตรการ
กีฬาและบายศรีสูขวัญ ปการศึกษา 
2558 

27 สิงหาคม 
2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

หอง Fitness 
Center 

150 135   7,8 และ 9 10,000 เงินรายได
โครงการพิเศษ 

10. โครงการสัมมนาการฝกปฏิบัติ
วิชาชีพสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
ประจําภาคการศึกษาตน  
ปการศึกษา 2558 

28 สิงหาคม 
2558 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

คณะศึกษาศาสตร 58 79   1 และ 8 6,400 งบประมาณเงิน
รายไดการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพ 

11. โครงการลานดนตรี สุนทรีเพลงไทย 1ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

วงโอฬาร ชํานาญ
ศิลป 

ศาลาธัมโมทัย 100 154   3,7 และ 8 10,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

12. โครงการบายศรีสูขวัญ 22  ตุลาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

350 305   7 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

13. รักษ รู คุณคา พัฒนาส่ิงแวดลอม 14-15 
พฤศจิกายน 
2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจํา
คณะ 

สวนปาเพื่อการ
ทองเที่ยวกรมปาไม 
อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน  
จ.เพชรบุรี 

50 50   3,5 และ 8 20,000 เงินรายได งาน
กิจการนักศึกษา 

14. โครงการสัมมนาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการกีฬา 
 

14-15
พฤศจิกายน 
2559 
 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 
 

บานรักทะเล 
รีสอรท จังหวัด
ประจวบคีรัขันธ 

129 
 

126 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1,3,5 และ 8 
 
 

35,000 
 
 
 

เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร ,
เงินโครงการ
พิเศษ 
 

15. โครงการแบงปนความสุขสูนอง 21-22 
พฤศจิกายน 
2558 

สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา 

บานทานตะวัน 
มูลนิธิเด็ก จังหวัด
นครปฐม 

- 79   1, 5, และ 7 - - 

16. โครงการมหามงคลประสูติกาล 
เฉลิมพระชนมวารจอมราชันย 

3 ธันวาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

อาคาร
ศึกษาศาสตร 3 

240 300   2, 7 และ 8 5,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

17. โครงการแสดงความยินดีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

18 ธันวาคม 
2558 

คณะศึกษาศาสตร หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ 

350 332 200 45 6 60,000 เงินรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
,เงินโครงการ
พิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา, 
เงินโครงการ
พิเศษภาษาจีน 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

18. โครงการรับขวัญบัณฑิตจิตวิทยา 
คณะศึกษาศาสตร 

18 ธันวาคม 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

หองประชุม  
ศษ.2306 อาคาร
ศึกษา 2 ชั้น 3 

50 36   7 และ 8 - - 

19. โครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 8 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบาน 
บอหวี 
จ.ราชบุรี 

30 40   2, 5 และ 8 30,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน  

20. โครงการความรูสูนอง ครั้งที่ 12 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบาน 
บอหลี 
จ.ราชบุรี 

40 40   1,2,5 และ 8 40,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน 

21. โครงการปนนํ้าใจจากพี่สูนอง 9 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบาน 
บอหวี 
จ.ราชบุรี 

80 80   2,3,5 และ 8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 

22. โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ 21 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

สนามหญาหนา
อาคาร
ศึกษาศาสตร 1 
คณะศึกษาศาสตร 

320 307   7 และ 9 56,000 เงนิรายไดงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เงินรายได
โครงการพิเศษ
สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 

23. โครงการปจฉิมนิเทศ กอนจาก..รั้ว
ศึกษา-ศิลปากร 

21 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5  
อาคารศึกษา 3 

340 248   7,8 และ 9 20,000 เงินรายไดงาน
กิจกรรมนักศึกษา 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

24. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ          
เกาสอม 

20 กุมภาพันธ 
2559 

ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  
ศูนยรังสิต 

120 60   8 5,000 เงินกองทุนพัฒนา
คณะ

ศึกษาศาสตร 
25. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
4 มีนาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร หองประชุมหลวง

พอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5  
อาคารศึกษา 3 

213 160   1,2,3,4 และ 
6 

12,000 เงินรายได  
แผนงานการเรียน
การสอนระดับ
ปริญญาตรี 

26. โครงการกลวยไมเกมส 18 มีนาคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร ลาน sport 
Complex  
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

300 300   2,3 และ 8 5,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร
บํารุงกิจกรรม
นักศึกษา  

27. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เรื่อง “วัฒนธรรมกับการสรางสุขใน
ผูสูงวัย” 

24-25 มีนาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

หองประชุมหลวง
พอวัดไรขิงอุปถัมภ 
ชั้น 5 อาคารศึกษา 
3 และชั้น 1 
อาคารศึกษา 3 

20 110   1,6,7 และ 8 176,000 เงินงบประมาณ
แผนดิน  

28. โครงการไมเรียวเกมส 2 เมษายน 
2559 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 150 150   2,3 และ 8 70,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร
บํารุงกิจกรรม
นักศึกษา 

