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คํานํา 
 

รายงานประจําปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนํา 
(ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของคณะศึกษาศาสตร์) ส่วนที่ 2 ส่วนผลการดําเนินงาน ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 อน่ึง ในรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ี ไม่ได้รวมผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้อง
กับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 

 

                                           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธ์ุ)        
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

1. ข้อมูลทั่วไป  
คณะศึกษาศาสตร์ได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เป็นคณะวิชาลําดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และเป็นคณะวิชาลําดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวัตถุประสงค์   ในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับสากล เป็นผู้นําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันนําที่
มีระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
 การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยนําเสนอในรูปของตาราง และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดเด่น และ
จุดที่ควรพัฒนา เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป    

การจัดทํารายงานฯ ฉบับนี้ ได้ดําเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมิน        
ตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา       
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านอย่าง
ครบถ้วน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพคะแนนเฉลี่ย 4.49 ซึ่งหมายถึงมีคุณภาพอยู่
ในระดับดี ทั้งน้ี มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปน้ี     
 

องค์ประกอบ 
ผลประเมินคณุภาพการศึกษา  

ค่าคะแนน ผลประเมิน
1. การผลิตบัณฑิต 4.06 ดี 
2. การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3. การบริการทางวิชาการ 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.50 ดี 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.49 ดี 
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3. เป้าหมายและแผนการพัฒนา  
3.1 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
    จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปีที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดแนวทาง     

การดําเนินงานที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
    1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น และ       

การเพ่ิมวุฒิการศึกษา  โดยมีมาตรการดังน้ี 
   1.1 ให้ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับแนวทางการทําผลงานทางวิชาการแก่

บุคลากร 
   1.2 สนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนแก่ผู้ลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก  
   1.3 สร้างมาตรการจูงใจและให้เงินสนับสนุนคณาจารย์ที่ทําผลงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การ

ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยในวารสารตําราวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดทําหนังสือตํารา และ
การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ดํารงตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 

     2) เพ่ิมจํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในระดับชาติ
และนานาชาติให้มากขึ้น โดยมีมาตรการดังน้ี 

   2.1  จัดโครงการจัดการความรู้เก่ียวกับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 

   2.2 จัดสรรเงินรางวัลให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการในระดับต่าง ๆ  

 2.3  จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference) 
         3) กํากับดูแลพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 

 
4.2 แผนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย  
     คณะศึกษาศาสตร์ ได้กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกเป็นรายด้านดังน้ี 

     1)  ด้านการเรียนการสอน  
          1.1  สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
          1.2  ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้

สูงขึ้น โดยสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น หรือช่วยลดภาระงาน
สอน โดยการจ้างนักศึกษาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจาํปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า ฉ 
 

 

      1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการอบรมเพ่ือนํา
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนางานของตน 

      1.4  ให้ทุนสนับสนุนคณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
1.5  ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) ด้านการวิจัย 
2.1 ส่งเสริมการทําวิจัยของบุคลากรรุ่นใหม่ภายในคณะฯให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและการบูรณาการเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
2.2 สร้างและพัฒนาทีมวิจัยเพ่ือจัดทําข้อเสนอและโครงร่างการวิจัยสําหรับเสนอขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
2.3 จัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะหรือภายนอกคณะ/

มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถ มีช่ือเสียงและประสบการณ์ในการทําวิจัยในระดับชาติ มาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย /บทความวิจัยในวารสารท่ีได้รับการอ้างอิง           

ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) เพ่ือให้คําแนะนําด้านต่างๆ ในการทําวิจัยหรือ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือจัดให้มีทีมสนับสนุน/อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยของคณาจารย์ เช่น              
ช่วยดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ  อาทิ ติดต่อประสานงานเรื่องแหล่งทุน ติดต่อเรื่องการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารต่างๆ การจัดทํารูปเล่มรายงานการวิจัย ฯลฯ  เป็นต้น 

2.6 จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลสําหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยซึ่งได้รับการอ้างอิงใน refereed 
journal เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

2.7 ร่วมมือกับสถานศึกษาในพ้ืนที่ให้บริการในการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการวิจัย และร่วมมือ
กับครูประจําการในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน 

2.8 ศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

3) ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 สํารวจความต้องการจําเป็นของผู้รับบริการในพ้ืนที่ให้บริการของคณะฯ หรือในเขตภูมิภาค

ตะวันตก 
3.2 จัดโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3.3 บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3.4 จัดทํา MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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      4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
         4.1 สํารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมด้านการทํานุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 
        4.2 จัด โครงการทํ า นุ บํ ารุ งศิ ลป วัฒนธรรมให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ชุมชน                   

และท้องถิ่น  
                4.3 สนับสนุนการทําวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในเขตภูมิภาค

ตะวันตก  
        4.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศิลปินแห่งชาติ มาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ  ในการจัด

กิจกรรม/โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        4.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรับผิดชอบดําเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการ

ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 

   5) ด้านการบริหารจัดการ  
        5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)   

ของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง และพัฒนางานโดยต่อยอดความรู้จากองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         5.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากร  
          5.3 กระจายอํานาจการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และการให้บริการ

ด้านต่าง ๆ   
  5.4 ศึกษาแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการกับหน่วยงานต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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บทท่ี 1 
ส่วนนํา 

 

1. ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
  1.1 ประวัติความเป็นมา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เปิดเป็นคณะวิชา
ลําดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลําดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์            
คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์     
มล.ป่ิน มาลากุล ซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะน้ัน เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของ       
คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอน                  
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะแรกเปิดสอน 4 สาขาวิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ 
และประวัติศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน 

ปีพ.ศ. 2514 ได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการ
ภายในเป็นดังน้ี 1. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 3. ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว 4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา 5. สํานักงานเลขานุการ 

ปีพ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพ่ิมคุณวุฒิ พัฒนาความรู้ และทักษะการสอนให้แก่                
ครูประจําการในสถานศึกษาระดับต่างๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการเปิดรับสมัคร
นักศึกษา บุคคลภายนอก เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี (ภาคพิเศษ) 

 ปีพ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตร์ได้ต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น และเปิดรับนักเรียนรุ่นแรก
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 2517 ต่อมาขยายการศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเน่ืองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  
 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเพ่ิมขึ้นหลายสาขาวิชา ทั้งระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยในปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
จิตวิทยา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาได้เปิดหลักสูตร
มหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการออกกําลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ นอกจากน้ี ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา 
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 ในส่วนของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีพ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนครบทั้ง            
3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

1.2 ที่ต้ัง  
 คณะศึกษาศาสตร์ต้ังอยู่ที่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม                
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 

2. ปรัชญา คําขวัญ อัตลักษณ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์  
 ปรัชญา 

 “องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา” (Excellent Educational Organization)   
 คําขวัญ 

      “สร้างสรรค์ ทันสมัย ใสใ่จสงัคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม” 
  อัตลักษณ ์
               “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”   

 ปณธิาน 
        “ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นําในการสร้างสรรค์ องค์ความรู้ 
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม” 

 

 วิสัยทศัน ์
       “องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้นําทางวิชาชีพ (Organization of Creativity, 
Excellence and Professional OCEP)  ในการผลิต พัฒนาบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม นําสังคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นําการวิจัยและบริการการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล” 

 

 พันธกิจ 
ข้อ 1  ผลิต พัฒนาบัณฑิตและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ASEAN และนานาชาติ เป็นผู้นํา

และสร้างสรรค์ 
ข้อ 2  สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย 
ข้อ 3  ขับเคล่ือนและบูรณการ การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และเป็นสถาบันพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพทางการศึกษา 
ข้อ 4  สืบสาน สร้างสรรค์ ขยายผลวิจัย พัฒนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
ข้อ 5  จัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพเพ่ือเป็นผู้นําและคลังปัญญา

ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ในระดับภูมิภาคและเป็นมาตรฐานสากล    

 เป้าหมายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ์ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562) 
ข้อ 1 เป็นแหล่งองค์ความรู้ ค้นคว้าวิจัย เป็นผู้นําและต้นแบบการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มีความ

เป็นเลิศและมีความเป็นมืออาชีพ 
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ข้อ 2 ผลิตพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์เป็น
ผู้นํารับผิดชอบต่อสังคม ให้มีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพชีวิต 

ข้อ 3 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ กลไก เพ่ือเป็นผู้นําและต้นแบบหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสู่ระดับชาติ ASEAN และ
นานาชาติ โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา 

ข้อ 4 สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมพลังคณาจารย์ และผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล 

ข้อ 5 ส่งเสริม สร้างเครือข่าย และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับคณะวิชา และ
โรงเรียนสาธิตให้ได้รับการพัฒนาในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ การศึกษาต่อ ดูงานแลกเปลี่ยน 
เพ่ิมพูนความรู้ระยะสั้น ระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  ข้อ 6 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกภาคส่วนของประชาคมศึกษาศาสตร์ รวมทั้งศิษย์เก่า รัก ภักดี 
และภาคภูมิใจในสถาบัน มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาคณะวิชา ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 ข้อ 7 สร้างเครือข่าย พัฒนา ขยายผล ต่อยอด ความร่วมมือทางวิชาการ การทําบันทึกข้อตกลงทาง
วิชาการ (MOU) กับหน่วยงานสถาบันการศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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 แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์
1 การผลิตและ
พัฒนาบัณฑิต 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่ความเป็น
ผู้นํา ผู้ช้ีนํา รับใช้สังคมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN  และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นคนดี มี
ปัญญา สร้างสรรค์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างระบบกลไกการพัฒนากระบวนการรับเข้าศึกษา การจัดการ
ศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การติดตามประเมิน การให้คําปรึกษาแนะนํา 
ช่วยเหลือ การอยู่ร่วมกัน การศึกษาต่อ  และการมีงานทํา 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับ
นานาชาติ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษา ASEAN วัฒนธรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง การรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร องค์กรหน่วยงานต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาบัณฑิตให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในลักษณะของการ 
เป็นผู้ช่วยสอน (TA) และการวิจัยในลักษณะของการเป็นผู้ช่วยวิจัย (RA)  การบริการ
วิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ การอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 1.6 เสริมสร้างความเป็นผู้นําและต้นแบบใน  การสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม ของนักศึกษา ศิษย์เก่า  
Visiting Professor  และองค์กรที่เก่ียวข้อง ในการขับเคลื่อนคณะวิชาสู่ความเป็นผู้นํา
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 1.8 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณ แห่งความเป็นครูและผู้นํา
ในวิชาชีพ มีสุนทรีย์ รักและภาคภูมิใจในสถาบัน มีทักษะชีวิต ปรับวิถีไทยสู่วิถีสากล 

2. การพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
อย่างสร้างสรรค์ให้มี
ความเป็นเลศิและ
เป็นมืออาชีพ  
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณวุฒิ คุณภาพอาจารย์และบุคลากรในคณะวิชา โรงเรียน
สาธิตในการทําผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะ ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความเป็น
มืออาชีพและสร้างชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.2  เพ่ิมขีดสมรรถนะมาตรฐานระดับ ASEAN และสากลในการ
ปฏิบัติการ สนับสนุนขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรโดยการศึกษา ดูงาน 
การศึกษาต่อ เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน องค์กร สถาบันทั้งในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณภาพอาจารย์ และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีความรักใน
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์
องค์กร มีจิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณตามวิชาชีพ  มีความแข็งแกร่ง
ทางการวิจัย การบริการวิชาการ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาให้ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิมืออาชีพเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
ปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนา
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สกอ. มาตรฐานในระดับ 
ASEAN และสากล 

กลยุทธ์ที่ 3.2 เปิดหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบสนองอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัย คณะวิชา และตามความต้องการวิชาชีพของหน่วยงานในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และASEAN เน้นหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ (เชิงพหุวิทยาการ  
สหวิทยาการ และหลักสูตร Dual Degree Program) ในลักษณะของความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิชา มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือมาตรฐานและการ
แข่งขันในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เป็นต้นแบบและเป็นผู้นํานวัตกรรม พัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ผสมศิลปะและศาสตร์ (Art and Science) ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ให้มีลักษณะที่ตอบสนองความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 3.4  เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายบนฐานของการสร้างสรรค์ การวิจัย การฝึกปฏิบัติจากแหล่ง
ประสบการณ์วิชาชีพ ประสบการณ์จริง จากบริบท พหุวัฒนธรรม และBlended 
Learning 

กลยุทธ์ที่ 3.5 ขับเคลื่อนสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เน้นการเรียนแบบ English Bilingual Education (EBE) และ English for Integrated 
Studies (EIS) Flipped Classroom และผสมผสานเทคโนโลยี Blended Learning) / 
Massive Open Online Course (MOOC) 

4. การวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างระบบกลไก ขับเคลื่อนการวิจัยตามความถนัด ความสนใจใน
วิชาชีพด้วยระบบ Coaching and mentoring เพ่ือให้เกิดชุมชนนักวิจัยในลักษณะ 
ชุดโครงการวิจัย และการวิจัยข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ ข้ามสถาบัน ข้ามชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4.2  ขับเคลื่อนการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมในลักษณะของความร่วมมือ
ในการทําวิจัยกับนักวิจัยในสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในระดับ ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ ASEAN และระดับนานาชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนVisiting Researcher 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมขีดความสามารถในความเป็นเลิศด้านการวิจัย และงาน
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์
สร้างสรรค์ โดยการนําเสนอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ขยายผล จัดทําวารสารให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ Citation  
จัดเวทีประชุมทางวิชาการ ในระดับชาติ ASEAN และระดับนานาชาติ (International 
Conference)   

กลยุทธ์ที่ 4.4 เสริมพลัง และจัดการความรู้ การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานประจํา และการพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4.5 เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า 
อาจารย์และบุคลากรเพ่ือให้งานวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการพัฒนางานประจํา ทั้งระดับคณะวิชา และโรงเรียนสาธิต 

5. การบริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ทางการศึกษาและวิชาชีพของหน่วยงาน องค์กรในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ในลักษณะการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า 
บุคลากร อาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์อาวุโส และผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5.2  ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนานวัตกรรมวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือเป็น
ศ ูนย์กลางองค์ความรู้และบริการการศึกษา (Educational Hub)  ให้คําปรึกษาแนะนํา 
จัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการแก่บุคลากรระดับคณะวิชาระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านระบบ Online ทั้งในรูปแบบให้เปล่าและ
สร้างรายได้ 

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค ASEAN และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ  (MOU) กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง 
โดดเด่นในการบริการวิชาการท่ีโรงเรียนสาธิต และคณะวิชามีความเช่ียวชาญเป็นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5.5 สร้างระบบและกลไกเพ่ือความร่วมมือการใช้ประโยชน์การขยายผล 
ต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ      

6. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิ

กลยุทธ์ที่ 6.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการบูรณาการกับการผลิตและพัฒนาบัณฑิต การวิจัย หลักสูตร การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์
ปัญญาท้องถ่ิน กลยุทธ์ที่ 6.2 เพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร 

เผยแพร่ อนุรักษ์ ให้มีความโดดเด่น มีช่ือเสียง ทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ ประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์นวัตกรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 6.3 กําหนดคุณค่าและสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับ  
ในการเป็นผู้นําด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 6.4 ยกระดับการมีส่วนร่วมกับภูมิภาค และหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง
ในการสืบสาน สร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นผู้นํา และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. การบริหาร
จัดการองค์กรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับ
ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา สู่คณะ
วิชาแห่งการ
สร้างสรรคช์ั้นนํา 
นโยบายด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กรและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                          

กลยุทธ์ที่ 7.1  เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นผู้นําทางศึกษาศาสตร์ 
คุรุศาสตร์  ผู้ นําและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยการเสริมสร้างความเข้าใจ การ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร การระดมทุนจากเครือข่ายทุกภาคส่วนและบูรณาการใช้
ทรัพยากรร่วมกันและมีแนวปฏิบัติร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 7.2  ขับเคลื่อนต่อยอด ขยายผลความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการ และ
จัดการความรู้ (KM)  กับหน่วยงาน สถาบัน องค์กรทั้งในระดับภูมิภาค ASEAN 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 7.3  ปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วน
ร่วมเชิงรุก มีการจัดลําดับความสําคัญ การบริหารความเสี่ยง โดยใช้เป้าหมายเป็นฐาน
การพัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 7.4  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในลักษณะ e-Office e-Training e-Meeting, e-Portfolio  
e- Supervision  e-Mentoring and Coaching / ผสมผสานเทคโนโลยี (Blended 
Technology) รวมทั้งมีการกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 7.5  ร่วมมือกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นําทางด้าน
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เพ่ือการวางแผนการบริหาร การตัดสินใจ และพัฒนา  
สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการบริหารงานอย่างมี
ความสุข 

8.  การประกัน
คุณภาพการศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 8.1  พัฒนา ขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน และเป็นกลไกของการพัฒนางานประจํา และ
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 8.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสําคัญ ตระหนักในคุณค่า 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และ
บุคลากรทุกฝ่ายในระดับสาขาวิชา ภาควิชา และคณะวิชา ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 8.3 ผลักดันการใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็น
แนวทางในการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ กิจกรรม 
แผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 8.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติและพัฒนาแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม    

9. การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต 
(ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา)           
สู่ประชาคมอาเซียน
และสากล 
 

กลยุทธ์ที่ 9.1 ขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ ในลักษณะ English Bilingual Education (EBE) และ English for 
Integrated Studies (EIS) ที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษภาษาอาเซียน เพ่ือการสื่อสาร
และยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็น SMART SCHOOL ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการจัดการเรียน   การสอน เป็นผู้นําการพัฒนา
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดี มีปัญญา สร้างสรรค์รู้ทัน
เทคโนโลยี และมีความเป็นพลโลกและพลเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 9.3 พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ในตําแหน่งทางวิชาการ 
วิทยฐานะบนพ้ืนฐานความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน การวิจัยสร้างสรรค์
นวัตกรรมร่วมกับคณะวิชา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาต่อ และเพ่ิมพูนความรู้ในคณะวิชา ทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 9.4 พัฒนาศักยภาพในการเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แหล่งฝึก
ปฏิบัติการ แหล่งค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและติดอันดับคุณภาพการศึกษา 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 9.5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นําและต้นแบบ และรับใช้สังคม 
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3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร์มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 หน่วยงานย่อย คือ 1) สํานักงานเลขานุการ  2) ภาควิชา 

การบริหารการศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  5) ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 6) ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ  8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา) ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สําหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินงานภายในสาขาวิชา ได้แก่                  
1) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) สาขาวิชาการประถมศึกษา 3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ นอกจากน้ี ยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นหน่วยงานในกํากับของคณะศึกษาศาสตร์อีกหน่วยงานหน่ึง มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  
 ในด้านการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีอํานาจและหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนงานในด้านการบริหาร
และพัฒนาวิชาการของคณะฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการ
บริหารงานและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดังมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารงาน
ตามแผนภูมิ  
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               แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการคณะศกึษาศาสตร ์
 

คณะศึกษาศาสตร ์
  

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ์
 

  
 

  

สํานักงาน 
คณบดี  

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*   
    

 
 

งานคลังและพัสดุ          สาขาวิชาการประถมศึกษา*   
                

 
 

งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา          สาขาวิชาการสอนภาษาไทย*   
                

 
 

งานพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ           
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา*   

                

 
 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา          สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ*   
                

  งานวิจัยและบริการวิชาการ           * เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน  
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แผนภูมิการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร ์
 

 

 คณบดี 

 

คณะกรรมการประจําคณะฯ  

 
  

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

 
รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

 
รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยและบรกิาร
วิชาการ 

 
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และองค์กรสัมพันธ์ 

 
ผู้ช่วยคณบดี        

ฝ่ายกจิการพิเศษ 

     
    

          
 

เลขานุการ 
คณะฯ 

 

 หัวหน้า
ภาควิชา 

การบริหาร
การศึกษา 

 หัวหน้า
ภาควิชา 
การศึกษา 
ตลอดชีวิต 

 หัวหน้า 
ภาควิชา 

จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

หัวหน้า
ภาควิชา 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

หัวหน้า
ภาควิชา 
พื้นฐาน 
ทาง

การศึกษา 

หัวหน้า
ภาควิชา 
หลักสูตร

และวิธีสอน 

 
ผู้อํานวยการ

โรงเรยีนสาธิตฯ
(มัธยมศึกษา) 

ผู้อํานวยการ
โรงเรยีน
สาธิตฯ 

(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)

         
       
  หัวหน้างานบริหารและ 

การจัดการ 
  

 
ประธานสาขาวิชา 

หลักสูตรและการนิเทศ*  
         
  

หัวหน้างานคลังและพัสด ุ
  ประธานสาขาวิชา 

การประถมศึกษา*  
       

 
  

  หัวหน้างานพัฒนา 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

  ประธานสาขาวิชา 
การสอนภาษาไทย*  

         
  หัวหน้างานพัฒนา 

วิชาการและบริการการศึกษา 
  ประธานสาขาวิชา 

การสอนสังคมศึกษา*  
         
  หัวหน้างานงานแผนและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
  ประธานสาขาวิชาการสอน

ภาษาต่างประเทศ*  
          
  หัวหน้างานงานวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
     

 
 

* เป็นตําแหน่งการบริหารงานภายใน  
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4.  รายนามผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559  
 
 

 
5.  คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ที่ รายนาม ตําแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อํานวยการ

โรงเรียนสาธิต(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
2 รองศาสตราจารย์ลิขิต  กาญจนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  อุ่นอารมย์เลิศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6 อาจารย์ ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

ที่ ตําแหน่ง ช่ือ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  อุ่นอารมย์เลิศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5 อาจารย์ ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
6 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ภูมิระร่ืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
8 อาจารย์ ดร.จิตตรา  มาคะผล หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
9 อาจารย์ ดร.อุรปรีย์  เกิดในมงคล หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
11 อาจารย์นภสร  นีละไพจิตร   หัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา 
14 อาจารย์ ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
15 อาจารย์ ดร.รินทร์  ชีพอารนัย ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
16 อาจารย์ ดร.ศศิพัชร  จําปา  ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
17 อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
18 อาจารย์ดวงนภา  ศรีนันทวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ           

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
20 นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์  
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ที่ รายนาม ตําแหน่ง 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
8 อาจารย์ ดร.จิตตรา  มาคะผล หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
9 อาจารย์ ดร.อุรปรีย์  เกิดในมงคล หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
11 อาจารย์นภสร  นีละไพจิตร    หัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
13 อาจารย์ดวงนภา  ศรีนันทวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา) 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา  วังถนอมศักด์ิ ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาการบรหิาร

การศกึษา 
15 อาจารย์ ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต 
16 อาจารย์กันยารัตน์ สอาดเย็น ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาและ

การแนะแนว 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้ ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 
18 อาจารย์ ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและ

วิธีสอน 
19 อาจารย์บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
20 อาจารย์สุวิมล  สพฤกษ์ศร ี ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

21 นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล ผู้แทนสายสนับสนุน – หัวหน้างานวิจัยและบริการ
วิชาการและรักษาการหัวหน้างานแผน
และประกันคณุภาพการศึกษา 

22 นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ เลขานุการคณะกรรมการ-เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
 
6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการกําหนดและเผยแพร่คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ โดยมีประกาศ           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ ดังน้ี 1) ความกล้าหาญทางจริยธรรม 2) มีความคิดอย่างเป็นระบบ             
3) มีศักด์ิศรีแห่งตนและตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย 4) มีจิตสาธารณะ 5) ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะ         
6) มีความรับผิดชอบ 7) มีวินัย 8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 9) ทํางานเป็นทีม 
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7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนด    
อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม” โดยมีการดําเนินการตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ส่งเสริมจนเป็นจุดเด่น จุดเน้นที่สะท้อนให้เห็น
เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันที่ว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์”   
 
8. จุดเด่น 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ซึ่งสะท้อนเป็นจุดเน้น จุดเด่น คือ นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งน้ี มีนักศึกษาได้รับรางวัล จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งเป็นผลงานต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปีการศึกษา 2558                 
มีนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ อาทิ นายสุนทร พรหมเพศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันบทร้อยกรองประเภทเด่ียว ระดับประชาชนทั่วไป งานยุวกวี เฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 38 
นางสาว บุษกร เรืองเดช นายอธิคม แสงภู่วงษ์ และนายสุนทร พรหมเพศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลอน
สดระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 15 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันร้องกลองโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 15 
ประจําปี 2559 เป็นต้น 
 
9. การเรียนการสอน 

9.1 หลักสูตร 
     ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 27 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตรและระดับหลักสูตรปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร   
  หลักสูตร 4  ปี  จํานวน 4 หลักสูตร  
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)     สาขาวิชาจิตวิทยา 
  2.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
  3.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

  หลักสูตร 5  ปี  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.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  17 หลักสูตร   
  ระดับปริญญาโท จํานวน 12 หลักสูตร 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน 
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติและการพัฒนามนษุย ์
 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.)  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาวิธีวทิยาการวิจัยทางการศึกษา 
 11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) สาขาวิชาการออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ 
         

  ระดับปริญญาเอก จํานวน 5  หลักสูตร 
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.)  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 
  3. หลักสูตรปรชัญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา 
ได้แก ่1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2) กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4) กลุ่ม
วิชาการสอนภาษาไทย 5) กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 4. หลักสูตรปรชัญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
     5. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
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ตารางที่ 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร สกอ. 
รับทราบ 

ปีที่เริ่มใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 
เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2548 

เปิดสอนในปี
การศึกษา 

2559 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแล้ว

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 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.)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

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 

13 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
ภาษาต่างประเทศ 

3 ก.พ. 58 2556 -     - - 
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ตารางที่ 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร สกอ. 
รับทราบ 

ปีที่เริ่มใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 
เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2548 

เปิดสอนในปี
การศึกษา 

2559 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแล้ว

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 48 

และ TQF 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

17 ก.ค. 56 2556 -     - - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 

1 มี.ค. 59 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.พ. 57 2556 -     - - 

9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

9 ก.ค. 57 2557 -     - - 

10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาวิธวีิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

30 ต.ค. 56 2557 -     - - 
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ตารางที่ 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร สกอ. 
รับทราบ 

ปีที่เริ่มใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 
เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2548 

เปิดสอนในปี
การศึกษา 

2559 

ดําเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมินแล้ว

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 48 

และ TQF 

11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

1 ส.ค. 57 2556 -     - - 

12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 
สาขาวิชาการออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ 

5 ม.ค. 60 2559 -      

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

20 ก.พ. 57 2556 -     - - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.) 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 

1 มี.ค. 59 2556 -     - - 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1 ส.ค. 57 2556 -     - - 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)       
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

10 ก.ค. 56 2556 -     - - 

5. หลักสตูรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

30 มี.ค. 59
(สภาฯ

รับทราบ) 

2559 -     - - 
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9.2  นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น 2,835 คน จําแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 1,531 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 903 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 401 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 9.2-1 - 9.2-3 ข้อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา รายละเอียดในตารางที่ 9.2-4 และข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ประเมิน
ปีการศึกษา 2559) รายละเอียดในตารางที่ 9.2-5 

   

ตารางที่ 9.2-1   จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา และลักษณะโครงการ 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รวม 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีที ่5 

(หลักสูตร 5 ปี) ตกค้าง 

สาขาวิชาจิตวิทยา                 34 31 27 30 - 1 123
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต     30 32 29 22 - 6 119
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา        46 45 46 28 - 3 168
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา       53 39 42 23 - 8 165
สาขาวิชาการประถมศึกษา     34 21 17 15 20 - 107
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  26 18 18 18 26 - 106
สาขาวิชาภาษาไทย   26 27 29 23 28 - 133
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21 25 37 17 30 2 132
สาขาวิชาสังคมศึกษา     42 26 28 29 36 1 162
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

69 57 58 61 67 4 
316 

รวมทั้งหมด 381 321 331 266 207 25 1,531
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ตารางที่ 9.2-2 จํานวนนักศึกษาปริญญาโทจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา ลักษณะโครงการและแผนการศึกษา   
 
 

สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท

รวม ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ตกค้าง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - - 6 - 22 - 28
สาขาวิชาการศกึษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย์ 

13 - 1 - 11 - 25 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 34 - 95 - 120 63 312
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 21 - 25 - 91 - 137
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - - 24 - 61 8 93
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 11 - 11 - 42 - 64
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 18 - 14 - 27 51 110
สาขาวิชาพัฒนศกึษา                  5 - 12 - 31 - 48
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ - - - - 2 - 2
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา - - 20 - 42 - 62
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 9 - 6 - 7 - 22

รวมทั้งหมด 111 - 214 - 456 122 903
 

 
ตารางที่ 9.2-3 นักศึกษาปริญญาเอกจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา  ลักษณะโครงการและแผนการศึกษา   
 

สาขาวิชา/ภาควิชา 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

รวม 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ตกค้าง 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 18 39 38 79 174
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย์ 

3 6 5 5 19 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  28 33 62 123
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 3 18 13 51 85

รวมทั้งหมด 24 91 89 197 401
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ตารางที่ 9.2-4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 

นักศึกษา นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
จํานวน

นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า

จํานวน
อาจารย์
(ปฏิบัต ิ
งานจริง) 

อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย ์

ค่าความต่าง
จากเกณฑ์
มาตรฐาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ
1 ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา 
- - 10.13 123.00 19.54 135.34 288.00 10 28.80 -4.00 

2 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวติ 

102.23 - 10.67 - 12.38 5.54 130.82 9 14.54 -51.55 

3 ภาควิชาจติวิทยา
และการแนะแนว 

114.67 - 6.00 10.00 - - 130.67 6.5 20.10 -32.99 

4 ภาควิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา 

157.58 - 0.50 27.63 69.00 63.67 318.38 20 15.92 -46.94 

5 ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

90.47 72.75 3.17 47.84 3.59 3.00 220.82 10 22.08 -26.39 

6 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธสีอน 

634.66 198.56 5.59 140.02 9.76 149.26 1,137.85 59.5 19.12 -36.26 

 6.1 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

199.70 - - - - - 199.70 12.5 15.98 -46.75 

 6.2 สาขาวิชาหลักสตูร
และการนิเทศ 

- - 1.50 42.34 3.38 25.88 73.09 8+2* 7.31 -75.64 

 6.3 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

122.81 1.09 - 26.05 - 16.13 166.06 10 16.61 -44.65 

 6.4 สาขาวิชาการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 

163.59 197.47 4.09 45.50 - 87.00 497.65 16 31.10 3.68 

 6.5 สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 

148.56 - - 26.13 6.38 20.25 201.31 11 18.30 -39.00 

รวม 1,099.61 271.31 36.06 348.49 114.27 356.81 2,226.55 115 19.36 -35.46 
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ตารางที่ 9.2-5  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ประเมินปีการศึกษา 2559) 
 

 

สาขาวิชา แผน ก แผน ข รวม
ระดับปริญญาบัณฑิต  317
สาขาวิชาภาษาไทย - - 28
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - 32
สาขาวิชาสังคมศึกษา - - 30
สาขาวิชาการประถมศึกษา - - 32
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - - 25
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต - - 23
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - - 35
สาขาวิชาจิตวิทยา - - 27
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา - - 25
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ - - 60
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 104 45 149
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ - - -
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 17 24 41
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 17 - 17
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 5 3 8
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 19 - 19
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 16 - 16
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 5 - 5
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 6 18 24
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 13 - 13
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 6 - 6
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา - - -
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - - -
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 85 - 85
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 5 - 5
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 37 - 37
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 21 - 21
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 22 - 22

รวม  
 
 

 

ท่ีมา :  สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
*หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเฉพาะหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
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9.3 อาจารย์และบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์มีจํานวนบุคลากรรวม 172 คน จําแนกเป็น                     

สายวิชาการ (อาจารย์) 118 คน และสายสนับสนุน 54 คน ดังรายละเอียดในตาราง 9.3-1 – 9.3-3 

ตารางที่ 9.3-1 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 
 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนบัสนุน รวมบุคลากร (คน)
ข้าราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศึกษา 

คน 9 1 10 
ร้อยละ 7.63 1.85 5.81 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา 

คน 91 29 120 
ร้อยละ 77.12 53.70 69.77 

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว 

คน 3 7 10 
ร้อยละ 2.54 12.96 5.81 

ลูกจ้างประจํา 
คน - 2 2 
ร้อยละ - 3.70 1.16 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจ้างประจํา 

คน - 2 2 
ร้อยละ - 3.70 1.16 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว 

คน - 13 13 
ร้อยละ - 24.07 7.56 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

คน 15 - 15 
ร้อยละ 12.71 - 8.72 

รวม 
คน 118 54 172 
ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 
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ตารางที่ 9.3-2 จํานวนอาจารย์ประจําที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จําแนกเป็นรายภาควิชา/สาขาวิชา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารย์ประจํา

ทั้งหมด 
อาจารย์ประจํา
ปฏิบัติงานจริง

อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาภายในประเทศ อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
รวมทั้งหมด 

ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 10 10          
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 9 9          
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9 9   
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว 6.5 6.5          
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 21 20  1  1     1 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 48.5 46.5  2  2     2 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 5 5   
สาขาววิชาการประถมศึกษา 12.5 11.5  1  1     1 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 7 7          
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 9 9          
สาขาวิชาการสอนภาษาตา่งประเทศ 12 11      1  1 1 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 3          
สาขาวิชาศิลปศกึษา 2 2          
อาจารย์ประจําหลักสูตร 15 15          

รวม 118 115      1  1 3 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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ตารางที่ 9.3-3   จํานวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ลา

ศึกษา
ต่อ 

อาจารย์
ประจํา
ท้ังหมด 

อาจารย์ท่ี
ปฏิบัติ 
งานจริง ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา   2 7 1  10 10
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ  3 4 1 1  9 9
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  1 2 4 1 1  9 9
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  2 2.5 1 1  6.5 6.5
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  5 8 4 3 1 20 19
ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน  12 23.5 9 3 1 2 48.5 46.5
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   1 3 1  5 5
สาขาววิชาการประถมศึกษา  2 6.5 3 1 11.5 10.5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  1 3 2 1  7 7
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   6 1 2  9 9
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  6 5 1 11 10
อาจารย์ชาวต่างประเทศ  3  3 3
สาขาวิชาศิลปศกึษา   2        2 2 
อาจารย์ประจาํหลกัสูตร   14 1  15 15

รวม  37 43   26  4 8 3 118 115 

หมายเหตุ  * หมายถึง ลาศึกษาต่อ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560) 
 

10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัยแก่บุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยจัดโครงการพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการให้ความรู้
ด้านการทําวิจัยแก่บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทําระบบเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในสื่อต่างๆ มีการ
สนับสนุนให้นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ มีรางวัลสําหรับการนําเสนอหรือเผยแพร่บทความงานวิจัย 
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่บุคลากรในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ มีสถานที่สําหรับแสดงผลงานวิจัย และมีการจัดทําวารสารวิชาการ ระดับชาติ 2 ฉบับ ได้แก่ 
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย และวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์              
รวม 65 ทุน เป็นทุน จากแหล่งทุนภายใน 54 ทุน เป็นเงิน 3,885,330.39 บาท และเป็นทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 11 ทุน เป็นเงิน 18,111,007.63  บาท รวมเป็นเงินทุน 21,996,338.02  บาท คิดเฉล่ียต่ออาจารย์
และนักวิจัยเป็นเงิน 191,272.50 บาทต่อคน (ตารางหมายเลข 2.2-2,2.2-3 และตารางที่ 2.2-4)  
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ตารางที่ 10-1  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 60

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท)
1. งบรายได้ของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

637,083.34 
4,271,535.00 

 
1,679,861.11 
1,936,670.00 

1,721,883.33 
2,163,447.06 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 4,908,618.34 3,616,531.11 3,885,330.39
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน (บาท) 
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. 
2. แหล่งทุนต่างประเทศ 
3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. 
4. หน่วยงานภาคเอกชน  
5. แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 
9,034,500.00 

 
9,086,916.37 

 
 

1,777,500.00 
 

35,946,166.67 

 
774,347.50 

 
17,336,660.13 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 18,121,416.37 37,723,666.67 18,111,007.63
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 23,030,034.71 41,340,197.78 21,996,338.02
จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัย/ สร้างสรรค์
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

40 
29 

 
81 
28 

111 
25 

จํานวนอาจารย์ประจํา (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จํานวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

128.5
- 

128.5 

120 
- 

120 

115
- 

115 
จํานวนอาจารย์ประจํา (ลาศึกษาต่อ) 1 1.5 3
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาต่อ) -  -
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด (ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ) 129.5 121.5 118
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) - - -
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

179,222.06 344,501.65 191,272.50 
 
 

ท่ีมา : สถาบันวิจยัและพัฒนา 
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11. ด้านการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
ในปีการศึกษา  2559 คณะศึกษาศาสตร์  มี โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย                 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา                 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 11-1 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค์กรในประเทศ  
และต่างประเทศ 

ระยะเวลา      
ของความร่วมมือ 

ชื่อสถาบัน 
จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

คณะวิชา/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ
5 ปี 

(2556-2560) 
University of Missouri สหรัฐอเมริกา ก า รแลก เปลี่ ย นนั กศึ กษ า  อาจ า ร ย์ และบุ ค ล าก ร 

การสนับสนุนส่งเสริมการสอน การวิจัยและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การทําวิจัย
และจัดประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกัน การร่วมมือกันจัดหา
เงินทุนจากหน่วยงานภายนอก การจัดกิจกรรมหรือ
โครงการอ่ืนๆท่ีท้ังสองฝ่ายสนใจและมีประโยชน์ร่วมกัน 

5 ปี 
(2556-2560) 

San Jose State 
University 

สหรัฐอเมริกา การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ตํารา สิ่งพิมพ์และวัสดุ
อุปกรณ์การทําวิจัยต่างๆ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
บุคลากร เพ่ือประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและ
กิจกรรมทางวิชาการในด้านอ่ืนๆ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว การฝกึอบรมและการศกึษาดูงาน

5 ปี 
(2557-2562) 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

จัดการเรียนสอนร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาจีนใน
ประเทศไทย 

3 ปี 
(2557-2560) 

 

Universiti Sains 
Malaysia 

มาเลเซีย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การทํา
วิจัยร่วมกัน จัดโครงการและการประชุม สัมมนาร่วมกัน 
การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงาน แลกเปลี่ยนนักวิชาการ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และเปลี่ยนข้อมูล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัด
กิจกรรม โครงการ หรือความร่วมมืออ่ืนๆ ท่ีท้ังสองฝ่าย
เห็นชอบร่วมกัน 

2 ปี 
(2558-2560) 

Massey University นิวซีแลนด์ สํ ารวจศึกษาและพัฒนาการจัดทําหลักสูตรร่วมกัน 
การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา การ
แลกเปล่ียนสิ่งพิมพ์/เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารและ
วัสดุอุปกรณ์ 
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ระยะเวลา      
ของความร่วมมือ 

ชื่อสถาบัน 
จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

5 ปี 
(2559-2564) 

Kenmore Middle 
School of Virginia        

สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ตํารา สิ่งพิมพ์และวัสดุ
อุปกรณ์การทําวิจัยต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และ
นักเรียน การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

5 ปี 
(2558-2563) 

 

KDU College (PG) 
SDN BHD 

มาเลเซีย ส่งนักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษในค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน ระยะเวลา 
1 วันถึง 2 สัปดาห์ 

5 ปี 
(2558-2563) 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยยูนนาน 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ร่ ว ม มื อกั น เ พ่ื อ ก า ร พัฒนา นั กศึ กษ าและบุ ค ล า ก ร 
(แลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร) และวิชาการด้านการ
กีฬา การวิจัย และอื่น ๆ 

5 ปี 
(2560-2565) 

วิทยาลัยครูบ้านเก่ิน 
กรมสร้างครู 
กระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 

พัฒนาวิชาการในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 

คณะวิชา/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/องค์กรในประเทศ
3 ปี 

(2558-2560) 
เทศบาลตําบลสามง่าม นครปฐม ร่วมมือและสนับสนุนด้านบุคลากร สถานท่ี และทรัพยากร

ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ จัดทําโครงการด้านวิชาการใน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมจัดทําโครงการวิจัย การเป็นท่ีปรึกษา 
ร่วมสนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4 ปี 
(2558-2561) 

คณะครุศาสตร์ (5 
มหาวิทยาลัย) ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

เพชรบุรี 
ราชบุรี 
กาญจนบุรี 
นครปฐม 
ชัยภูมิ 

สร้างและพัฒนาความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ บนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาคและการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในด้านวิชาการ  
การสอน งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านแผนและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4 ปี 
(2558-2561) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
โรงเรียนพระปฐมเจดีย์   
โรงเรียนสาธิตแห่ง-
มหาวิทยาลัยเกษตร 

นครปฐม
ราชบุรี 
เพชรบุรี 

การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร
ท้ังผู้บริหาร ครู และนักการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมให้มี
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจน
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากรร่วมกัน การ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน  การประชุม สัมมนา 
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ระยะเวลา      
ของความร่วมมือ 

ชื่อสถาบัน 
จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

ศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านร่วมกัน การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

4 ปี 
(2558-2561) 

สถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

นครปฐม การสนับสนุนบุคลากร สถานท่ี และทรัพยากรในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ รวมท้ังการสร้างพัฒนา
และทดลองใช้นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร สื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4 ปี 
(2558-2561) 

เทศบาลนครอ้อมน้อย นครปฐม การสนับสนุนบุคลากร สถานท่ี และทรัพยากรในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ รวมท้ังการสร้างพัฒนา
และทดลองใช้นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร สื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
อ้อมน้อยร่วมดําเนินโครงการวิจัย การเป็นท่ีปรึกษา หรือให้
การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนการ
ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรร่วมกัน 

5 ปี 
(2558-2562) 

เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม การสนับสนุนบุคลากร สถานท่ี และทรัพยากรในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ รวมท้ังการสร้างพัฒนา
และทดลองใช้นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร สื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
นครปฐมร่วมดําเนินโครงการวิจัย การเป็นท่ีปรึกษา หรือให้
การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนการ
ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรร่วมกัน 

4 ปี 
(2558-2561) 

เทศบาลเมืองโพธาราม ราชบุรี การสนับสนุนบุคลากร สถานท่ี และทรัพยากรในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ รวมท้ังการสร้างพัฒนา
และทดลองใช้นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร สื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครเมืองโพธาราม ร่วมดําเนินโครงการวิจัย การเป็นท่ี
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จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

ปรึกษา หรือให้การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษา 
ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร
ร่วมกัน

4 ปี 
(2559-2563) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 เขต 9 เขต 10 

ราชบุรี
กาญจนบุรี 
นครปฐม 
สุพรรณบุรี 
เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

การอบรม สัมมนา แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม
ให้มีการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา  วิจัยและพัฒนา
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม การ
เข้าสู่วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์ และ
พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  

4 ปี 
(2559-2563) 