29. โครงการรดนํ้าขอพร ตอนปใหมไทย 11 เมษายน 
2559 

ภาควิชาจิตวิทยา หนาภาควิชา
จิตวิทยา ชั้น 3 
อาคารศึกษา 2 

50 50   7 และ 8 - - 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

30. โครงการประชุมสัมมนาการนําเสนอ
ผลการฝกงานทางจิตวิทยา 

16-17 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาจิตวิทยา สวนไทรโยค  
รีสอรท  
จังหวัดกาญจนบุรี 

27 27   1, 2 และ 8 20,000 เงินรายได
โครงการปกติ  
งานจัดการศึกษา 

31. โครงการ Lifelong รักษถิ่น ครั้งที่ 3 27 -29 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต  
คณะศึกษาศาสตร 

โรงเรียนจุฬา
ราษฎรวิทยา 
ตําบลบานหลวง 
อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนคร
ศรึอยุธยา 

90 72   1, 2, 5, 7 
และ 8 

ไมระบุ จัดหารายไดเอง 

32. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

2-3 มิถุนายน 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ธนูริเวอรรีสอรท 
อําเภอแกงกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 

50 46   1,2 และ 3 70,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา  
งานกิจกรรม
นักศึกษา 

33. โครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตน 

11 กรกฎาคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

หอง ศษ 4311 ชั้น 
3 อาคารโสมสวลี 

70 53   3,5 และ 8 5,000 เงินรายได งาน
กิจการนักศึกษา 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  
1. โครงการพยาบาลศึกษาอาสาดูแล

นองใหม 
1 สิงหาคม – 2 
กันยายน 2558 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 250 200   1,6 และ 7 - จัดหารายไดเอง 

2 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
สมดุลชีวิต พิชิตความสําเร็จ 

12 พฤศจิกายน 
2558 

ภาควิชาจิตวิทยา หองประชุม  
ศษ.2306 ชั้น 3 
อาคารศึกษา 2  

130 119   1 15,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

3. โครงการวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ 
18 

19 พฤศจิกายน 
2558 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

ลานกลวยไม  
คณะศึกษาศาสตร 

ไมระบุ    7 และ 8 70,000 รายไดพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
,เงินสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก
เงินสมทบกิจกรรม
นักศึกษาฯชั้นปที่ 4 

4. โครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 8 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบานบอหวี 
จ.ราชบุรี 

30 40   2, 5 และ 8 30,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน  

5. โครงการความรูสูนอง ครั้งที่ 12 5-8 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบาน 
บอหวี 
จ.ราชบุรี 

40 40   1,2,5 และ 8 40,000 เงินรายไดงาน
บริการวิชาการแก
ชุมชน  

6. โครงการปนนํ้าใจจากพี่สูนอง 9 มกราคม 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

โรงเรียนบาน 
บอหวี 
จ.ราชบุรี 

80 80   2,3,5 และ 8 20,000 เงินรายไดงาน
กิจการนักศึกษา 

7. โครงการสัมมนาทางวิชาการความ
หลากหลายทางการศึกษาตลอด
ชีวิต ปการศึกษา 2558 

29 เมษายน 
2559 และ 3 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

คณะศึกษาศาสตร 110 200   1 และ 2 19,093 เงินรายได  
(สะสมโครงการ) 
โครงการพัฒนา
วิชาการและ 
การเรียนการสอน
ภาควิชา 
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ลําดับ 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ แผนการ
ดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป  
ที่จัด 

หนวยงานที่จัด สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา(คน) 
สงเสริม

คุณลักษณะ
บัณฑิตดานใด
(ระบุดาน)* 

งบประมาณ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 
(บาท) 

แหลงงบประมาณ 
ตาม
เปา 

หมาย 

เขารวม
จริง 

ตามเปา 
หมาย 

เขารวม
จริง 

8. โครงการ Lifelong รักษถิ่น ครั้งที่ 
3 

27 -29 
พฤษภาคม 
2559 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต คณะ
ศึกษาศาสตร 

โรงเรียนจุฬา
ราษฎรวิทยา 
ตําบลบานหลวง 
อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนคร
ศรึอยุธยา 

90 72   1, 2, 5, 7 
และ 8 

ไมระบุ จัดหารายไดเอง 

9. โครงการไมเรียวเกมส 2 เมษายน 2559 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 150 150   2,3 และ 8 70,000 เงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร
บํารุงกิจกรรม
นักศึกษา 

10. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

2-3 มิถุนายน 
2559 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ธนูริเวอรรีสอรท 
อําเภอแกง
กระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 

50 46   1,2 และ 3 70,000 เงินรายได 
แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา 
งานกิจกรรม
นักศึกษา 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 223 
 

ภาคผนวก 4 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2558 

 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

5. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ กรรมการ 
6. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  กรรมการ 
11. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน กรรมการ 
12. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
13. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกูล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

           

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับคณะวิชา  ไดแก 
 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา กรรมการ 
7. อาจารยพรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข  กรรมการ 

8. อาจารยกันยารัตน   สอาดเย็น กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน  บางทาไม กรรมการ 
10. อาจารย ดร.ยุวรี  ผลพันธิน กรรมการ 

11. อาจารย ดร.อุบลวรรณ  สงเสริม กรรมการ 
12. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 
13. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล   กรรมการและเลขานุการ 
14. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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