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
นครปฐม 1 

นครปฐม การอบรมความรู้ ด้ านภาษีอากรแก่นิ สิ ต  นักศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
การอบรมความรู้ ด้ า นภา ษีอ ากรแ ก่บุ คล ากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
การอบรมทักษะการพูดภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
ของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม 1 การอบรม  
การสัมมนา แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน

4 ปี 
 (2559-2562) 

โครงการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา  

นครปฐม สนับสนุนการจัดการอบรมอาชีพให้กับนักศึกษา นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ
ร่วมกัน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ซ่ึงกัน
และกัน

23 มีนาคม 2559  
เป็นต้นไป 

เครือข่ายโรงเรียนขนาด
เล็ก ผู้บริหาร 58 

นครปฐม พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างองค์กร  พัฒนาการเรียนการเสนอให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมในยุคการเปลี่ยนแปลง ให้คําปรึกษา
ในการจัดการศึกษาเพ่ือการเป็นโรงเรียน ขนาดเล็กท่ีมี
คุณภาพ

4 ปี 
(2559-2563) 

สํานักงานสง่เสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4        

นครปฐม สนับสนุนการดําเนินงานด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านพัฒนาสังคม ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและ
การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคม 
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ระยะเวลา      
ของความร่วมมือ 

ชื่อสถาบัน 
จังหวัด/
ประเทศ 

กิจกรรม 

4 ปี 
(2559-2562) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย-ราชภัฏ
นครปฐม  
โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย 
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยา
คม 

นครปฐม
เพชรบูรณ์ 

การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร
ท้ังผู้บริหาร ครู และนักการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมให้มี
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจน
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากรร่วมกัน การ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน การประชุม สัมมนา 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ข้อมูล ความรู้ด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านร่วมกัน  การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือไปสู่  Thailand 4.0 

3 ปี 
(ปีการศึกษา 
2559-2562)     

สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ ร่วมมือและให้การสนับสนุนในการดําเนินงานพัฒนา
บุคลากรที่ มีบทบาทในการดูแลเ ด็กปฐมวัย  รวมท้ัง
ศึกษานิเทศก์ฯ โดยใช้หลักสูตรและแนวทางในการจัดการ
อบรมของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาทาง
ศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และจัดอบรมร่วมกัน 

5 ปี 
(วันท่ี 18 ตุลาคม

2559          
ถึง 17 ตุลาคม 

2564) 
 

คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี 
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ปทุมธานี 
โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย 

เพชรบุรี
ปทุมธานี 
นครปฐม 

ร่วมจัดการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาและนักเรียน
ในด้านการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การอบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนา
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา จัดหา
แหล่งฝึกประสบการณ์ และพัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้กับนักเรียนและนักศึกษา  

5 ปี 
(2560-2565) 

วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และ
ความสามารถในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน   การวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัยทางการศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 ปี 
(ปีการศึกษา 
2560-2562) 

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ นครปฐม ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนโดยส่งคณาจารย์เพ่ือจัดการสอน
เสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ 
โดยจัดให้มีความร่วมมือในด้านการจัดการเรียน  การสอน 
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ประเทศ 

กิจกรรม 

3 ปี 
(ปีการศึกษา 
2560-2563) 

คณะอักษรศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม  
(พระตําหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)  

นครปฐม ร่วมจัดการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาและนักเรียน
ในด้านการศึกษา  อักษรศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ 

 
12.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

คณะศึกษาศาสตร์  มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเช่ือมโยงและการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย รวมทั้งการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น นําผลการประเมินระบบและกลไก   การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
จากปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงการจัดทําแผนและปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมในปีการศึกษา 2559  ทั้งน้ี คณะฯได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชน/สังคม และดําเนินการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามระบบและกลไกท่ีกําหนด มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือ
นําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กําหนด  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
โดยได้จัดการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ  และการ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้รวม 13 โครงการ/กิจกรรม มีผู้เข้ารับบริการรวม 1,867 คน โดยเป็นโครงการ
ระดับชาติ 12 โครงการ เป็นโครงการระดับนานาชาติ 1 โครงการ ลักษณะการให้บริการทางวิชาการ ได้แก่   
การสํารวจ วางแผน วางระบบ ออกแบบและรับเชิญเป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการ
วิทยานิพนธ์และวิทยากร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะศึกษาศาสตร์  มีงบประมาณการ
บริการวิชาการแก่สังคมรวม 2,780,670 บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,645,200 บาท งบประมาณ
เงินรายได้ 631,470 บาท และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ 504,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจาํปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 33 
 

ตารางที่ 12-1 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 และการวิจัยปีการศึกษา 2559 

 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวนโครงการ 

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท้ังหมด 12 
2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน - 
3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการวิจัย - 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและกับการวิจัย 1 

 

13.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจําปี กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ และกําหนดผู้รับผิดชอบ 
จัดทําแผนงบประมาณโครงการ กําหนดตัวช้ีวัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม 
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมท้ังสิ้น 16 โครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากลและเสริมสร้างจิตสํานึกแก่
นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
3,706 คน ใช้งบประมาณจากเงินรายได้รวมทั้งสิ้นจํานวน 248,300 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 12-1 
ตารางที่ 12-1  กิจกรรมทางด้านการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2559 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา 
ผู้เข้า 
ร่วม 

งบประมาณ
(ระบุแหล่ง/
จํานวนเงิน 

1 โครงการอ่ิมอุ่นพระคุณแม่”12 สิงหาศึกษาฯ
ร่วมใจ เทดิไทร้าชินี ”. 

คณะศึกษาศาสตร์ 9 สิงหาคม 
2559 

373 5,000/
เงินรายได ้

2 โครงการวันไหวค้รู ประจําปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 8 กันยายน
2559 

703 30,000/
เงินรายได ้

3 โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม “ไหว้ครู
จิตวิทยา ปีการศึกษา 2559” 

สาขาจิตวทิยาและ
การแนะแนว 

8 กันยายน
2559 

95 -

4 โครงการบายศรีสู่ขวัญ คณะศึกษาศาสตร์ 13 
กันยายน 
2559 

439 5,000/
เงินรายได ้
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ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา 
ผู้เข้า 
ร่วม 

งบประมาณ
(ระบุแหล่ง/
จํานวนเงิน 

5 โครงการศึกษารวมใจ ร่วมแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 3 ธันวาคม 
2559 

126 8,000/
เงินรายได ้

6 โครงการแสดงความยินดีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558 

คณะศึกษาศาสตร์ 27
ธันวาคม 
2559 

346 65,000/
เงินรายได ้

7 โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม รับขวัญ
บัณฑิตจิตวทิยาศึกษาศาสตร ์

ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว 

27
ธันวาคม 
2559 

35 -

8 โครงการวันครแูละพิธีมอบครุสิทธิ ์ คณะศึกษาศาสตร์ 19
มกราคม 
2560 

335 56,000/
เงินรายได ้

9 โครงการทําบุญภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

17 
กุมภาพันธ์ 

2560 

55 14,300/
เงินรายได ้

10 โครงการไหว้ครดูนตรีและนาฏศิลป์ไทย วงโอฬารชํานาญ
ศิลป์ 

1-2 
เมษายน 
2559 

50 30,000/
เงินรายได ้

11 โครงการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมสงกรานต์ 
ราตรีแห่งคีตกาลศึกษาศาสตร์รวมใจ ครั้งที่ 10

คณะกรรมการ
นักศึกษาฯ 

5 เมษายน 
2560 

800 25,000/
เงินรายได ้

12 โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  
“รดน้ําขอพร ตอนปีใหม่ไทย” 

ภาควิชาจิตวิทยาฯ 11 
เมษายน 
2560 

45 -

13 โครงการนิทรรศการ “สนามจนัทร์เล่าขาน 
ย้อนวันวานรัชกาลที่ 6” 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

24-25 
เมษายน 
2560 

183 10,000/
 งบจัดหา
รายได้เอง 

14 โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมเรือ่ง 
การเรียนรู้อยูร่่วมกันในวัฒนธรรมอาเซียน 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

29-30 
มิถุนายน 

2560 

80 130,000/
งบประมาณ
แผ่นดิน  

15 โครงการศึกษาน้อมใจกาย ถวายเทียนจํานํา
พรรษา 

คณะกรรมการ
นักศึกษาฯ 

6 
กรกฎาคม 

2560 

41 10,000/
เงินรายได ้

 รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ 3,706 248,300
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14.  การบริหารจัดการ 
14.1 งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามภารกิจต่างๆ 

จํานวนทั้งสิ้น 165,135,866.89 บาท จําแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ดังน้ี งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
27,249,854.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 69,000,417.00 บาท และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ                    
(เงินรายรับโครงการพิเศษ) จํานวน 68,885,595.89 บาท ดังรายละเอียดในตาราง 14.1-1 ถึง 14.1-3                   
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับงบประมาณ ซึ่งจําแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 14.1-1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 
 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได ้

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ 

2560 27,249,854.00 69,000,417 68,885,595.89 165,135,866.89
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

 

ตารางที่ 14.1-2 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2560 จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ

1. งบบุคลากร 14,139,780 11,048,263 3,091,517 78.14
  1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 12,698,280 10,423,750 2,274,530 82.09
  1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,441,500 624,513 816,987 43.32
2. งบดําเนินการ 3,173,399 4,208,813 -1,035,414 132.62
  2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน 3,041,272 4,076,701 -1,035,429 134.04 

  2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค 132,127 132,112 15 99.99
3. งบลงทุน 1,304,274 1,304,274 0 100.00
  3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,304,274 1,304,274 0 100.00
4. หมวดเงินอดุหนุน 8,632,400 0 100.00
5. หมวดรายจา่ยอื่นๆ - - - -
รวมทั้งหมด 27,249,854 23,889,477 2,256,103 87.67
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ตารางที่ 14.1-3 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560 จําแนกตามงาน               

รายการ รายรับ (บาท) 
รายจ่าย รวมรายจ่าย

ท้ังหมด 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับเงินเดอืน งบดําเนินการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ 

งานบริหารท่ัวไป 7,046,601 1,851,218 2,628,037 57,035 4,516,290 64.09
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

524,000 333,854 333,854 61.60

งานจัดการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ์

13,347,773 3,900,776 279,600 4,180,376 31.32

งานจดัการศึกษาโรงเรียน
สาธติฯ 

9,969,219 1,397,754 3,645,663 1,644 5,045,061 50.61

งานจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

27,055,548 393,249 1,411,223 137,166 - 1,941,638 7.18

งานทุนการศึกษา 620,000 - 401,425 - - 401,425 64.74
- จัดสรรทุนการศึกษา 
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์ 
- ทุนศึกษาต่อของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

620,000 - 401,425 - - 401,425 64.74

งานกิจกรรมนักศึกษา 390,000 - 292,015 - - 292,015 74.88
งานพัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

724,000 
 

- 76,701 - - 76,701 10.59

- พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

724,000 - 76,701 - - 76,701 10.59

งานพัฒนาหลักสูตร 431,400 - 330,930 - - 330,930 76.71
งานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 
- พัฒนางานวิจัย 

2,692,876 2,500 - - 2,500 0.09

งานบริการวิชาการ  
แก่ชุมชน 

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

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2,201,000 - 136,121 - - 136,121 6.18

งานปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมทางการศึกษา 4,000,000 - 1,472,560 - - 1,472,560 36.81 

รวม 69,000,417 3,642,221 14,681,805 194,201 281,244 18,799,471 27.24 
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14.2 การพัฒนาบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีบุคลากรที่ กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก                     

ในประเทศและต่างประเทศ รวมจํานวน 14 คน โดยลาศึกษาเต็มเวลาจํานวน 1.5 คน ลาศึกษาบางส่วนและ
นอกเวลาราชการ จํานวน 12.5 คน มีบุคลากรไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและ
ต่างประเทศ และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 14.2-1-14.2-3 

 

ตารางที่ 14.2-1 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

1. นางสาววนัญญา            
แก้วแก้วปาน 

ป.เอก สาขาวิชา
สาขาวิชาจิตวิทยา
ประยุกต์  

ไทย 1 ตุลาคม 2558     
ถึงปัจจุบัน 

ทุนส่วนตัว

2. นางสาวกันยารัตน์  
สอาดเย็น 

ป.เอก สาขาวิชา
จิตวิทยาประยุกต์ 

ไทย 17 สิงหาคม 2558   
ถึงปัจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
1. นางสาวพรรณภัทร  

ปลั่งศรีเจริญสุข 
ป.เอก สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 

ไทย 1 มิถุนายน 2554 
ถึงปัจจุบัน 

ทุนส่วนตัว

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา
1. นางสาวนภสร   

นีละไพจิตร 
ป.เอก สาขาวิชาพลศึกษา ไทย 11 พฤศจิกายน 2556 

ถึงปัจจุบัน 
ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ 

2. นายพิทักษ์ 
สุพรรณโณภาพ 

ป.เอก สาขาวิชา
การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ 

ไทย 3 ตุลาคม 2554 
ถึงปัจจุบัน 

ทุนส่วนตัว

3. นางสาวนรินทรา            
จันทศร 

ป.เอก สาขาวิชา
การจัดการกีฬา 

ไทย 17 สิงหาคม 2558   
ถึงปัจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ 

4. นางสาวกมลรัตน์  
หนูสวี 

ป.เอก สาขาวิชา
สรีรวิทยาและโภชนาการ
ของการออกกําลังกาย 

ไทย 16 สิงหาคม 2558   
ถึงปัจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
1. นายวชิระ จันทราช ป.เอก สาขาวิชา 

English Language 
Teaching 

ไทย 3 กรกฎาคม 2555 
ถึงปัจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ 

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

ไทย 15 สิงหาคม 2555 
ถึงปัจจุบัน 

 

ทุนส่วนตัว
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน
3. นางสาววิลาพัณย์       

อุรบุญนวลชาติ 
ป.เอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

ไทย 22 สิงหาคม 2558   
ถึงปัจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ 

4. นายณัฐกิตต์ิ  นาทา ป.เอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

ไทย 1 พฤศจิกายน 2558 
ถึงปัจจุบัน 

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ 

5. นางสาวธิดาพร  คมสัน ป.เอก สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  

ไทย 8 สิงหาคม 2559 
ถึงปัจจุบัน 

ทุนส่วนตัว

 

ตารางที่ 14.2-2  จํานวนบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ  
   ประจําปีการศึกษา 2559  

 

หลักสูตร 
จํานวน
อาจารย ์

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 
ร้อยละ 
 ภายใน

ประเทศ 
ต่างประเทศ

ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

รวม 

1 ภาควิชาการบรหิารการศึกษา 10 2 1 7 10 100.00
2 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 9 3 1 5 9 100.00
3 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 6.5 6.5   6.5 100.00
4 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 20 9  10 19 95.00 
5 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 9 1  6 7 77.78 
6 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 43.5      
6.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 11.5 4  7 11 95.65 
6.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 5   4 4 80.00 
6.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 7 2 1 4 7 100.00
6.4 สาขาวิชาการสอนภาษาตา่งประเทศ 11 5 2 3 10 90.91 
6.5 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 9 3  5 8 88.89 
7 สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 1  1 2 100.00

รวม 118  100.00
 

* รายละเอียดในภาคผนวก 2 
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ตารางที่ 14.2-3 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ             
คณะศึกษาศาสตร์เร่ือง “การปรับปรุง
หลักสูตร ระดับดุษฏีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบหลักสูตร พ.ศ. 
2561” 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 23-24 
มกราคม 2560 
ณ เทวมันตร์
ทรา  รีสอร์ท 

 

40 คน 149,085
บาท 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2560 เร่ือง “แผนยุทธศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562 และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2561: การเตรียม
ความพร้อมของคณะวิชาในการเปน็หน่วยงาน
ในกํากับของรัฐ แนวคิด กระบวนทัศน์ การ
ปรับเปลี่ยนแนวคดิ แนวปฏิบัติ การบริหาร
และความทา้ทาย”    

คณะศึกษาศาสตร์ วันท่ี 25-26
พฤษภาคม 
2560 ณ 
โรงแรมเฟลิกซ์ 
ริเวอร์แคว รี
สอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี 

295 คน 810,000 
บาท 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการเพ่ิมพูนความรู้ใน
ต่างประเทศระยะสั้น 

 

งานบริหาร           
และการจัดการ 

วันท่ี 25 
มกราคม 2560  
ณ  ห้องประชุม
สวัสด์ิ สุวรรณ
นที  

19 คน 2,000 บาท

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
“ทักษะในการปฏิบัติงานเม่ือมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ” 
 

งานบริหาร           
และการจัดการ 

วันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 
2560 
ณ ห้องประชุม
กิจกรรมอาจารย์ 

50 คน 2,000 บาท

5. โครงการบรรยายพิเศษเร่ือง                   
"การเตรียมความพร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ : แนวคิด 
กระบวนทัศน์  การปรับเปลี่ยนแนวคิด แนว
ปฏิบัติ การบริหารและความท้าทาย"  

งานบริหาร           
และการจัดการ 

วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้อง
ประชุมกิจกรรม
อาจารย์  

60 คน 17,300 บาท

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                    
“บอกเล่า...เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่ง                
ทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

งานบริหาร           
และการจัดการ 

วันท่ี 19 
เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม
กิจกรรมอาจารย์ 

33 คน 3,000 บาท
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ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. โครงการอบรม เร่ือง “เทคนิคการเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” 
โดยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 24 
กันยายน 2559 
ณ ห้อง ศษ 4311 
ชั้น 3 อาคารโสมส
วลี คณะ
ศึกษาศาสตร ์

140 คน 
(ภายใน 
15 คน) 

22,283 บาท

8. โครงการอบรม เร่ือง “เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติ” โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ์ 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 20 
พฤษภาคม 
2560 
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ ชั้น 5 
อาคารศึกษา 3  

130 คน 
(ภายใน 
11 คน) 

33,340 บาท

9. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “Moving Forward 
into the Digital Learning and Teaching 
Era” โดย Asst. Prof. James M. Wright, 
Ed.D. 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 3 มิถุนายน 
2560  
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ 

208 
(ภายใน 
30 คน) 

599,520 
บาท 

10. การบรรยายพิเศษ เร่ือง  
“ICT for Education into Digital Age: 
Implications on Learning and 
Teaching  (ICT, Mooc, Gamemification, 
e-Learning)” โดย Assoc. Prof. Dr. 
Rozinah Jamaludin 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 3 มิถุนายน 
2560 
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ 

208 
(ภายใน 
30 คน) 

599,520 
บาท 

11. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “Digital Learning 
and Teaching for Teachers in Bhutan” 
โดย Dr. AnduDukpa 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 3 มิถุนายน 
2560 
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ 

208 
(ภายใน 
30 คน) 

599,520 
บาท 

12. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “Innovation for 
Digital Literacy Development in the 
21st Century” โดย Mr. Tshering Wangdi

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 3 มิถุนายน 
2560 
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ 

208 
(ภายใน 
30 คน) 

599,520 
บาท 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

13. การบรรยายพิเศษ เร่ือง                 
“Using technology for Teacher 
Development for Quality of Learning” 
โดย Asst. Prof. James M. Wright, Ed.D. 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 4 มิถุนายน 
2560 
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ 

208 
(ภายใน 
30 คน) 

599,520 
บาท 

14. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “Teacher 
Development for Quality of Learning: 
A Case Study of Bankean Teacher 
Training College”  โดย 
Mrs.Chanthamala Southammavong 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 4 มิถุนายน 
2560 
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ 

208 
(ภายใน 
30 คน) 

599,520 
บาท 

15. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “Educational 
Development Strategies and Policies of 
Lao PDR in the ASEAN Community”  
โดย Mr. Bounxay Chansina 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 4 มิถุนายน 
2560 
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ 

208 
(ภายใน 
30 คน) 

599,520 
บาท 

16. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ เร่ือง “กลยุทธ์การเขียนโครงร่าง
วิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน การวิจัยจาก วช. 
และหน่วยงานอ่ืนๆ” โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 14 
มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุม
สวัสด์ิสุวรรณนที 
ชั้น 2 อาคาร
ศึกษา 3 

28 
(ภายใน 
10 คน) 

7,000 บาท

17. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ “การขอรับทุนสนับสนุนการ
บริการวิชาการงบประมาณพัฒนาจังหวัด
นครปฐม” โดยนายสุพจน์  ยศสิงห์คํา รอง
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครปฐม   

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 28 
มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุม
สวัสด์ิสุวรรณนที 
ชั้น 2 อาคาร
ศึกษา 3 

28 
(ภายใน 
10 คน) 

7,225 บาท

18. การอบรมการจัดทําหลักสูตรตามแบบฟอร์ม 
มคอ.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

วันท่ี 13 
กรกฎาคม 
2560 
ณ ห้องกิจกรรม
อาจารย์ ชั้น 2 
อาคารศึกษา 3  

28  คน   11,230 บาท
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14.3 อาคารสถานท่ี 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีอาคารทั้งหมด 4 อาคาร  ได้แก่ อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 และ
อาคารโสมสวลี โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   

ตารางที่ 14.3- 1  ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพ้ืนที่ใช้สอยของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

ใช้งานพื้นที ่
อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 อาคารโสมสวล ี

จํานวน
(ห้อง) 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
(ห้อง) 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

จํานวน
(ห้อง) 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

จํานวน
(ห้อง) 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

ห้องผู้บรหิาร 6 104.46 3 13.00 5 230 - -
ห้องพกัอาจารย ์ 35 279.32 16 133.66 4 134.4 3 26.75
ห้องอาหาร - - - - - - 1 410.78
ห้องประชุม 7 1,041.78 6 667.22 7 617 1 561.05
ร้านค้าสโมสร  -  -  - - - - 12 158.95
ห้องเรียนบรรยาย 16 1,008.00 13 642.92 20 2370 10 566.66
ห้องเอนกประสงค์  - - - - 7 483.10 5 274
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ - - - - 1 371 - -
ศูนย์วิจัย - - - - 1 69  
ห้องคอมพวิเตอร ์ - - - - 2 293 - -
ห้องออกกําลังกาย    - 533.28

รวม 64 2,433.56 38 1,456.80 47 4,567.52 32 2,531.47
 
15.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตใหม่มี
คุณภาพ จึงได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และได้จัดทํา“คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557” ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจําแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับ
สถาบัน ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ ได้วางแผนดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวกําหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 2 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น สําหรับการพัฒนา
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ดําเนินการไป
พร้อมกัน หากเป็นตัวบ่ช้ีที่เป็นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวบ่งช้ี
กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไว้ดังน้ี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ   
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4    
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะให้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน   
การสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทาง
วิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์มีผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงานระดับคณะวิชาและ
ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559 โดยกําหนดบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
2. กําหนดแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์ ให้สอดคล้อง

กับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา             
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา 

3. เสนอมาตรการและดําเนินการควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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4. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารเพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพ่ือเตรียมรับการประเมินภายในจากต้นสังกัด 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง 

7.  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

 

16. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์ ได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก
ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินปีการศึกษา 2558 ไปวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ปีการศึกษา 
2559 อย่างต่อเน่ือง โดยระบุค่าเป้าหมาย แผนการดําเนินงานของทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี เพ่ือให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด ดังรายละเอียดในตารางที่ 16-1 
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 ตารางที่ 16-1  การนําผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2558) การดําเนินการ (2559) 
องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมจุดที่
ควรพัฒนา 

จุดแข็ง 
- มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมอย่างชดัเจน โดยมีการกํากับ
ติดตามให้ทกุหลักสูตรดําเนินการแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์กํากับหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา  
- ในกรณีที่คณะมีนโยบายจะปิด
หลักสูตรจติวิทยาการศึกษาพเิศษ 
หลักสูตรควรมีแนวทางในการเร่งรัดให้
นักศึกษาจบการศึกษาโดยเรว็ 

  1 .  ทุกห ลัก สูตรจัดทํ าแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 
   2 .  กํ ากับติ ดตามให้ มี ก ารรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบ 6 
เอน และรอบ 12 เดือน 
   3. จดัโครงการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ระหว่างผู้บริหาร
กับคณาจารย์ทกุภาควชิาเพื่อรว่มกันวางแผนพัฒนา
และปรับปรุง ผลการดําเนินงานให้ดียิง่ขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์
ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

- ควรมีแผนพัฒนาอาจารยเ์พื่อเพิ่ม
คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกและเขา้สู่
ตําแหน่งทางวิชาการในระดับทีสู่งขึ้น
เป็นรายบุคคล และควรมีการวางระบบ
การกํากับตดิตามอย่างใกล้ชิดและ
สม่ําเสมอ 

1. มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปีงบประมาณ 2560 ที่มีมาตรการสู่การ
ปฏิบัติ ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณใน
การศึกษาต่อและการทําผลงานวชิาการ 

ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์
ประจําคณะที่ดาํรง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

2 .  มีการดําเนินการประเมินความก้าวหน้า
ตําแหน่งทางวิชาการโดยจัดทําเป็นบันทึกแจ้ง
บุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคลและจัดทํา
บันทึกแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาพร้อมทั้งรายชื่อ
บุคลากรในภาควิชาเพื่อกํากับและติดตาม 
   3. มีการเวียนแจ้งข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม2559 ให้บุคลากรสายวิชาการ
ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี ้1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

- -

ตัวบ่งชี ้1.5 การ
บริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 

- ควรเพิ่มการจดัโครงการ/กิจกรรมที่
ให้ขอ้มูลและความรู้แก่ศิษยเ์ก่าให้มาก
ขึ้น  
 

  1. จัดประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าเพื่อรวบรวม
ข้อมูลทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า และวางแผนการ
ดําเนินงานด้านศิษย์เก่า 
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   2 .  จั ด ทํ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ สํ า ห รั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ 
   3. จัดโครงการกล้วยไม้บาน 
   4. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วม
โครงการต่างๆที่คณะจัดขึ้น 

ตัวบ่งชี ้1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญา ตร ี

- ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ควรมีการประเมินและนําเสนอผลให้
รวดเร็วมากขึ้นและในกรณีที่มี
ผู้เข้าร่วม 
โครงการหลายกลุ่ม เช่น อาจารย ์
นักศึกษา ผู้ปกครอง การวเิคราะห์ผลการ
ประเมินควรนําเสนอแยกกลุ่มผู้เข้ารว่ม
โครงการ เพื่อประโยชน์ในการนําผลไป
ปรับปรงุโครงการให้ชดัเจน  
- ควรปรับรูปแบบการนําเสนอกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ5 ประการ 
ตามที่กําหนดไว ้

  1. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้เร็วขึ้นโดยมี
การรายงานผลอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
   2. เสนอแนวทางการจัดทํารายงานผลการ
ประเมินโครงการกับคณะกรรมการนักศึกษาประจํา
คณะศึกษาศาสตร์ (กศศ.) เพื่อให้มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินแยกตามกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 
   3. ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายละเอียดการ
จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ซ้ําซ้อน 

องค์ประกอบที ่2 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

- ควรพัฒนาและส่งเสริมใหอ้าจารย์ใช้
ระบบฐานข้อมลูด้านงานวิจัยทีไ่ด้ริเริ่ม
ไว้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกํากบั/
ติดตาม/บริหารงานวิจัยได ้

  นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิจัยเรื่องระบบ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยของคณะเพื่อพัฒนาระบบ
เดิมให้สามารถใช้งานได้ และให้คณาจารย์กรอก
ข้อมูลวิจัยย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจจุบันเพื่อตอบ
โจทย์การบริหารงานกํากับติดตามด้านการวิจัย 

ตัวบ่งชี ้2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

- ผลักดันให้วารสารวิจัยของคณะเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI เพิ่มขึ้น  
- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ตพีิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเพิ่มขึน้  
 

1. ปรับปรงุวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยัให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ TCI เพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานข้อมูล
ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งศูนย์ดัชนีการอา้งอิงวารสารไทยจะ
เปิดรับข้อมูลเพือ่ขอปรับกลุ่มตัง้แต่วันที่ 1-31 ก.ค. 
2560 

2. ซื้อพื้นที่ฐานข้อมูลระบบออนไลน์ TCI, Thaijo 
สําหรับรับบทความตีพิมพ์และเผยแพร่บทความใน
ระบบออนไลน ์
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ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวจิัย 

-   1. ประชาสัมพันธ์โครงการจดัประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
   2. จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดบัชาติและระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

การจดัทําแผนปฏิบัติราชการยงัมี
หัวข้อที่ซ้ําซ้อน ควรปรับให้กระชับ ไม่
ซ้ําซ้อน 

1. เตรียมการขยายพื้นทีก่ารสํารวจความตอ้งการ
ของชุมชนและสังคมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคโดยให้
คณะอนุกรรมการบรกิารวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างแบบสํารวจและกําหนดประเด็นต่างๆ 

 
   2.  มีการทบทวนหัวข้อและรายละเอียดใน
แผนปฏิบัติราชการโดยแก้ไขให้กระชับ และตัด
รายละเอียดที่ซ้ําซ้อนออก 

องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบ
และกลไกการทาํนุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ควรมีการถอดบทเรยีนโครงการครุสิทธิ์
เพื่อนําเสนอในเวทีวิชาการระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ

  1. จดัประชุมคณะกรรมการเพ่ือถอดบทเรียนและ
หาแนวทางการส่งเสริมโครงการครุสิทธิใ์ห้เป็นที่รู้จกั
มากขึ้น 
   2. เปดิโอกาสให้บุคคลภายนอกโดยเฉพาะศิษย์
เก่าของคณะเขา้ร่วมโครงการ 
   3. ประชาสัมพันธ์โครงการครุสิทธิ์ตามส่ือ
ประเภทต่างๆ 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อ
การกํากับตดิตาม
ผลลัพธ์ตาม พันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณข์องคณะ 

1. ควรมีการกําหนดเป้าหมายของแต่
ละกลยุทธ์เพือ่การกําหนดแนวทาง
พัฒนาปรับปรงุของแต่ละโครงการ/
กิจกรรม เป็นไปได้อย่างชดัเจน โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานในปีที่
ผ่านมา  
2. การจดัทําแผนกลยุทธท์างการเงิน
และแผนปฏิบัติราชการรายปจีากที่ได้
แยกแสดงรายรบัรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายจากเงินงบรายได ้ประจาํปี
งบประมาณ 2559  

  1. จดัทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยเพิ่มค่าเป้าหมายเพื่อประเมินความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน 
   2. จดัทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่
ระบุค่าเป้าหมายอย่างชดัเจน 
   3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําประมาณการ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปงีบประมาณ 2556 
เพื่อรว่มกันพจิารณากําหนดสัดส่วนร้อยละของยอด
ค่าใช้จ่ายในแตล่ะกิจกรรมให้เหมาะสม 
   4. จดัทําผลการวิเคราะหต์้นทุนต่อหนว่ยโดยแยก
เป็นรายหลักสูตร ประจําปงีบประมาณ 2559 
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3. คณะได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยครบทุกหลักสูตร มีการแยก
ค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2558 คณะควรพิจารณาผล
การวเิคราะห์ดงักล่าวในเชงิ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในปทีี่ผ่านมา 
เพื่อการกําหนดต้นทุนต่อหน่วยที่
เหมาะสมของการผลิตบัณฑิต  

  5. จัดทําข้อมูลเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ประจําปี 2559 เทียบกับปี 2558 
โดยแยกเป็นรายหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบ
กํากับการประกนั
คุณภาพหลักสูตร 

- 1. จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา
และปรับปรุงผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2559 ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 
ส่วนผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ได้รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี  
 ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่าได้ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันทั้ง 4 ด้าน อย่าง
ครบถ้วน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.49 ดังมีรายละเอียดผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบ 
ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ
1. การผลิตบัณฑิต (6 ตัวบ่งช้ี) 4.06 ดี 
2.  การวิจัย (3 ตัวบ่งช้ี) 5.00 ดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ (1 ตัวบ่งช้ี) 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งช้ี) 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ (2 ตัวบ่งช้ี) 4.50 ดี 

เฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้  4.49 ดี 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 
สูตรคาํนวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งช้ีน้ี แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 

ตารางที่ 1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
หลักสูตร องค์ประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคณุภาพ

ระดับปริญญาบัณฑิต   
1. สาขาวิชาจิตวิทยา ผ่าน 3.34 ดี
2. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ผ่าน 4.09 ดีมาก
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผ่าน 3.67 ดี 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผ่าน 3.33 ดี 

5. สาขาวิชาการประถมศึกษา ผ่าน 3.43 ดี 

6. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.21 ดี 

7. สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 3.54 ดี 

8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.35 ดี 

9. สาขาวิชาสังคมศึกษา ผ่าน 3.41 ดี 

10.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ผ่าน 2.10 ปานกลาง
ระดับปริญญามหาบัณฑิต   
1. สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ไม่ผ่าน 0  (3.04) ดี
2. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ผ่าน 3.25 ดี 

3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 3.67 ดี 

4. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ผ่าน 3.62 ดี 

5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.35 ดี 

6. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ผ่าน 3.33 ดี 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผ่าน 3.69 ดี 
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หลักสูตร องค์ประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคณุภาพ
8. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ผ่าน 3.55 ดี
9. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผ่าน 3.38 ดี
10. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ผ่าน 3.33 ดี
11. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่าน 3.60 ดี
12. สาขาวิชากีฬา นันทนาการ และการออกกําลังกาย ผ่าน 2.11 ปานกลาง
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 3.73 ดี
2. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ผ่าน 3.36 ดี 

3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่าน 3.60 ดี
4. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ผ่าน 3.55 ดี
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผ่าน 3.25 ดี

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลกัสูตร 87.84  
จํานวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน 27  

คะแนนท่ีได้ 3.25 ดี
 

ผลการประเมินปีที่แล้ว :             3.32  คะแนน  เกณฑ์ประเมิน  :     3.32    คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  3.25  คะแนน  เกณฑ์ประเมิน  :     3.25    คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :   3.51  คะแนน  ผลการดําเนินงาน           ไม่บรรลุเป้าหมาย     
เป้าหมายปีต่อไป :   3.51  คะแนน  เกณฑ์ประเมิน  :     3.51    คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จํานวน 27 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 27 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีการเปิดสอนครบวงรอบหลักสูตร ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี 

2) หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่มีการเปิดสอนครบวงรอบหลักสูตร ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 12 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาโท 

3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีการเปิดสอนครบวงรอบหลักสูตร ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาเอก 
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 คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการวิชาการดําเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ทําหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการวางแผนการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกหลักสูตรพร้อมจัดทํารายงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1-1 และ              
ศษ 1.1-2) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 1.1-1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559
ศษ 1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
น้ัน ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสม
กว่าโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ       
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ตารางที่  1.2-1 จํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงาน          
ในปีการศึกษา

2557 2558 2559
อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน - - -
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 51 53 41
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 78.5 68.5 77
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 129.5 121.5 118
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ - - -
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 39.38 43.62 34.75
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60.62 56.38 65.25
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ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ  56.38 เกณฑ์ประเมิน :   3.52   คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี :  ร้อยละ 65.25 เกณฑ์ประเมิน :   4.08 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : ร้อยละ 65.00   ผลการดําเนินงาน         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป : ร้อยละ 65.00   เกณฑ์ประเมิน :   4.06  คะแนน 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง : 

ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จํานวน 118 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 41 คน และปริญญาเอก 77 คน ดังน้ัน ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก (77/118*100) คิดเป็นร้อยละ 65.25 เมื่อแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตามเกณฑ์ ได้คะแนนเท่ากับ 4.08 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.2-1-1.2-5 (เอกสารหมายเลข          
ศษ 1.2.1-1, ศษ 1.2.1-2 และศษ 1.2.1-3) 
 
ตารางที่  1.2-2  จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนอาจารย์ รวมจํานวน
อาจารย์ 

ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษาต่อ ลาปฏิบัติ
ราชการ

ต่างประเทศ ป.โท ป.เอก 
ป.โท-
เอก 

สาขาวิชาศิลปศกึษา 2  2
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 10  10
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 9  9
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9  9
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 6.5  6.5
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 19 1  20
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 5  5
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 10.5 1  11.5
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 7  7
 สาขาวชาการสอนสังคมศึกษา 9  9
 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 10 1  11
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 3  3
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา) 15  15

รวม 115 3  118
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ตารางที่ 1.2-3  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก  
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนอาจารย์

วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59

สาขาวิชาศิลปศกึษา  1 1 1 2
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  7 8 10
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  1 1 3 5 5.5 6
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  2 7 7 7
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  1 2 2 4 4 4.5
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  7 6 5 13 14 15
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    
 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  4.5 4 5
 สาขาวิชาการประถมศึกษา  2 3 2 9 9 9.5
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  2 1 2 5 5 5
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  1 1 2 5 5 7
 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  8 8 6 2 2 5
อาจารย์ชาวต่างประเทศ  2 3 3   
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ท่ีไม่ใช่อาจารย์
ประจํา) 

 27 27 14 16 4 1

รวม  51 53 41 78.5 68.5 77
 

ตารางที่ 1.2-4  จํานวนอาจารย์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปี (2559 - 2563) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนอาจารย์ท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ในประเทศ (คน) ต่างประเทศ (คน) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63
สาขาวิชาศิลปศกึษา 1   
ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 1   
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1 1 1   
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 1 2 1 2   
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 2 1   
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1 1   
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 1   
 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 2 1 1  

รวม 6 5 2 7 1   
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ตารางที่ 1.2-5 จํานวนอาจารย์ที่จะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559 ถึง 2563
วันทํางานวันสุดท้าย 30 กันยายน (คน)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

1. สาขาวิชาศิลปศึกษา   
 อาจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 รองศาสตราจารย์   
 ศาสตราจารย์   
2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
 อาจารย์  1  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 
 รองศาสตราจารย์   
 ศาสตราจารย์   
3. ภาควิชาการศกึษาตลอดชีวิต   
 อาจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1   
 รองศาสตราจารย์ 1  1 
 ศาสตราจารย์   
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
 อาจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 รองศาสตราจารย์   



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 57 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559 ถึง 2563
วันทํางานวันสุดท้าย 30 กันยายน (คน)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

 ศาสตราจารย์   
5. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
 อาจารย์  1  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1   
 รองศาสตราจารย์   
 ศาสตราจารย์   
6. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา   
 อาจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1   
 รองศาสตราจารย์   
 ศาสตราจารย์   
7. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   

7.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
 อาจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 รองศาสตราจารย์ 1   
 ศาสตราจารย์   

7.2 สาขาวิชาการประถมศึกษา   
 อาจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1  
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ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559 ถึง 2563
วันทํางานวันสุดท้าย 30 กันยายน (คน)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

 รองศาสตราจารย์   
 ศาสตราจารย์   

7.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
 อาจารย์  1 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1   
 รองศาสตราจารย์ 1   
 ศาสตราจารย์   

7.4 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   
 อาจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 รองศาสตราจารย์   
 ศาสตราจารย์   

7.5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ   
 อาจารย์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 รองศาสตราจารย์   
 ศาสตราจารย์   

รวม 2 4 1  3  
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ  1.2.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2559
ศษ  1.2.1-2 ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2559
ศษ  1.2.1-3 รายช่ืออาจารย์ตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  ปัจจัยนําเข้า   
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ตารางที่  1.3-1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
 

จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงาน          
ในปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
ศาสตราจารย์ คน - - -
รองศาสตราจารย์ คน 15 12 12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 36.5 27 26
อาจารย์ที่ไม่มตํีาแหน่งทางวิชาการ คน 78 82.5 80
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 129.5 121.5 118
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) ร้อยละ 39.77 32.10 32.20
ค่าคะแนนของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) คะแนน 2.49 2.01 2.01
ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ คะแนน - - -

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ   32.10  เกณฑ์ประเมิน    :  2.01 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ร้อยละ   32.20  เกณฑ์ประเมิน   :  2.01 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :  ร้อยละ   40  ผลการดําเนินงาน    ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ   40  เกณฑ์ประเมิน :   2.50 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 
คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยการ

ส่งเสริมให้อาจารย์ไปอบรม ประชุมวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย ตํารา เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และนํามาใช้ในการขอตําแหน่ง                  
ทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนของคณะศึกษาศาสตร์ 
  ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 118 คน จําแนกเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ 12 คน                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 คน และอาจารย์ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 80 คน รวมอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งหมด 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.20 จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ตามรายละเอียดในตารางที่ 1.3-1 – 1.3-4 (เอกสารหมายเลข ศษ 
1.3.1-1 และศษ 1.3.1-2) 
 
ตารางที่ 1.3-2  จํานวนอาจารย์ประจําทีดํ่ารงตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   
                    และศาสตราจารย์ จําแนกรายภาควิชา/สาขาวิชา 
 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารย์ประจํา (คน) จํานวนอาจารย์ตามตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คะแนน
ปฏิบัติ
งานจริง

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ลา
ปฏิบัติ  
งาน 

รวม 
ไม่มี 

ตําแหน่ง

ผู้มีตําแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น 
ร้อยละ ผศ. รศ. ศ. รวม 

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

 

2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา 10 - - 10 2 7 1 - 8 80.00 
3. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 9 - - 9 7 1 1 - 2 22.22 
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9 - - 9 3 4 2 - 6 6.67 
5. ภาควิชาจิตวิทยาและการ แนะแนว 6.5 - - 6.5 4.5 1 1 - 2 30.77 
6. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 19 1 - 20 13 4 3 - 7 35.00 
7. ภาควิชาหลักสตูรและวธิีสอน 41.5 2 0 43.5 30.5 9 4 - 13 29.89 

- สาขาวิชาหลักสตูรและการนิเทศ 5 - - 5 1 3 1 - 4 80.00 
  - สาขาวิชาการประถมศึกษา 10.5 1 - 11.5 8.5 3 - - 3 26.09 
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 7 - - 7 4 2 1 - 3 42.86 
- สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 9 - - 9 6 1 2 - 3 33.33 
- สาขาวิชาการสอนภาษาตา่งประเทศ 10 1 - 11 11 - - - - - 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 - - 3 3 - - - - - 
อาจารย์ประจาํหลกัสูตร                         
(ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจํา) 

15 - - 15 15 - - - - - 

รวมทั้งหมด 115 3 - 118 80 26 12 - 38 47.50 2.01 
ร้อยละ 97.46 2.54 - 100.00 67.80 22.03 10.17 - 32.20   
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ตารางที่ 1.3-3  ข้อมูลจํานวนอาจารย์ที่ย่ืนเอกสารเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนที่ได้อนุมัติ                    
                     ประจําปีการศึกษา 2559 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จํานวน   
ที่ย่ืน 

จํานวน   
ที่ได้อนุมัติ

รอการ
พิจารณา

จํานวน   
ที่ย่ืน 

จํานวน   
ที่ได้อนุมัติ

รอการ
พิจารณา

จํานวน   
ที่ย่ืน 

จํานวน   
ที่ได้อนุมัติ 

รอการ
พิจารณา

การบริหารการศึกษา - - - - - - - - -
การศึกษาตลอดชีวิต - - - - - - - - -
เทคโนโลยีการศึกษา - - - - - - - - -
พื้นฐานทางการศึกษา 1 - 1 3 1 2 1 1 -
จิตวิทยาและการแนะแนว - - - - - - 1 - 1
หลักสูตรและวธิีสอน - - - 1 - 1 3 - 3

รวม 1 - 1 4 1 3 5 1 4
 
ตารางท่ี 1.3-4  จํานวนอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ จําแนกตามภาควิชา  

   ประจําปีการศึกษา 2559 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
จํานวนอาจารย์ท่ีมีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 

การบริหารการศึกษา - 2 - 2
การศึกษาตลอดชีวิต 1 1 - 2
เทคโนโลยีการศึกษา - - 1 1
พ้ืนฐานทางการศึกษา 4 - - 4
จิตวิทยาและการแนะแนว 1 - 1 2
หลักสูตรและวิธีสอน 1 - - 1

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ  1.3.1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2559
ศษ  1.3.1-2 ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2559
ศษ  1.3.1-3 รายช่ืออาจารย์ตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า  
 

เกณฑ์การประเมิน   
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนดเป็น
คะแนน 5 
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คํานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังน้ี 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนหลักสูตรน้ันๆ 
 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =
Student Credit Hours (SCH) ท้ังป ี

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

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

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    10    คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ  20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนท่ีได้ 
(20 -ค่าร้อยละท่ีคํานวณได้จาก 1)

X 5 
10

 

ตัวอย่างการคาํนวณ 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจํานวนอาจารย์ประจําของหลักสูตรหน่ึงทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  24 - 25 x 100 
             25 
                                             = ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน 
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจํานวนอาจารย์ประจําของหลักสูตรหน่ึงทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  32 - 25 x 100 
      25 
                                         = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจํานวนอาจารย์ประจําของหลักสูตรหน่ึงทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  = 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  28 - 25 x 100 
    25 
                                         = ร้อยละ12 
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =    8 x 5  = 4 คะแนน 
                                                                                          10 
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ตารางที่ 1.4-1 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

หลักสูตร 

นักศึกษา นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
จํานวน

นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า

จํานวน
อาจารย์
(ปฏิบัต ิ
งานจริง) 

อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย ์

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์

มาตรฐาน

คะแนนปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ
1 ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา 
- - 10.13 123.00 19.54 135.34 288.00 10 28.80 -4.00 5.00 

2 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวติ 

102.23 - 10.67 - 12.38 5.54 130.82 9 14.54 -51.55 5.00 

3 ภาควิชาจติวิทยา
และการแนะแนว 

114.67 - 6.00 10.00 - - 130.67 6.5 20.10 -32.99 5.00 

4 ภาควิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา 

157.58 - 0.50 27.63 69.00 63.67 318.38 20 15.92 -46.94 5.00 

5 ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

90.47 72.75 3.17 47.84 3.59 3.00 220.82 10 22.08 -26.39 5.00 

6 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธสีอน 

634.66 198.56 5.59 140.02 9.76 149.26 1,137.85 59.5 19.12 -36.26 5.00 

 6.1 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

199.70 - - - - - 199.70 12.5 15.98 -46.75 5.00 

 6.2 สาขาวิชาหลักสตูร
และการนิเทศ 

- - 1.50 42.34 3.38 25.88 73.09 8+2* 7.31 -75.64 5.00 

 6.3 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

122.81 1.09 - 26.05 - 16.13 166.06 10 16.61 -44.65 5.00 

 6.4 สาขาวิชาการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 

163.59 197.47 4.09 45.50 - 87.00 497.65 16 31.10 3.68 5.00 

 6.5 สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา 

148.56 - - 26.13 6.38 20.25 201.31 11 18.30 -39.00 5.00 

รวม 1,099.61 271.31 36.06 348.49 114.27 356.81 2,226.55 115 19.36 -35.46 5.00

* หมายถึง จํานวนอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษาที่มาช่วยสอนในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ที่มา :  รายงานการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
        ข้อมูล ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม 2560 

 
ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว:  27.84   เกณฑ์ประเมิน    :      5.00       คะแนน 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี:         19.36   เกณฑ์ประเมิน     :      5.00       คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี     :  ไม่เกิน 30.00    ผลการดําเนินงาน             บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    :  ไม่เกิน 30.00   เกณฑ์ประเมิน     :      5.00       คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
คณะศึกษาศาสตร์ได้วิเคราะห์ค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จําแนกตามระดับการศึกษา     

โดยในปีการศึกษา 2559 จําแนกเป็นระดับปริญญาตรีจํานวน 1,370.92 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 384.55 
คน และระดับปริญญาเอกจํานวน  471.08 คน และเมื่อคิดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในภาพรวมของ              
ทั้งคณะเท่ากับ 2,226.55 คน จากอาจารย์ประจํา (ปฏิบัติงานจริง) จํานวนทั้งหมด 115 คน คิดอัตราส่วน
นักศึกษา:อาจารย์เท่ากับ 19.36:1 (เอกสารหลักฐานหมายเลข ศษ 1.4.1-1 และศษ 1.4.1-2) 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 1.4.1-1 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559
ศษ 1.4.1-2 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ
มี ไม่มี

1 จัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  

2 มีการให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา  

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ        
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

5 นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการใหข้้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า  
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :    6   ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :          5.00  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   6   ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :          5.00  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :     6   ข้อ  ผลการดําเนินงาน                   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :   6   ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :         5.00  คะแนน 
 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 
1. จัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดย
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียน
หรือปัญหาส่วนตัว ทั้งน้ีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาเป็นประจําทุกปี นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการต่างๆ จากทั้งของ
คณะ   ภาควิชา  และนักศึกษารุ่นพ่ี โดยมี วัตถุประสงค์ เ พ่ือช่วยให้คําแนะนําทั้ งทางด้านวิชาการ  
การใช้ชีวิต การปรับตัว และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น โครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีกุลสตรีศรีศึกษา (เอกสารหมายเลข     
ศษ 1.5.1-1, ศษ 1.5.1-2, ศษ 1.5.1-3, ศษ 1.5.1-4, และศษ 1.5.1-5) 
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2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษา ฝึกฝน และหาประสบการณ์ตาม
ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลโดยมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในเว็บไซต์และ Facebook คณะ
ศึกษาศาสตร์ ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการนักศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ใน Facebook ของคณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะศึกษาศาสตร์ การติดประกาศ และการส่งสําเนาหนังสือถึงภาควิชาต่างๆ เช่น การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทําดี ประชาสัมพันธ์โครงการ
เยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม โครงการ”จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย
กับอินทัช” ปีที่ 11 โครงการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ” เน่ือง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจําปี2560ประชาสัมพันธ์ข่าว
การจัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นงานแข่งขันเชิงวิชาการ ม.อ.วิชาการประชาสัมพันธ์ประกวดคลิป
วีดีโอเป็นต้น  
 เช่นเดียวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา ก็จะใช้การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านFacebook ของคณะกรรมการนักศกึษาประจําคณะศึกษาศาสตร์และการติดประกาศติด
ประกาศภายในคณะ รวมท้ังการให้บริษัทที่รับสมัครงานมาทําการประชาสัมพันธ์ เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
รับสมัครงาน บริษัทพัฒนปราชญ์ จํากัดโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บ.อาคากาเนะ(ไทยแลนด์) จํากัด 
ประกาศรับสมคัรครู โรงเรียนราชินีประกาศรับสมัครงานบริษัทแหลมทองสหการประกาศรับสมัครพนักงาน
ราชการ กรมปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาฝึกงานของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร
นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอมบริษัทบางกอกแอธเลติก เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.2-1 และศษ 1.5.2-2) 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพ่ือการทาํงานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ โดยจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาโดยกําหนดโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไว้ในแผนประจําปี คณะศึกษาศาสตร์ทําหน้าที่ ติดต่อประสานงานจัดหาแหล่งฝึกงานเพ่ือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยทุกปีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นครูและเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพหลายโครงการ อาทิ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจิตวิทยา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โครงการความรู้สู่น้อง โครงการศึกษาพัฒนา โครงการ LIFELONG รักษ์ถิ่นครั้งที่ 4
นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดโครงการครุสิทธ์ิ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็น
ครู และโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย เพ่ือแนะนําแนวทาง ในการปรับตัวเข้าสู่
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ เตรียมพร้อมสู่การทํางาน (เอกสารหมายเลขศษ 1.5.3-1, ศษ 1.5.3-2, ศษ 1.5.3-3, ศษ 
1.5.3-4, ศษ 1.5.3-5, ศษ 1.5.3-6 และศษ 1.5.3-7) 

 



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 70 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตร์มี ระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการทุก ด้านแก่ นักศึกษา                     
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและกําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยจัดทําแบบสํารวจความ                  
พึงพอใจการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร สิ่งอํานวยความสะดวก และการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา                  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ ดังน้ี    
(ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.4-1 และศษ 1.5.4-2) 

ข้อ 1. การให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษามีผลการประเมิน 4.16 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 
 ข้อ 2. มแีหล่งข้อมูลเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและข้อมูลการบริการจัดหางานมีผลการ
ประเมิน 4.08 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 
 ข้อ 3. มขี้อมูลเก่ียวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา/แหล่งทุนการศึกษามีผลการประเมิน 4.10 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ช้ัน 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือ
สอบถามความต้องการในด้านต่างๆอีกด้วย 

 

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้คณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทุกระดับทราบและนําข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการ
ให้บริการ โดยในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการพัฒนาเร่ืองการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการประชุมประชุมคณะกรรมการนักศึกษาฯ และประธานนักศึกษาประจํา
สาขาวิชาทุกช้ันปี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เก่ียวกับเร่ืองการติดประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
คณะ โดยกลุ่มนักศึกษาแจ้งว่าพ้ืนที่ในการติดประกาศของคณะเป็นพ้ืนที่ๆเข้าถึงได้ยาก จึงเสนอขอให้คณะมี
การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในการปิดประกาศ แนวทางการแก้ไขคือ คณะได้ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ๆ เหมาะสมใน
การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น รวมท้ังยังคงมีการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ
ผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง  (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.5-1 และศษ 1.5.5-2) 

 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

ทางเว็บไซต์ของคณะฯ Facebook เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการการสัมมนาความรู้ใหม่ๆข้อมูลแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อข้อมูลทุนวิจัยข่าวการรับสมัครงานเป็นต้น และมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรม



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 71 
 

ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ รวมทั้งจัดโครงการที่เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ
ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วม นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารและมีการจัดประชุมเพ่ือหารือเรื่องการดําเนินการเร่ืองสมาคมศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสวัสด์ิสุวรรณนที (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.6-1 และศษ 1.5.6-2) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
  

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 1.5.1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 และ 5 ประจําปีการศึกษา 

2559 
ศษ 1.5.1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทีป่รึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะ ประจําปี 2559 
ศษ 1.5.1-3 โครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ประจําปี 2559
ศษ 1.5.1-4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2559
ศษ 1.5.1-5 โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีกุลสตรีศรีศึกษา
ศษ 1.5.2-1 เอกสารข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม/โครงการต่างๆท่ีเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯทั้งภายใน

และภายนอกคณะฯ 
ศษ 1.5.2-2 หนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องกิจกรรมพิเศษ/แหล่งงานแก่นักศึกษา 
ศษ 1.5.3-1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจิตวิทยา
ศษ 1.5.3-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศษ 1.5.3-3 โครงการความรู้สู่น้อง  
ศษ 1.5.3-4 โครงการศึกษาพัฒนา 
ศษ 1.5.3-5 โครงการ LIFELONG รักษ์ถิ่น ครั้งที่ 4
ศษ 1.5.3-6 โครงการครุสิทธ์ิ 
ศษ 1.5.3-7 โครงการปัจฉิมนิเทศ “ก่อนจาก...รั้วศึกษา-ศิลปากร”
ศษ 1.5.4-1 แบบสํารวจความพึงพอใจด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 1.5.4-2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 1.5.5-1 รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการนักศึกษาฯ และประธานนักศึกษาประจําสาขาวิชา
ศษ 1.5.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีวาระการนําเสนอผลสํารวจ

ความพึงพอใจด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษา 
ศษ 1.5.6-1  การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์
ศษ 1.5.6-2 รายงานการประชุมการจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 

1/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ
มี ไม่มี

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ ดําเนินกิจกรรมที่ส่ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 

 

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :   5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  : 6 ข้อ  ผลการดําเนินงาน             บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ  เกณฑ์ประเมิน :   5.00 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดทําแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีนอกเหนือจากการ
พัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งน้ี กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษามีผู้รับผิดชอบจัดโครงการหลายฝ่าย ทั้งคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา และคณะกรรมการนักศึกษา
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ  
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกปี เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีสถาบันกําหนดโดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย
ตัวบ่งช้ีหลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน คือ (เอกสารหมายเลข 
ศษ 1.6.1-1) 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วนประกอบด้วย 
(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกประเภท โดยการจัดทําโครงการ
โครงการจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และยื่นโครงการขออนุมัติต่อฝ่ายบริหาร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ทั้งน้ีในการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้มีการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งช้ีความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด
ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้าน้ีมาใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่ และมีการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาที่เข้าร่วม และสรุปภาพรวมของทุกกิจกรรม และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯพิจารณาเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (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) 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ซึ่งมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 56 โครงการ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี  
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 1) คุณธรรมจรยิธรรม  จํานวน 32 โครงการ 
 2) ความรู้   จํานวน 38 โครงการ 

 3) ทักษะทางปัญญา  จํานวน 29 โครงการ 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   จํานวน 43  โครงการ 
  5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  12  โครงการ 
โดยมี รายละเอียดในภาคผนวก 3 
 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพจึงได้จัด
โครงการอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพโดยเป็นส่วนหน่ึง ในโครงการสัมมนาผู้นํา
นักศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา และนักศึกษาสามารถนํามาใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามข้ันตอน 
PDCA ต้ังแต่การวางแผนการจัดทําโครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน นอกจากน้ี การตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานและการนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานที่ดีขึ้นในการจัดการโครงการในคร้ังต่อไป นอกจากน้ีในทุกปีการศึกษา คณะฯจะจัดทําคู่มือ
นักศึกษา เพ่ือแจกให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย นอกจาก
นักศึกษาจะได้ความรู้ในเร่ืองการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามกระบวนการ PDCA แล้ว ยังได้เรียนรู้การทํางาน
เป็นทีม  การเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี การฝึกประเมินผลการทํากิจกรรม และวางแผนปรับปรุง
การทํางาน นอกจากน้ียังได้เปิดสอนนักศึกษาในรายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาใน
หลักสูตร (เอกสารหมายเลขศษ 1.6.3-1, ศษ 1.6.3-2 และศษ 1.6.3-3) 
 
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
    คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน โดยมีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับคณะวิชา และระดับภาควิชา ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้หน่วยกิจการนักศึกษา กํากับติดตามให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ โดยให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และขอข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดีขึ้นต่อไป 
(เอกสารหมายเลขศษ 1.6.4-1) 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยนําผลการ
ประเมินแผนเสนอให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับคณะทราบ โดยคณะ
กรรมการฯ ได้เสนอให้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
รวมท้ังได้นําผลการประเมินโครงการทุกโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
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พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ให้ข้อเสนอแนะว่าควรนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงในการจัดโครงการต่อไป (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.6.5-1) 
 

 6. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 และผลการประเมิน

โครงการทุกโครงการ โดยนําผลการประเมินเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ทราบ แล้วจึงนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
โครงการในต่อไป โดยในปีน้ีได้หาแนวทางเพื่อพัฒนาการสรุปผลโครงการให้รวดเร็วย่ิงขึ้น มีข้อเสนอแนะเร่ือง
การจัดทําแบบประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งการต้ังช่ือโครงการให้สอดคล้องกับประเภทของ
โครงการ รวมทั้งมีการนําผลการประเมินแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจการนักศึกษา
ทราบ โดยในที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมต่อไป (หมายเลข
เอกสาร ศษ 1.6.6-1) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 1.6.1-1 แผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคณะศกึษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ศษ 1.6.2-1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ศษ 1.6.2-2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสรมิด้านความรู้
ศษ 1.6.2-3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสรมิด้านทักษะทางปัญญา
ศษ 1.6.2-4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสรมิด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ศษ 1.6.2-5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสรมิด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศษ 1.6.3-1 โครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษา
ศษ 1.6.3-2 บทความการประกันคุณภาพ โดย รศ.ดร. ธีรศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ และนางสาววรรณภา

แสงวัฒนะกุล 
ศษ 1.6.3-3 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 1.6.4-1 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 5 ประการ 
ศษ 1.6.5-1 รายงานผลตามแผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ศษ 1.6.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 :  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ

1.1 3.51 3.24 3.24 พอใช้

1.2 ร้อยละ 65.00 ร้อยละ 65.25 4.08 ดี 

1.3 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 32.20 2.01 ต้องปรับปรุง

1.4 ไม่เกิน 30 : 1 19.36 : 1 5.00 ดีมาก

1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก

1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1 4.06 ดี 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 1 

จุดเด่น 
1. คณะศึกษาศาสตร์ ใ ห้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีแผนการดําเนินการและโครงการที่จะทําให้หลักสูตรของคณะวิชาเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานฯ และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา (หลักสูตร 5 ปี) 

2. คณะศึกษาศาสตร์มีแผนการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้นและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย การผลิตตําราและการเผยแพร่ผลงานวิจัย การให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาแก่คณาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศระยะสั้น 
การอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ หรือ สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น 

3. คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือเป็นผู้ให้คําปรึกษานักศึกษาทั้งใน
เรื่องวิชาการและปัญหาส่วนตัว นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสมํ่าเสมอ 

 4. คณะศึกษาศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุน สําหรับการดําเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานของบัณฑิต 

 
จุดที่ควรพฒันา 

ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ไม่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ได้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น เพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้มากขึ้น และหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบง่ชี้    กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ
มี ไม่มี

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี               
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6   ข้อ   เกณฑ์ประเมิน    :     5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 6   ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :      5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  6   ข้อ   ผลการดําเนินงาน       บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :            6   ขอ้   เกณฑ์ประเมิน  :    5.00 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

 คณะศึกษาศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนเก่ียวกับการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การแสดงข้อมูลรายช่ือวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวมถึงมีระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบ e-office ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือแจ้งข่าวสารเก่ียวกับงานวิจัยเป็นรายบุคคล รวมถึงระบบการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับ
การวิจัยผ่านระบบ MIS (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.1-1, ศษ 2.1.1-2, ศษ 2.1.1-3 และศษ 2.1.1-4) 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง 

งานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
  คณะศึกษาศาสตร์ จัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทางวิชาการตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมการ
วิจัย ได้แก่ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพ่ือ 1) เป็นศูนย์กลางในการจัดหาแหล่งทุนวิจัย ติดต่อ
ประสานงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และอํานวยความสะดวกในด้านการวิจัยแก่บุคลากรภายใน คณะศึกษาศาสตร์ 
2) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ 3) เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในการทําวิจัยร่วมกับบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์  อันเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์การวิจัยให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 4) เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการทางการศึกษา มีการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในเขตภูมิภาคตะวันตก นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมการวิจัย ได้แก่ 
    1. โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ” 
 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง ศษ 4311 ช้ัน 3 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 2. โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติ” 
 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 4 th International  
Conference on Education (ICE 2017) and The 13 th national Conference “Moving Forward into 
the Digital Learning and Teaching Era” เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era” 
โดย Asst. Prof. James M. Wright, Ed.D. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้อง
ประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ICT for Education into Digital Age: Implications on Learning 
and Teaching  (ICT, Mooc,Gamemification, e-Learning)” โดย Assoc. Prof. Dr. Rozinah Jamaludin 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 10.45 – 12.15 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Learning and Teaching for Teachers in Bhutan” โดย Dr. 
Andu Dukpa เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Innovation for Digital Literacy Development in the 
21st Century” โดย Mr. Tshering Wangdi  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Using technology for Teacher Development for Quality of 
Learning” โดย Asst. Prof. James M. Wright, Ed.D. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 –10.30 น. ณ 
ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Teacher Development for Quality of Learning: A Case Study 
of Bankean Teacher Training College”  โดย Mrs.Chanthamala Southammavong เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2560 เวลา 10.45–11.45 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Educational Development Strategies and Policies of Lao PDR 
in the ASEAN Community”  โดย Mr. Bounxay Chansinaเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00–14.00 
น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  4.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
- การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1 เรื่อง “กลยุทธ์การเขียนโครงร่างวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน                

การวิจัยจาก วช. และหน่วยงานอ่ืนๆ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องประชุมสวัสด์ิสุวรรณนที ช้ัน 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการงบประมาณพัฒนา
จังหวัดนครปฐม” โดยนายสุพจน์  ยศสิงห์คํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุมสวัสด์ิสุวรรณนที ช้ัน 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสาร
หมายเลขศษ 2.1.2-1, ศษ 2.1.2-2,ศษ 2.1.2-3, ศษ 2.1.2-4, และศษ 2.1.2-5) 
 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปน็ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ และ
พนักงาน เพ่ือทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งด้านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา         
การวิจัยสถาบัน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ทุนเผยแพร่
งานวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  โดยจัดสรรงบประมาณของคณะวิชาและภาควิชา
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทุนอุดหนุนการพัฒนาโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการดําเนินงานหรือการพัฒนาของคณะฯ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วย
นักวิจัย โดยมีระเบียบ ข้อปฏิบัติ การจ่ายเงินทุนวิจัยการส่งรายงานผลการวิจัย เพ่ือเป็นการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานวิจัยให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีโดยผ่ายระบบและกลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการท่ีคณะฯแต่งต้ัง (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. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะศึกษาศาสตร์  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างชัดเจนโดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทํา
ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ใน
สื่อต่างๆ มีการสนับสนุนให้นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีสถานที่สําหรับแสดงผลงานวิจัย เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัย จัดให้มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ ในวารสารที่ได้มาตรฐาน และคณะฯ ได้จัดทําวารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย เพ่ือรองรับการเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งวารสาร
ฉบับดังกล่าวได้รับการประเมินวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดลําดับให้
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   และได้จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ
รองรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการและวารสาร ในส่วนของการเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้ให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ หรือการ
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ค้นคว้าอิสระ ระดับนานาชาติ รวมถึงคณาจารย์ของ คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ นานาชาติ และสนับสนุนทุนนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ (เอกสาร
หมายเลข 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. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

คณะศึกษาศาสตร์มีการพัฒนาอาจารย์โดยการจัดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการ
ดําเนินการวิจัยการเพ่ือให้ทันต่อสังคมของการเปลี่ยนแปลง สังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge society)              
โดยใช้ความรู้ และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนา ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่รวมถึงเป็นการ
ขับเคล่ือนการศึกษาเข้าสู่ยุค เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT ) การวิจัยจึงเป็น
กระบวนการที่สําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยคณะศึกษาศาสตร์เห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ จึงได้จัดสรรเงินสนับสนุนเป็นรางวัลให้กับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยดีเด่น และมีผลงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และกระตุ้น
ให้คณาจารย์สนใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมด้านการศึกษา และด้านที่เก่ียวข้อง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.5-1) 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์นักวิจัยและของ
คณะฯกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาหรือประกอบธุรกิจจากผลจากงานวิจัยโดยกําหนดเป็น
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ตามรายละเอียดในคู่มือการ
ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากน้ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ยังได้จัดทําระบบและกลไกของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ส่งเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกลับคืนมายังคณะศึกษาศาสตร์ (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: ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อน้ีคณะศึกษาศาสตร์ใช้ผลการดําเนินงานร่วมกับของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักฐานประกอบการ
ประเมิน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 2.1.1-1 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.educ.su.ac.th 
ศษ 2.1.1-2 ระบบการเผยแพร่บทความวิจัยจากฐานข้อมูล Thaijo
ศษ 2.1.1-3 ระบบ e-office คณะศึกษาศาสตร์ แจ้งข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับงานวิจัย 
ศษ 2.1.1-4 ระบบการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับการวิจัยผ่านระบบ MIS
ศษ 2.1.2-1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
ศษ 2.1.2-2 โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  
ศษ 2.1.2-3 โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับ

นานาชาติ”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ์ 
ศษ 2.1.2-4 3. โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ  The 4 th International  

Conference on Education (ICE 2017) and The 13 th national Conference “Moving 
Forward into the Digital Learning and Teaching Era” เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560ณ 
ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Moving Forward into the Digital Learning and 
Teaching Era” โดย Asst. Prof. James M. Wright, Ed.D.   
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ICT for Education into Digital Age: Implications on 
Learning and Teaching  (ICT, Mooc,Gamemification, e-Learning)” 
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Learning and Teaching for Teachers in Bhutan” 
โดย Dr. AnduDukpa 
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Innovation for Digital Literacy Development in the 
21st Century” โดย Mr. TsheringWangdi 
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Using technology for Teacher Development for Quality of 
Learning” โดย Asst. Prof. James M. Wright, Ed.D. 
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Teacher Development for Quality of Learning: A Case 
Study of Bankean Teacher Training College” โดย 
Mrs.ChanthamalaSouthammavong 
     - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Educational Development Strategies and Policies of Lao 
PDR in the ASEAN Community”  โดย Mr. BounxayChansina 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 2.1.2-5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

- การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1 เรื่อง “กลยุทธ์การเขียนโครงร่างวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน  
การวิจัยจาก วช. และหน่วยงานอ่ืนๆ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา  
- การบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการงบประมาณ
พัฒนาจังหวัดนครปฐม” โดยนายสุพจน์  ยศสิงห์คํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   

ศษ 2.1.3-1 แผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนของ 
คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ 2.1.3-2 รายงานการประชุมแจ้งสรุปแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ศษ 2.1.3-3 ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์  
ศษ 2.1.3-4 ผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 2.1.3-5 ขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ศษ 2.1.3-6 ผังสังเคราะห์ความรู้งานวิจัย
ศษ 2.1.3-7 การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ศษ 2.1.3-8 แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการวิจัย
ศษ 2.1.3-9 แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย
ศษ 2.1.4-1 แผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานวิจัยและบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ศษ 2.1.4-2 รายงานการประชุมแจ้งสรุปแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานวิจัยและบริการวิชาการ) 

ศษ 2.1.4-3 ประกาศการให้ทุนเผยแพร่งานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 2.1.4-4 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ศษ 2.1.4-5 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
ศษ 2.1.4-6 รายช่ือวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ในบัญชีรายช่ือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 
ศษ 2.1.5-1 ประกาศการขอรับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2560
ศษ 2.1.6-1 คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 2.1.6-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ.2549 
ศษ 2.1.6-3 ขั้นตอนการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยศลิปากร
ศษ 2.1.6-4 ระบบและกลไกของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ศษ 2.1.6-5 เอกสารรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์  
ชนิดชองตัวบง่ชี้ ปัจจัยนําเขา้ 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
สูตรการคํานวณ  :  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
 

หมายเหตุ  
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ 

ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ= 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

คะแนนท่ีได้   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 

ตารางที่ 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
รายการ 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 60

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท)
1. งบรายได้ของคณะวิชา 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

637,083.34 
4,271,535.00 

 
1,679,861.11 
1,936,670.00 

1,721,883.33 
2,163,447.06 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 4,908,618.34 3,616,531.11 3,885,330.39
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน (บาท) 
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. 
2. แหล่งทุนต่างประเทศ 
3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. 
4. หน่วยงานภาคเอกชน  
5. แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 
9,034,500.00 

 
9,086,916.37 

 
 

1,777,500.00 
 

35,946,166.67 

 
774,347.50 

 
17,336,660.13 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 18,121,416.37 37,723,666.67 18,111,007.63
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 23,030,034.71 41,340,197.78 21,996,338.02
จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัย/ สร้างสรรค์
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

40 
29 

 
81 
28 

111 
25 

จํานวนอาจารย์ประจํา (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จํานวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

128.5
- 

128.5 

120 
- 

120 

115
- 

115 
จํานวนอาจารย์ประจํา (ลาศึกษาต่อ) 1 1.5 3
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาต่อ) -  -
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด (ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ) 129.5 121.5 118
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) - - -
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

179,222.06 344,501.65 191,272.50 
 

ท่ีมา : สถาบันวิจยัและพัฒนา ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย์
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจรงิ    
(ปีการศึกษา 

2559) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนนุงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ

ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ. งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

ระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิต 

4 - 97,916.66 43,750 141,666.66 35,416.67 1.77 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

5 - 29,166.67 - 29,166.67 5,833.33 0.29 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา 

4.50 - 86,666.68 - 86,666.68 19,259.26 0.96 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

5 81,250 70,833.34 - 152,083.34 30,416.67 1.52 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

7.50 - 114,166.66 119,988 234,154.66 31,220.62 1.56 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

5 - 25,000 - 25,000 5,000 0.25 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย 

5 - 83,750 - 83,750 16,750 0.84 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

9 - 35,000.01 4,375,000 4,410,000.01 490,000 5 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย์
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจรงิ    
(ปีการศึกษา 

2559) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนนุงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ

ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ. งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

4.50 - 33,333.34 - 33,333.34 7,407.41 0.37 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา 

5 - 60,416.67 108,000 168,416.67 33,683.33 1.68 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

5 - 29,166.67 390,000 419,166.67 83,833.33 4.19 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน 

2 - 38,333.32 - 38,333.32 19,166.66 0.96 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวทิยาการวิจัยทางการศึกษา 

5 286,800 74,166.68 3,798,377.80 4,159,344.48 831,868.90 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

3 - 132,083.34 1,866,666.66 1,998,750 666,250 5 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

5 - 123,541.69 21,875 145,416.69 29,083.34 1.45 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 

3 - 75,416.67 875,000 950,416.67 316,805.56 5 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย์
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจรงิ    
(ปีการศึกษา 

2559) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนนุงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ

ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ. งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

5.50 - 109,791.67 129,875 239,666.67 43,575.76 2.18 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกกําลังกายกีฬาฯ 

5 31,250 66,666.66 481,225 579,141.66 115,828.33 5 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

10 1,093,333.33 485,416.68 714,999.99 2,293,750 120,041.67 5 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

5 75,000 134,280.27 31,818.22 241,098.49 48,219.70 2.41 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 

5 154,250 116,666.66 1,472,891.66 1,743,808.32 348,761.65 5 
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ตารางที่ 2.2-2  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560 จําแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

จํานวน อาจารย์
และนักวิจัย  

ที่ปฎิบัติงานจรงิ    
(ปีการศึกษา 

2559) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนนุงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ

ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ. งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

5 - 133,333.38 3,681,540.30 3,814,873.68 762,974.74 5 

- สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 - 8,333.34 - 8,333.34 4,166.67 0.21 
รวมระดับคณะ 115 1,721,883.33 2,163,447.06 18,111,007.63 21,996,338.02 191,272.50 5 
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ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว : อัตราส่วน 1 : 344,501.65 เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี : อัตราส่วน 1 : 191,272.50 เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปีน้ี : อัตราส่วน 1 : 100,000 ผลการดําเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป : อัตราส่วน 1 : 100,000 เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน

 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง : 
คณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จํานวน 118 คน                

มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 3 คน เหลืออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 115 คน ทั้งน้ี ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น
นักวิจัย (เอกสารหมายเลข ศษ  2.2-1,ศษ 2.2-2 และ ศษ  2.2-3) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์              
รวม 65 ทุน เป็นทุน จากแหล่งทุนภายใน 54 ทุน เป็นเงิน 3,885,330.39 บาท และเป็นทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 11 ทุน เป็นเงิน 18,111,007.63  บาท รวมเป็นเงินทุน 21,996,338.02  บาท คิดเฉล่ียต่ออาจารย์
และนักวิจัยเป็นเงิน 191,272.50 บาทต่อคน (ตารางหมายเลข 2.2-2,2.2-3 และตารางที่ 2.2-4)  
 
ตารางที่ 2.2-3  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน 
                   สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2560 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การศึกษาแนวทางส่งเสริมการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารของ
ผู้สูงอายุในอาเซียน  
(500,000/ 12 เดือน x 3 เดือน 
x 60%) 

อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 
อ.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ 

25 ธ.ค.58-24 
ธ.ค.59 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

75,000

2 การพัฒนาและการเช่ือมโยง
กิจกรรมการท่องเท่ียวแหลง่เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเมือง 3 นํ้า เพื่อ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในจงัหวัดสมุทรสงคราม 
(490,000/ 12 เดอืน x 4 เดือน x 
60 %) 

รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู
รศ.พรรณ์ธิดา  
เหล่าพวงศักด์ิ 

21 ม.ค.59-20 
ม.ค.6 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

98,000

3 การประเมินหลักสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือนx 6 เดือน) 

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.ลุยง วีระนาวิน 
อ.ดร.ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยสําหรับนักศึกษาครู: 
การประเมินความต้องการ
จําเป็นแบบสมบรูณ์ 
(75,000 บาท/12 เดือน x 6เดือน) 

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

9 มี.ค. 59-
8 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

37,500

5 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิต  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือนx 6เดือน) 

อ.พรรณภัทร 
ปลั่งศรีเจริญสุข 
อ.ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว 
ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ 
อ.บุญมา เชียววิชัย 
อ.ภัทรา แก้วพิจิตร

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

6 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือนx 6เดือน) 

อ.ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม 
บุญเชิดชู 
อ.ดร.มานิตา ลีโทชวลิต  
อรรถนุพรรณ 
อ.ธิดาพร คมสัน 
อ.อรกานต์ เพชรคุ้ม 
อ.ธนาภา สงค์สมบัติ

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

7 การประเมินหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือนx 6เดือน) 

อ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.นิวัฒน์ บุญสม
อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล 
อ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก 
อ.ดร.ธิติ  ญาณปรีชาเศรษฐ 
อ.นรินทรา จันทศร 
อ.อัยรัตส์ แกสมาน

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

8 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือนx 6เดือน) 

อ.ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ 
แนวแห่งธรรม 
รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย 
ผศ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน 
รศ.ดร.นพพร  จันทร์นําชู

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

9 การประเมินหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(50,000 บาท/12 เดือนx 6
เดือน/6x2) 

อ.ดร.อภินภัศ  จิตรกร
รศ.ญาณวิทย์  กุญแจทอง 
รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ 
ผศ.วิรัญญา  ดวงรัตน์ 
อ.อติยศ  สรรคบุรานุรักษ์ 
อ.ฐานิศร์  เหมศาสตร์ 

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

8,333.33
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

10 การประเมินความต้องการ
จําเป็นทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ของโรงเรียนโสตศึกษา: 
กรณีศึกษาภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย 
(75,000 บาท / 12 เดือน x  
3 เดือน) 

อ.ดร.ภัทร์ธีรา  
เทียนเพ่ิมพูล 

3 ธ.ค. 58 -
2 ธ.ค. 59 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

18,750

11 การพัฒนารูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ตลอดชีวิติ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(75,000 บาท / 12 เดือน x   
1 เดือน) 

อ.ดร.นันทวัฒน์
ภัทรกรนันท์ 

9 ต.ค. 58-
 8 ต.ค. 59 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

6,250

12 การพัฒนาวีดิทัศน์การเรียนการ
สอนคณิตศาสตร ์เร่ืองการสอน
การบวกและลบจํานวนจริง 
สําหรับนักศึกษาในรายวิชา 471 
306 การสอนคณิตศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษา 
(50,000 บาท / 12 เดือน x  
4 เดือน) 

ผศ.ดร.อิศเรศ
พิพัฒน์มงคลพร 

12 ม.ค. 59-
 11 ม.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

16,666.66

13 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
6 เดือน) 

อ.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ 
ผศ.สาธิต จันทรวินิจ 
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 
ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรฒ 

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

14 การประเมินหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
6 เดือน) 

อ.ดร.อุรปรีย์  เกิดในมงคล 
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 
อ.ดร.นงนุช  โรจนเลิศ 
ผศ.ดร.กมล โพธิเย็น 
อ.กันยารัตน์ สอาดเย็น 
อ.วนัญญา แก้วแก้วปาน

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

15 การประเมินผลหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย์   
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
6 เดือน) 

อ.ดร.พีรเทพ  รุ่งคุณากร
รศ.ดร.ศิริณา  จติต์จรัส 
อ.ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส 

2 มี.ค. 59-
1 มี.ค. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

16 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
7เดือน) 

อ.ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา 
ผศ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 
อ.ดร.วรวุฒิ  ม่ันสุขผล 
ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติม่ัน 
อ.มณฑิรา  พันธ์ุอ้น 

7 เม.ย. 59–  
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

29,166.67

17 การประเมินผลหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
7เดือน) 

ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้
ผศ.ดร.น้ํามนต์  เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติม่ัน 
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม 
รศ.ประทิน คล้ายนาค 

7 เม.ย. 59–  
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

29,166.67

18 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
7เดือน) 

อ.ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ  
อ.ดร.ศศิพัชร  จําปา 
อ.ว่าท่ีร้อยตรีเอกชัย   
ภูมิระรื่น 
อ.สววัตต์ิ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 
อ.นันทพร  รอดผล 

7 เม.ย. 59–  
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

29,166.67

19 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
7เดือน) 

อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 
อ.ณัฐกิตต์ิ นาทา 
รศ.สมพร  ร่วมสุข 
อ.รจนา คํานึงผล 
อ.วันวิสาห์ ปัญญาจิรวุฒิ 
อ.ไพรินทร์ พ่ึงพงษ์ 

7 เม.ย. 59–  
6 เม.ย. 60 

คณะ
ศกึษาศาสตร ์

29,166.67
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

20 การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2556) 
(50,000 บาท/12 เดือนx 7
เดือน) 

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

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

29,166.67

21 การวิจัยและประเมินผล
โครงการสืบสานภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8  เดือน) 

ผศ.ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา
อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

22 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8  เดือน) 

อ.ดร.ศศิณัฎฐ์
สรรคบุรานุรักษ์   
อ.วนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล 
อ.เก็จวิรัลย์ ต้ังสิริวัสส์ 
อ. WEI JIE 
อ. SUN LEI 
อ. QIN DONGDOND 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

23 การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8  เดือน) 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ 
ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์ 
อ.ดร.วิสูตร  โพธิเงิน 
อ.ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

24 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8  เดือน) 

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

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

25 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8 เดือน) 

ผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์
อ.ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ 
ผศ.ดร.กรภัสสร   
อินทรบํารุง 
รศ.สมพร  ร่วมสุข 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

26 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา    
คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8 เดือน) 

อ.ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์  
อ.วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ 
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
ผศ.ดร.อิศเรศ 
พิพัฒน์มงคลพร 
อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล 
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 
อ.ดร.พรพิมล  รอดเคราะห์ 
อ.สิริกมล หมดมลทิน 
อ.สุวิมล สพฤกษ์ศรี 
อ.อรอุษา ปุณยบุรณะ

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

27 การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงใน
วิชาชีพครูโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
และการจัดการความรู้สําหรับครู
ใหม่ระดับประถมศึกษา 
(50,000 บาท/12 เดือน x 8 เดือน) 

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

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

28 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง โดยใช้
กระบวนการการจัดการความรู้
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8 เดือน) 

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

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

29 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8 เดือน) 

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

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

30 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
8  เดือน) 

อ.วชิระ  จันทราช
อ.ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล 
อ.ดร.สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน์ 
อ.ดร.อุดม ศรีนนท์ 
อ.พลวัต ฉลอง 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

31 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x 8  
เดือน) 

อ.มัณฑนา  พันธ์ุดี
อ.ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล 
อ.ชัยวัฒน์  แก้วพันงาม 
อ.เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม 
อ.อรวรรณ ชูแก้ว 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

32 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (50,000 บาท/12 
เดือน x 8  เดือน) 

อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ 
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ 
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 
อ.ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

33 การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสังคมศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (50,000 บาท/12 
เดือน x 8  เดือน) 

อ.ดร.มนัสนันท์ น้ําสมบูรณ์
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์ 
อ.ดร.ชัยรัตน์  โตศิลา 
รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ 
รศ.อนงค์พร  สมานชาติ 

16 พ.ค.59 –  
15 พ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33,333.34

34 การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า
ท่ีระลึกท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมในจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง (500,000 บาท/ 12 
เดือน x3 เดือน/ 3 คน x 1คน ) 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 
อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา 
อ.สัมพันธ์ สุกใส 

5 ม.ค. 59-       
4 ม.ค. 60 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

56,250
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

35 การพัฒนารูปแบบการจัดการ
กีฬาเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์
สําหรับผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม 
(500,000 บาท/ 12 เดือน x 
3เดือน/ 4 คน x 3คน ) 

อ.ดร.วิชิต  อ่ิมอารมย์
อ.กมลรัตน์  หนูสวี 
อ.อัยรัสต์  แกสมาน 
อ.วิรัติ  แข็งขัน 

5 ม.ค. 59-       
4 ม.ค. 60 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

112,500

36 รูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และความย่ังยืนของ
ชุมชน (500,000 บาท/12 เดือน 
x 7 เดือน) 

ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ 
ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
อ.ดร.สําเริง อ่อนสัมพันธ์ุ 
ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
อ.ดร.สงวน อินทร์รักษ์ 

1 พ.ค.59-
30 พ.ค.60 

(กองทุนวิจัยฯ 
คณะฯ) 

291,666.66

37 แนวทางการนิเทศการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
(75,000 บาท/ 12 เดือน x  
11 เดือน) 

ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 28 ต.ค. 59-
27 ต.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

68,750

38 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกยืด
เหยียดกล้ามเนื้อท่ีมีต่อความ
อ่อนตัวของนักศึกษาชาย สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(75,000/12 เดือนx 10 เดือน) 

อ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.นิวัฒน์  
บุญสม 

2  ธ.ค.59 –
1  ธ.ค.60 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

62,500

39 การพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้
วรรณกรรมท้องถ่ินเป็นฐาน 
(75000/12 เดือนx 7 เดือน) 

อ.ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง  21  ก.พ.60 –  
20  ก.พ.61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

43,750

40 ชุดโครงการ : รูปแบบคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(100,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

ผศ.ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา 
ผศ.ว่าท่ีพันตรี ดร.นพดล 
เจนอักษร 

22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

50,000

40.1 โครงการย่อย 1 เร่ือง การ
พัฒนาคุณภาพชวิีตการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสายวิชาการ 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

รศ.ดร.ชุมศักด์ิ  อินทร์รักษ์
ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์

22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

40.2 โครงการย่อย 2 เร่ือง การ
พัฒนาคุณภาพชวิีตการทํางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสายสนบัสนุน 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

อ. ดร.สงวน  อินทร์รักษ์
ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์

22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

41 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง รูปแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง
สําหรับนักศึกษาครูในภูมิภาค
ตะวันตก 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

อ.ดร.มนัสนันท์
น้ําสมบูรณ์ 60 % 
อ.ดร.อุบลวรรณ 
ส่งเสริม 20 % 
อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน 20 % 

22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

41.1 โครงการย่อย เร่ือง การสํารวจ
และสังเคราะห์ความเป็น
พลเมืองของนักศึกษาครูใน
ภูมิภาคตะวันตก 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน 22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

41.2 โครงการย่อย เร่ือง พัฒนาตัว
บ่งชี้ความเป็นพลเมืองสําหรับ
นักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

อ.ดร.มนัสนันท์  น้ําสมบูรณ์ 22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

41.3 โครงการย่อย เร่ือง กิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นผลเมืองสําหรับนักศึกษาครู
ในภูมิภาคตะวันตก 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

อ.ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

42.1 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง รูปแบบ
การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูผ่านนวัตกรรม 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

อ.ดร.พรพิมล 
รอดเคราะห์  50 % 
ผศ.ดร.บุษบา  
บัวสมบูรณ์ 25 % 
อ.ดร.เพ็ญพนอ  
พ่วงแพ 25 % 

22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

42.2 โครงการย่อย เร่ือง แนวทางการ
จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ 22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

42.3 โครงการย่อย เร่ือง แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้
นวัตกรรม 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

อ.ดร.เพ็ญพนอ  พ่วงแพ 22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

42.4 โครงการย่อย เร่ือง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบของ
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
(50,000/12 เดือนx 6 เดือน) 

อ.ดร.พรพิมล รอดเคราะห์ 22  มี.ค.60  –
21 มี.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

43 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง การ
ดําเนินงานแนะแนวของ
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
(50,000 บาท/12 เดือน x 6 
เดือน) 

รศ.ดร.นวลฉวี  
ประเสริฐสุข 60 % 
อ.ดร.อุรปรีย์ 
เกิดในมงคล 20 % 
อ.วนัญญา 
แก้วแก้วปาน 20 % 

3 เม.ย.60  –   
2  เม.ย. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000

43.1 โครงการย่อย 1 เร่ือง การ
จัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
(75,000 บาท/12 เดือน x  
6 เดือน) 

อ.วนัญญา
แก้วแก้วปาน 80 % 
รศ.ดร.นวลฉวี   
ประเสริฐสุข 20 % 
 

3 เม.ย.60  –   
2  เม.ย. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

37,500

43.2 โครงการย่อย 2 เร่ือง
คุณลักษณะของครูแนะแนวแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

อ.ดร.อุรปรีย์
เกิดในมงคล 80 % 
รศ.ดร.นวลฉวี   
ประเสริฐสุข 20 % 

3 เม.ย.60 –   
2  เม.ย. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

37,500

44 การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(50,000 บาท/12 เดือน x  
6 เดือน) 

อ.ดร.สุนีตา  
โฆษิตชัยวัฒน์ 60 % 
Valentina  
Serbinova 40 % 

3 เม.ย.60  –   
2  เม.ย. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25,000
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

45 การวิจัยและพัฒนาแบบจําลอง
กระบวนทัศน์ทางการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีคัดสรรเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศ
การศึกษาในทศวรรษใหม่ 
(75,000 บาท/12 เดือน x  
5 เดือน) 

อ.ดร.สงวน  อินทร์รักษ์ 1  พ.ค.60  –    
30  เม.ย. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

31,250

46 ชุดโครงการวิจัย รูปแบบการ
พัฒนามนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
(70,000 บาท /12 เดือน x  
3 เดือน) 

อ.ดร.พีรเทพ  รุ่งคุณากร 5  ก.ค.  60  –    
4  ก.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

17,500

46.1 โครงการย่อยท่ี 1 แนวคิดตาม
พระราชดําริในการพัฒนานัก
การศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(65,000 บาท/12 เดือน x  
3 เดือน) 

รศ.ดร.ศิริณา  จติต์จรัส 5  ก.ค.  60  –    
4  ก.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

16,250

46.2 โครงการย่อยท่ี 2 แนวปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือ
การพัฒนามนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

อ.ดร.พีรเทพ  รุ่งคุณากร 5  ก.ค.  60  –    
4  ก.ค. 61 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

16,250

47 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ
นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 44 ณ จังหวัด
นครราชสีมา 
(100,000 บาท / 12 เดือน x  
3 เดือน) 

อ.อัยรัสต์  แกสมาน 5  ก.ค.  60  –    
4  ก.ค. 61 

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศึกษาศาสตร์
ในส่วนของ
ภาควิชา

พ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

25,000
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

48 การศึกษาปัจจัยพหุระดับท่ีส่งผล
ต่อความสามารถในการจัดการ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
สําหรับครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเขตภูมิภาคตะวันตก 
(100,000 บาท / 12 เดือน x  
3 เดือน) 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 

5  ก.ค.  60  –    
4  ก.ค. 61 

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศึกษาศาสตร์
ในส่วนของ
ภาควิชา

พ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

25,000

49 อนาคตคุณลักษณะของครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอุดมคติ
ไทย 
(100,000 บาท / 12 เดือน x  
3 เดือน) 

รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย 5  ก.ค.  60  –    
4  ก.ค. 61 

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศึกษาศาสตร์
ในส่วนของ
ภาควิชา

พ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

25,000

50 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเนือย
นิ่งของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 
(100,000 บาท / 12 เดือน x  
3 เดือน) 

อ.ดร.ธิติ  ญาณปรีชาเศรษฐ 5  ก.ค.  60  –    
4  ก.ค. 61 

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศึกษาศาสตร์
ในส่วนของ
ภาควิชา

พ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

25,000

51 แนวทางการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของนักศกึษาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่
ประเทศไทย 4.0 
(100,000 บาท / 12 เดือน x  
3 เดือน) 

รศ.ดร.นพพร  จันทรนําชู 5  ก.ค.  60  –    
4  ก.ค. 61 

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนา
ศึกษาศาสตร์
ในส่วนของ
ภาควิชา

พ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

25,000
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

52 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือ
การเรียนรู้งานศิลปกรรมปูนปั้น
เมืองเพชร 
(312,500 บาท / 11 เดือน x  
7 เดือน) 

อ.ดร.จิตตรา มาคะผล
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 
อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์ 

9 มี.ค. 60-
8 มี.ค. 61 

 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

198,863.64

53 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง การ
บริหารและพัมนาการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
(1,640,000 บาท) 

ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ 
ตันวิมลรัตน์ 
ผศ.ดร.สายสุดา เตียนเจริญ 
นางอาทิตา นกอยู่ 
นางณัชชา มณีวงศ ์
น.ส.จุฑามาศ ถึงนาค 
นายนภดล เอกผาชัยสวัสด์ิ 
นางดารารัตน์ จุฬาพันธ์ุ 
น.ส.สุนิศา รอดจนิดา 

8 ก.พ.60-
7 ก.พ.61 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

1,093,333.33

54 การศึกษาเส้นทางและรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวรอยพ่อ
หลวงเพื่อการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค:์ กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี 

ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม 
60% 
อ.ธีรัช รําแพนเพชร 20 %  
อ.พจนา บุญคุ้ม 20% 

3 ต.ค.59-
2 ต.ค. 60 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

286,800

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในสถาบัน 3,885,330.39
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ตารางท่ี 2.2-4  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก 
                    ภายนอกสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2560 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การประเมินโครงการพัฒนาการ
เกษตรย่ังยืนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขต
โครงการจัดรูปท่ีดิน 
(9,975,000 บาท /36 เดือน x 
11 เดือน/ 6คน  x 1คน) 

รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง 
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน 
ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน์ 
รศ.ดร.สําราญ มีแจ้ง  
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
อ.ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกุล 

1 ก.ย.57-
30 ส.ค.60 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

507,986.11

2. โครงการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้าน
คณิตศาสตร์ (แผนการเรียน
คณิตศาสตร์ต้ังแต่ระดับอนุบาล
ศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือบ่มเพาะผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์) 
(7,000,000 บาท /24 เดือน/ 
7 เดือน) 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ  
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ  
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม  
ผศ.สาธิต จันทรวินิจ  
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย  
อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 

1 พ.ค.58-
30 เม.ย.60 

สํานักงาน
เทศบาลเมือง 
โพธาราม 

2,041,666.67

3. โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
สําหรับใช้เป็นแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับอนุบาล
ศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือบ่มเพาะผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
จํานวน 13 ระดับชั้น (ระดับชั้น
อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
(7,000,000 บาท /24 เดือน/ 
10 เดือน) 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม  
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย  
อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 
อ.ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม 
อ.ดร.ภัทร์ธีรา  
เทียนเพ่ิมพูล 

9 ก.ค.58-
9 ก.ค.60 

สํานกังาน
เทศบาลนคร
อ้อมน้อย 

2,916,666.67
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กฎหมายการศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(3,600,000 บาท x 85 %/ 
10 เดือน x 3 เดือน) 

ผศ.ดร.วรกาญจน์
สุขสดเขียว 
ดร.สุวรรณ  พิณตานนท์ 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์ 
อ.ว่าท่ีร้อยตรีเอกชัย    
ภูมิระรื่น 

9 ก.พ. 59-
9 ธ.ค. 59 

สํานักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

918,000

5. โครงการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษท้ัง
ระบบ  
(35,000,000/12 เดือน x 3 เดือน) 

อ.ชัยวัฒน์  แก้วพันงาม
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 
อ.ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูน
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 

31 ธ..ค.58-
31 ธ.ค. 59 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

8,750,000

6. การพัฒนารูปแบบการนําผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(300,000/12 เดือนx 9เดือน x 
30%) 

อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์
สว่างบุญ 
อ.ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกุล

1 ก.ค. 59-
1 ก.ค. 60 

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
(องค์การ
มหาชน) 

67,500

7. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ออกแบบการสอนออนไลน์ระบบ
เปิดสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
รายวิชาด้านครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร ์
(520,000 บาท/12 เดือน x  
9 เดือน) 

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

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

390,000

8. การสํารวจความพึงพอใจจาก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2560 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ 

19 ม.ค. 60-
31 ส.ค. 60 

สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร 

1,924,900
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ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลา แหล่งเงินทุน
สนับสนนุ (ระบุ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

9. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือ
การเรียนรู้งานศิลปกรรมปูนปั้น
เมืองเพชร 
 (187,500 บาท / 12 เดือน x  
7 เดือน) 

อ.ดร.จิตตรา มาคะผล
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์ 

9 มี.ค. 60-
8 มี.ค. 61 

 

สกว. (นวัตกรรม
สังคม ระยะท่ี 3) 

 

119,318.18

10. รูปแบบการบริหารจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และความย่ังยืนของชุมชน  
(300,000 บาท/12 เดือน x 7 
เดือน) 

ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ
ผศ.ดร.วรกาญจน์ 
สุขสดเขียว 
อ.ดร.สําเริง อ่อนสัมพันธ์ุ 
ผศ.ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา 
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์  
ตันวิมลรัตน์  
อ.ดร.สงวน อินทร์รักษ์ 

1 พ.ค.59-
30 พ.ค.60 

สกว. (นวัตกรรม
สังคม ระยะท่ี 2) 

 

175,000

11. รูปแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์การ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูท่ี
ส่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซ่ึงเป็นโครงการย่อยท่ี 
2 ภายใต้แผนงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ภูมิภาคตะวันตก 
 

ผศ.ดร.อรพิณ 
ศิริสัมพันธ์ 60% 

ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
40% 

15 ก.ย. 59-   
14 ก.ย. 60 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  

299,970

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 18,111,007.63
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 2.2-1 จํานวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 
ศษ 2.2-2 โครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายในสถาบัน
ศษ 2.2-3 โครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายนอกสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังน้ี 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรคาํนวณ 
1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

กลุ่มท่ี 2  
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

  
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
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 ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 7 1.40 ตารางท่ี 2.3-1

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1 0.20 ตารางท่ี 2.3-1

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 21 8.40 ตารางท่ี 2.3-2

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - -
3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 75 45.00 ตารางท่ี 2.3-3

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 1 0.60 ตารางท่ี 2.3-3

4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อ ยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก .พ .อ .แต่สถาบันนํา เสนอ  
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ท่ัวไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี  
ออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 25 20.00 ตารางท่ี 2.3-4

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 5 4.00 ตารางท่ี 2.3-4

5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์  
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน  
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - - 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - - 

5.3 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - -
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ 

1.00 6 6.00 ตารางท่ี 2.3-5

5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการ 
จดทะเบียน 

1.00 - - - 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - - 

7. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - -
8. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - -
9. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 - - - 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 118 
จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 141 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด - 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา 85.60 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา - 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจํา 

72.54 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจํา 

- 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   ร้อยละ   72.59  เกณฑ์ประเมิน    :  5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :     ร้อยละ   72.54  เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :       ร้อยละ   40   ผลการดําเนินงาน            บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :               ร้อยละ   40   เกณฑ์ประเมิน :   5.00 คะแนน 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 

คณะศึกษาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นผู้นํา ผู้ผลิตและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ เป็นเงิน  21,996,338.02 บาท ซึ่งเป็น
งบประมาณจากแหล่งทุนภายในสถาบัน 3,885,330.39 บาท และแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 18,111,007.63 
บาท  โดยมีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่รวม 141 ช้ิน 

คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ประจํานับรวมที่ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 จํานวน 118 คน 
ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในกลุ่มสาขาวิชา
น้ีกําหนดให้ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการร้อยละ 40 ขึ้นไปของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 .00 

ปี พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 29 ช้ิน ผลงานวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 106  ช้ิน ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จํานวน               
6 ช้ิน รวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 141  ช้ิน  (ตารางที่ 2.3-1,  2.3-2,  2.3-3,  2.3-4  
และ 2.3-5) และเอกสารหมายเลข ศษ 2.3-1, ศษ 2.3-2, ศษ 2.3-3, ศษ 2.3-4, ศษ 2.3-5, ศษ 2.3-6,                    
ศษ 2.3-7, ศษ 2.3-8 ศษ  2.3-9 และศษ 2.3-10)  
 



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 111 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ  2.3-1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์นําเสนอผลงาน ระดับชาติ 
ศษ  2.3-2   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์นําเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ 
ศษ  2.3-3 บทความวิจัยไม่อยู่ในประกาศ กพอ. แจ้งสภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว  
ศษ  2.3-4   บทความวิชาการไม่อยู่ในประกาศ กพอ. แจง้สภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว  
ศษ  2.3-5   บทความวิจัย อยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม 2 
ศษ  2.3-6 บทความวิชาการ อยู่ในฐานขอ้มูล  TCI กลุม่ 2 
ศษ  2.3-7   บทความวิจัย TCI อยู่ในฐานข้อมูล  กลุ่ม 1 
ศษ  2.3-8   ผลงานวิชาการผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
ศษ  2.3-9   ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม
ศษ  2.3-10   จํานวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 
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ตารางที่ 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
 ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่านํ้าหนัก 0.20) 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหน้า  ไม่นับซํ้า แม้ว่า

บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1.  การพัฒนาผลการเรียนรู้และความคิด

สร้างสรรค์ เรื่องส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS 

นันทพร รอดผล
อ.ดร.อนัน ปั้นอนิทร์

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
และนานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอปุถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เรื่องระบบเศรษฐกิจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจดัการเรียนรูต้าม
ทฤษฏีการสร้างความรู้ 

วัลยา แซ่จิว
ผศ.ดร.อรพิณ  
ศิริสัมพันธ์ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
และนานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอปุถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.  การพัฒนาความสามารถในการดูอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ีี 6 

จันจิรา ผ้ึงพงษ์
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
และนานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอปุถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหน้า  ไม่นับซํ้า แม้ว่า

บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

4.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการ
เรียนรูต้ามทฤษฏีการตอบสนองของผู้อ่าน 

จุฬาลักษณ์ คชาชัย
ผศ.ดร.บุษบา  
บัวสมบรูณ์ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
และนานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอปุถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านการแต่งคํา
ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของผู้เรียนชัน้
ประถมศึกษาปท่ีี 5 ท่ีได้รบัการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสมองเป็นฐาน 

รัตถภรณ์ คํากมล
ผศ.ดร.บุษบา  
บัวสมบรูณ์ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
และนานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอปุถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6.  ผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียน
แบบร่วมมือวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีมตี่อความรู้
พ้ืนฐานด้านส่ือและการทํางานร่วมกับผู้อืน่
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีี 6 

อัญชลี ศรีรุ่งเรอืง
ผศ.ดร.อนริุทธ์ 
สติมั่น 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
และนานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอปุถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหน้า  ไม่นับซํ้า แม้ว่า

บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

7.  การฝึกอบรมผู้ปกครองเพ่ือฝึกทักษะการ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏบิัติกิจวัตร
ประจําวันเด็กออทิสติก 

เนตรชนก รินจนัทร์
อ.ดร.นงนุช  
โรจนเลิศ 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
และนานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอปุถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8.  พุทธวิธีสอน : การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผศ ดร.ชนสิทธ์ิสิทธ์ิ
สูงเนิน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในวันท่ี 31 
เมษายน 2559ในเอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

 

ตารางที่ 2.3-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่านํ้าหนัก 0.40) 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหน้า  ไม่นับซํ้า แม้ว่า

บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1.  The Development of Cultural Tourism 

Management Model for Strengthening 
of Identity and Sustainable 
Development in Suphanburi Province 

ผศ.ดร.วรรณวีร์
บุญคุ้ม 

International Institute for Qualitative 
Method, University of Alberta ให้นําเสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ  
“The 15th Qualitative Methods 
Conference” ระหว่างวันท่ี 1-5 พฤษภาคม  
2559 ณ เมือง Glasgow สหราชอาณาจักร

2.  Teaching Strategies for Enhancing 
Creative Thinking in Virtual Learning 
Environments: Guidelines from A 
Survey Results 

ผศ.ดร.เอกนฤน
บางท่าไม้ 

The 10th Annual International 
Technology, Education and 
Development Conference, INTED 2016, 
Valencia, Spain  ระหว่างวันท่ี 7-9 มีนาคม
พ.ศ. 2559 จัดโดย The International 
Academy of Technology, Education 
and Development (IATED), Spain  
ณ เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน 
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหน้า  ไม่นับซํ้า แม้ว่า

บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

3.  The Research and Development of 
Instructional e-Learning System for 
Developing Creative Thinking of Higher 
Education Students 

ผศ.ดร.อนิรุทธ์
สติม่ัน 

The 10th Annual International 
Technology, Education and 
Development Conference, INTED 2016, 
Valencia, Spain  ระหว่างวันท่ี 7-9 มีนาคม
พ.ศ. 2559 จัดโดย The International 
Academy of Technology, Education 
and Development (IATED), Spain  
ณ เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน 

4.  Continuing Education Management of 
Agencies in Graduate Education of 
Thailand 

อ.ดร.นันทวัฒน์
ภัทรกรนันท์ 

“Universal  Academic Cluster 
International Winter Conference in 
Hokkaido” ระหว่างวันท่ี 22-24  กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 ณ เมือง Sapporo จังหวัด 
Hokkaido  ประเทศญี่ปุ่น 

5.  Curriculum Innovation and Task-Based 
Learning  

ผศ.ดร.มีชัย 
เอ่ียมจินดา 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ และนานาชาติเร่ือง “Curriculum 
Instruction and Supervision: Art  
Science  and  Technology toward the 
Education Quality and Creativity Civic 
for the 21st Century” ระหว่างวันท่ี 14 – 
15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อ 
วัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6.  Teaching Literature by Integrating Arts 
(TLIA) 

ผศ.ดร.บุษบา
บัวสมบูรณ์ 

ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ  
“Director of Preparedness Board of the 
50th Anniversary, Dep. Of Thai, HUFS 
Hankuk University of Foreign Studies 
(HUFS)” จัดโดย Hankuk University of 
Foreign Studies (HUFS)   
ระหว่างวันท่ี 25 – 30  ตุลาคม 2559   
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

7.  Creative Instructional Innovation for 
Professional Teacher 

ผศ.ดร.อรพิณ
ศิริสัมพันธ์ 

ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
“The International Academy of 
Technology, Education and 
Development (IATED)” ระหว่างวันท่ี 4-6 
กรกฎาคม 2559 ณ เมืองบาร์เซโลนา 
ประเทศสเปน 
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วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม 
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ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

8.  The Participatory Action Research for a 
Development of  Potential 
Enhancement Model for Supervisors 
and Cooperating Teachers  to Develop 
the abilities to be Mentors for Student 
Teachers 

ผศ.ดร.ปรณัฐ       
กิจรุ่งเรือง 

ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
“The International Academy of 
Technology, Education and 
Development (IATED)” ระหว่างวันท่ี 4-6 
กรกฎาคม 2559 ณ เมืองบาร์เซโลนา 
ประเทศสเปน 

9.  Collaborative learning Through Flipped 
Classroom to promote pre-service 
teachers’ ability to develop local 
curricula 

ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ
สิทธ์ิสูงเนิน 

ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ  
“The 5th ICLICE DUBAI Organizing 
Committee” จดัโดย ICLICE DUBAI 
Organizing Committee  ระหว่างวันท่ี  
26 – 27  พฤศจิกายน  2559 ณ ประเทศดูไบ

10.  Different age groups’ conceptions of 
teachers’ L1 use in the EFL Classroom 

อ.ดร.ภัทร์ธีรา
เทียนเพ่ิมพูล 

ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ  
“The 5th ICLICE DUBAI Organizing 
Committee” จดัโดย ICLICE DUBAI 
Organizing Committee  ระหว่างวันท่ี  
26 – 27  พฤศจิกายน  2559 ณ ประเทศดูไบ

11.  An Approach to Enhance Integrated 
Teaching Skills Using ICT for 
Professional Teachers in Thailand 

ผศ.ดร.ศิวนิต
อรรถวุฒิกุล 

ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
“Edulearn16 the 8th Annual 
International Conference on Education 
and New Learning Technologies”  
ระหว่างวันที่ 4-6  กรกฎาคม 2559   
ณ เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปน 

12.  The Development of Instructional 
Model Based on Buddhism to Enhance 
the Desired Characteristics Focusing on 
Sufficiency Economy Philosophy for 
High School 

Nara Threetanya
Asst. Prof. Orapin 
Sirisamphan, 
Ph.D. 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาต ิThe 3 rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency Development 
to Achieve   the Global Goals"   
วันเสาร์ที่ 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5  
อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

13.  A Paradigm of Educational 
Administration for The Royal Thai Air 
Force Personnel Preparedness 

Saneha eekawong, 
Wg.Cdr. 
Asst. Prof.MAJ. Dr. 
Nopadol 
Chenaksara 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14.  Paradigm of Guidance Activity to 
Enhance Using Life and Career Skills 
for High School Students 

Janpen 
Suwannakorn 
Asst. Prof. 
Maream 
Nillapun, Ed.D. 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.  The Learning Outcomes and Self-
Actualization of Students in Personal 
Growth Groups: A 15 Years of 
Collective Study 

Bheeradheva 
Rungkhunakorn, 
Ed.D. 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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16.  The Model of School Curriculum 
Management Affillated with Office of 
the Higher Education Commission and 
Office of The Basic Education 
Commission 

Suwimon Saphuksri
Thanyalux 
Chaiwong 
Saisunee Korsanan
Asst. Prof. Maream 
Nillapun, Ed.D. 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17.  Lessons Learned on The Learning 
Process of The Communities in 
Building Social Immunity of Teen 
Parents from The Quality of Child life 
Development Activities by Community: 
A Case Study of The Communities 
Klongsongtonnun 

Wattana 
Phongnonsung 
Ratchadaporn 
Ketanon 
Neawheangtham 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ The 3rd International 
Conference on Education (ICE 2016)  
"Innovation and Research on 
Educational Competency 
Development to Achieve  the Global 
Goals"  วันเสาร์ท่ี 20  สิงหาคม  2559 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์  
ชั้น 5  อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18.  Factor Analysis of Problem – Based 
Learning Digital Game to Enhance 
Problem Solving Ability in Science 
Subject for Elementary Students 

Pornpimon 
Rodkroh, 
Praweenya 
Suwannatthachote
Wannee Kaemkate

INTED 2016 Proceedings 10th 
International Technology, Education 
and Development Conference March 
7th-9th, 2016 — Valencia, Spain 

19.  A Model of Continuing Education 
Management  
in Higher Education Institutions in 
Thailand 

Nantawat 
Pattaragoranan 
Kiriboon 
Jongwutiwes 
Panpat 
Plungsricharoensuk 

การประชุมนํ า เสนอผลงาน วิจั ย  ระ ดับ
นานาชาติ International Conference on  
Education and Technology Research 
and Innovation (ICE-TRI) ในวันอังคารท่ี 16 
สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ัด / เลขหน้า  ไม่นับซํ้า แม้ว่า

บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

20.  The Transformative Learning of 
Counseling Psychologist Interns in 
Their Encounter Group Members’ 
Experience 

Bheeradheva 
Rungkhunakorn 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับ
นานาชาติ International Conference on  
Education and Technology Research 
and Innovation (ICE-TRI) ในวันอังคารท่ี 16 
สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

21.  The Development of E-Learning by 
Using Research-Based Learning 
Activities  for Undergraduate Students, 
Faculty of Education 

 Anirut  Satiman การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับ
นานาชาติ International Conference on  
Education and Technology Research 
and Innovation (ICE-TRI) ในวันอังคารท่ี 16 
สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตารางที่ 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI                      

กลุ่มที ่2  ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่านํ้าหนัก 0.60) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

1. บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2
. 1. การประเมินความต้องการจําเป็นในการ

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผศ.ดร.ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม 
สมสรวง พฤติกุล 
สมาธิ นิลวิเศษ 
อรุณ บัวจีน 

Veridian E-journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย  
สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน 
2559  

2.  การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศลิปศึกษา คณะจติรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์และ                 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยัปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 
2559  

3.  แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการเงินส่วน
บุคคลของครูในจังหวัดนครปฐม 

รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีท่ี 35  
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

4.  ผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือนักเรียนแบบการให้
คําปรึกษากลุ่มของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อ.ดร.อุรปรีย์
เกิดในมงคล 

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยัปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2559  

5.  การพัฒนาความสามารถด้านการคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
กํากับตนเอง 

อ.ดร.สิรินทร์
ลัดดากลม บุญเชิดชู 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn Unuversity ปีท่ี 9  
ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

6.  อิทธิพลของพฤติกรรมการนําแบบให้พลัง
ความเชื่อในประสิทธิภาพของตนความยึดม่ัน
ผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อผล
การปฏิบัติงานของครู 

ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน วารสาร Veridian E-Journal, 
Silpakorn Unuversity ปีท่ี 9  
ฉบับท่ี 1  เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

7.  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
สําหรับนักศึกษาครู:การประเมินความ
ต้องการจําเป็นแบบสมบูรณ์ 

ผศ.ดร.ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม 

วารสาร Veridian E-Journal, 
Silpakorn Unuversity ปีท่ี 9  
ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

8.  การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media)  ของนักศึกษา
วิชาชีพครูคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อ.ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ วารสาร Veridian E-Journal, 
Silpakorn Unuversity ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

9.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
การโค้ชและการดูแลให้คําปรึกษาแนะนํา
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของ
นักศึกษาวิชาชีพครู

อ.ดร.ดวงหทัย 
โฮมไชยะวงศ์ 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

10.  การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์

จิรนันท์
ชาติชัยนานนท์ 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

11.  สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาสําหรับสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 

อมรรัตน์ จินดา
ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางท่าไม้ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

12.  สภาพความต้องการและแนวทางในการ
สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสําหรับบุคลากรภายใน
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ไมตรี บัวศรีจันทร์
ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางท่าไม้ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

13.  การพัฒนาการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามแนวการ
สอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 
ของนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัด
ธรรมจริยาภิรมย์ จังหวัดสมุทรสาคร 

รฐา แก่นสูงเนิน
ผศ.ดร.น้ํามนต์  
เรืองฤทธ์ิ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

14.  รูปแบบการเสริมพลังเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

สุดหทัย รุจิรัตน์
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

15.  รูปแบบองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สุริยะ ทวีบุญญาวัตร
ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทร์รักษ์

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

16.  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รศ.สมพร ร่วมสุข
ผศ.มณฑนา วัฒนถนอม
ผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์
อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
อ.ดร. ชลธิชา หอมฟุ้ง

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

17.  แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเสริมการทําวิจัยของครู 

ภรณี ปานจันทร์
ผศ.ดร.ประเสริฐ  
อินทร์รักษ์

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

18.  โมเดลเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อทักษะชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร 

วิณารัตน์ สุขดี
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

19.  ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิในการผลิตสื่อศิลปะสําหรับเด็ก 

ศิโรจน์ ศรีโกมลทิพย์
ผศ.ดร.ศิวนิต 
อรรถวุฒิกุล 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559  

20.  การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการทํางานร่วมกับชุมชน
ของครูอนามัยโรงเรียน 

สุธีรา บัวทอง
ผศ.ดร.ภัทรพล 
มหาขันธ์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม-เมษายน 2559 

21.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาจีนชั้นปีท่ี 3 

จาง หญิง หญิง
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

22.  การพัฒนาความสามารถในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

จุฑามาศ สุขเฉลิม
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

23.  แนวทางการเสริมสร้างพลังอํานาจระดับบุคคล
ของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดั
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 

ณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

24.  กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

นภดล ฤทธิโสม
อ.ดร.สงวน อินทร์รักษ์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

25.  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

น้ําทิพย์ วิมูลชาติ
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

26.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย 

เนตรชนก รักกาญจนันท์
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

27.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 
ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

ปนัดดา ใจสุทธ์ิ
ผศ.ดร.บุษบา 
บัวสมบูรณ์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

28.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน)เพ่ือเสริมสร้าง ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปิยะวรรณ ช่างทอง
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

29.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน
ในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน ระดับมัธยมศึกษา 

พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล
อ.ดร.มนัสนันท์ 
น้ําสมบูรณ์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

30.  การศึกษาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ
อ.ณัฐดนัย บุตรพลับ 
อ.ดร.สิริกมล หมดมลทิน
วรรณภา แสงวัฒนะกุล 
วารุณีย์ ต้ังศุภธวัช 
ศิวาพร ยอดทรงตระกูล
ลักขณา จันทร์โชติพัฒนะ

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

31.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านการแต่งคําประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานีของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสมองเป็นฐาน 

รัตถภรณ์ คํากมล
ผศ.ดร.บุษบา  
บัวสมบูรณ์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

32.  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสาร
คดีโดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินอําเภอเขาย้อย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รุ่งทิวา สิงห์เทียน
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

33.  การถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสําหรับ
พ่อแม่วัยรุ่นจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กโดยชุมชน กรณีศึกษาคลองสองต้นนุ่น 

วัฒนา พองโนนสูง
อ.ดร.รัชฏาพร 
เกตานนท์ แนวแห่งธรรม

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

34.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง อักษรนําและ
ทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี1 โดยใช้การสอนแนวสมดุล
ภาษา 

วิภาพร คุปติเกษม
อ.ดร.อุบลวรรณ 
ส่งเสริม 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

35.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ 

อ.ดร.ศศิพัชร จําปา Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

36.  การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูน 
วิชาดนตรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 

สุจิตรัตน์ ทิพย์ธารัตน์
ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางท่าไม้ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

37.  การพัฒนาความสามารถในการแต่งกลอน
สุภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ร่วมกับแบบฝึก 

สุรัตน์ คําหอมร่ืน
ผศ.ดร.บุษบา  
บัวสมบูรณ์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

38.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 

สุวธิดา ล้านสา
ผศ.ดร.ศิริวรรณ 
วณิชวัฒนวรชัย 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

39.  การพัฒนาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ออนไลน์วิชาการถ่ายภาพดิจิทัล ท่ีส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

สุวัชชัย เผ่าผึ้ง
ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางท่าไม้ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

40.  การสอนคติชนวิทยากับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนและ การสริมสร้าง
ความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย 

อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
รศ.สมพร ร่วมสุข 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

41.  การพัฒนาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

จารุวรรณ ย่ิงยงค์
อ.ดร.มนัสนนท์  
น้ําสมบูรณ์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

42.  การมัธยมศึกษาตามความต้องการของ
ประชาชน:กรณศีึกษาโรงเรียนบางสะพาน
น้อยวิทยาคม 

ประสงค์ กลิ่นบรม
ผศ.ว่าท่ีพันตรี ดร.
นพดล เจนอักษร 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

43.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน               
ทักษะการแปลความและทักษะการตีความ 
เร่ือง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยรูปแบบซิปปา 

ปัทมา เล็กยินดี
อ.ดร.มนัสนันท์ 
น้ําสมบูรณ์ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

44.  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

วิภู มูลวงค์
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  
สิทธ์ิสูงเนิน 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

45.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง สังคมไทยและ
สันติวิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบอภิปราย ร่วมกับ
เทคนิค KWL PLUS 

สถาพร ขอเพียรกลาง
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

46.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง 
สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับสังคมออนไลน์ 

อิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

47.  รูปแบบการสร้างเสริมพลังอํานาจชุมชนเพ่ือ
การจัดทําแผนชมุชน 

กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

48.  การพัฒนาทักษะชีวิต เร่ืองการพัฒนา
ท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

พรพนา รัตนพงษ์ไชย
อ.ดร.มนัสนนท์  
น้ําสมบูรณ์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

49.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องชนิด
ของประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึก 

อิศรา รุ่งอภิญญา
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

50.  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ืองเยือนถ่ิน
คนดีชายแดน สําหรับนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จังหวัดราชบุรี 

ลั่นทม ขวัญชัยรัตนภูมิ
รศ.สมประสงค์  
น่วมบุญลือ 
ผศ.ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

51.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องกลุ่ม
อาชีพในชุมชนบางบอน และกระบวนการ
กลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 

ศศิธร ภู่วาว
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

52.  การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบฝึกทักษะและ
รูปแบบเกมการสอน เร่ือง การบวกลบ         
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

อาลิตา กาญจน์วราธร
ผศ.ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธ์ิ

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

53.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสอนภูมิศาสตร์สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา 

แก้วใจ สุวรรณเวช
ผศ.ดร.อรพิน ศิริสัมพันธ์

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

54.  ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพ
การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สุดารัตน์ จันทร์พุธ
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์  
ตันวิมลรัตน์ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

55.  ความหมายในชีวิต สุขภาวะทางจิต              
ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า                
ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.สมทรัพย์ สุขอนันต์
ผศ.ดร.กมล โพธิเย็น 
อ.กันยารัตน์ สอาดเย็น 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

56.  การพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สมรรถนะวิชาชีพพนักงานต้อนรับ 
STRATEGIC DEVELOPMENT OF 
COMPETENCY BUILDING FOR 

ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

57.  การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทและแผนภูมิความหมาย
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ฉลอง รัตนพงษ์
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 126 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

58.  การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและ
โครงการเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาปริญญาตรี 

รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

59.  กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา       
เชิงสร้างสรรค์สาํหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

60.  การประเมินความต้องการจําเป็นในการจัด
ทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ณภาส์ณัฐ คงคารัตน์
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

61.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์สิง่ประดิษฐ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

จรรย์สมร 
เหลืองสมานกุล 
อ.ดร.อุบลวรรณ 
ส่งเสริม 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

62.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา 
เร่ืองมาตราตัวสะกดโดยใช้แผนผังความคิด 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

วัลยา อํ่าหนองโพธิ์
อ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

63.  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ญาณิดาพัฒน์
เกสร์ชัยมงคล 
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

64.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับข้อมูล
ท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี 

พิบูลย์ ตัญญบุตร
ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

65.  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
แบบองค์รวมสําหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย:
ด้านการดูแลสุขภาพจิต 

รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
อ.กันยารัตน์ สอาดเย็น 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

66.  การพัฒนาตัวแบบการจัดการนวัตกรรมภูมิ
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์
ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  

อภิชาติ กิตติศักด์ินาวิน
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

67.  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการตนเองของคน
พิการเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืน 

ขัตพันธ์ ชุมนุสนธ์ิ
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

68.  การวิจัยเชิงปฏิบตักิารแบบมสี่วนรว่มใน             
การอนุรักษ์และสบืทอดภูมิปญัญาผา้ทอ            
ไทยทรงดํา 

เอ้ือมพร โตภาณุรักษ์กุล
ผศ.ดร.ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

69.  กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

70.  การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

พีชญาณ์ พานะกิจ
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

71.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
มโนทัศน์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ปพนวัจน์ 
ลภัสภิญโญโชค 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

72.  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เร่ือง
องค์ประกอบศิลป์ตามรูปแบบการเรียนรู้        
เบรนเบสต์ด้วยเทคนิคซินเนคติกส์เพ่ือ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

นิติพร ประสบพิชัย
อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

73.  การวิเคราะห์คุณค่าและการดํารงอยู่ของภูมิ
ปัญญาการทํามีด : กรณีศึกษาหมู่บ้าน
อรัญญิก อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ธัชพร ฤกษ์ฉาย
ผศ.ดร.ลุยง วีระนาวิน 
รศ.ดร.ธีรศักดิ  
อุ่นอารมย์เลิศ 

ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

74.  การพัฒนาแบบฝกึการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

อาลัย พะสุนนท์
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

75.  การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนําการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ English Bilingual Education 
(EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มการพัฒนา ณ 
ประเทศสิงคโปร์)ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC 
ประเทศสิงคโปร์ 

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ วารสาร Veridian E-Journal, 
SilpakornUnuversity ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559  
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

2. บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2
1. การพัฒนารายวิชาการอ่านภาษาจีนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญสาขาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ:คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.ศศิณัฏฐ์
สรรคบุรานุรักษ์ 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – มิถุนายน 2559 

 
ตารางที่ 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI   

 กลุ่มที่ 1  ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่านํ้าหนัก 0.80) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  
ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี 1 

1. บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1
1.  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต 

เร่ือง ความรู้สู่อาเซียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ทัศนกร สมใจหวัง
ผศ.ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธ์ิ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

2.  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วย
เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูล
ท้องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ธิดา บู่สามสาย
ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

3.  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เร่ือง
ผ้าขาวม้าร้อยสี สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 

พัชราวลัย จีนอนงค์
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติม่ัน 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

4.  ผลการใช้สื่อมลัตมิีเดียร่วมกับการจดักิจกรรม
การเรียนรูแ้บบซิปปาท่ีมีต่อการเรียนรู้และเจต
คติของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องภาษาถ่ินเมืองเพชรบุร ี

รัตน์ติกานต์ เพนเทศ
รศ.ประทิน คล้ายนาค 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

5.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถ่ินสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จันทร์เพ็ญ วิเศษสิงห์
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

6.  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
รศ.สมพร ร่วมสุข 
อ.ณัฐกิตต์ิ นาทา 
อ.รจนา คํานึงผล 
อ.วันวิสาห์ ปัญญาจิรวุฒิ 
อ.ไพรินทร์ พ่ึงพงษ์ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  
ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี 1 

7.  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม 
บุญเชิดชู 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

8.  เทคโนโลยีเพ่ือการประเมินการเรียนรู้ภาษา
สําหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

อ.ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

9.  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยการเรียนการสอนโครงสร้าง
ข้อความร่วมกับผังกราฟิกสําหรับนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 2 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ถิรนันท์  ปานศุภวัชร
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

10.  การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.ลุยง วีระนาวิน 
อ.ดร.ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

11.  Conceptual framework in Art 
Education 

อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน วารสาร Silpakorn University 
Journal of Social Sciences, 
Humanities, and Arts, Vol 16, 
No3 (September-December,16)  

12.  การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศกึษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

13.  แนวทางการพัฒนาบริการธุรกิจสินค้าชุมชน
ของไปรษณีย์ 

รศ.ดร.ศิริณา  จติต์จรัส วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 เดือน
กันยายน – ธันวาคม 2559 

14.  การพัฒนาชุดการสอนสําหรับครูโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เร่ือง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มโรงเรียนพัฒนา 
ท่าจีน 

ปาริฉัตร ภู่ทอง
ผศ.ดร.น้ํามนต์  เรืองฤทธ์ิ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

15.  การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนบน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
จังหวัดเพชรบุรี 

พรทิพย์ วงศ์สินอุดม
ผศ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  
ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี 1 

16.  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูกศน.ตําบลในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือพัฒนา 
ทักษะการคิดของผู้เรียน 

ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม
พจนา บุญคุ้ม 
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

17.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตาม
แนวคิดเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

สุพิชชา ตันติธีระศักด์ิ
ผศ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

18.  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านอําเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

จักรี ปัถพี
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

19.  การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์
ระบบเปิดแบบ MOOC ของอุดมศึกษาไทย 

ณฐภัทร  ติณเวส
ผศ.ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

20.  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ    
แบบฝึก 

ธนพร ดวงพรกชกร
ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

21.  บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

พระมหาโชคทอง นนท์ศิริ
อ.ดร.นงนุช โรจนเลิศ 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

22.  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ืองปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยี
อวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาสจังหวัดเพชรบุรี 

อ.มณฑิรา พันธ์ุอ้น
อ.นุสรา เดชจิตต์ 
อ.ดร.วรวุฒิ ม่ันสุขผล 
อ.ดร.สิทธิชัย ลายเสมา 
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม 
ปิยนันท์ เทียนไชย 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

23.  THE FACTOR ANALYSIS OF THE BASIC 
EDUCATION TEACHERS’ 
COMPETENCIES ON LEARNING 
MANAGEMENT TO PREPARE FOR 
ASEAN COMMUNITY 

Chaiyos  Paiwithayasiritham 
Yuwaree Polpanthin 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University Volume 9 Number 3
January-June 2016 

24.  THE EDUCATION PROVODED BY THE 
LOCAL GOVERNMENT: A 
COMPARATIVE CASES STUDY 
BETWEEN JAPAN AND THAILAND 

Chaiyasit  
Tangthongtongkul 
Nopdol  Chenaksara 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University Volume 9 Number 3
July-December 2016 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  
ท่ีได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี 1 

25.  THE ADMINISTRATOR’S VIEWS ON 
CRITICAL SKILLS AND KNOWLEDGE 
AFFECTING SCHOOL’S EDUCATION 
QUALITY 

Mattana  Wangthanomsak Veridian E-Journal, Silpakorn 
University Volume 9 Number 3
July-December 2016 

2. บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1
1. การผสมผสานวิธีสอน ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เดือน
มกราคม – เมษายน 2559  

2. การสอนคติชนวิทยากับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนและการเสริมสร้าง
ความภูมิใจในปัญญาไทย 

อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง วารสาร Veridian E – Journal, 
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559 

3. พัฒนศึกษา : ความหลากหลายของกระทัศน์
ทางการศึกษา/การพัฒนา 

รศ. ดร.นพพร  จันทรนําชู วารสารวิชาการศิลปากร ปีท่ี 36 
ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559 

4. กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 

อ.ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม  
บุญเชิดชู 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 

5. ทักษะการคิดท่ีมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

อ. ดร.สงวน อินทร์รักษ์ วารสารจันทรเกษมสาร ปีท่ี 22 
ฉบับท่ี 43 เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2559 

 
ตารางที่ 2.3-5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานและองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์   
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานท่ีว่าจ้าง 

1. ผลงานวจิัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
1.  การจดัการความรู้เพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน 
อ.ดร.จติรา มาคะผล
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์
รศ.ดร.สมประสงค์ น่วมบุญลือ 
อ.ดร.นันทวัฒน ์ภัทรกรนันท ์
อ.พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข 
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ 
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร ์

สกว. (นวัตกรรมสังคม ระยะที ่1)
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์   
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานท่ีว่าจ้าง 

2.  การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กฎหมายการศึกษาเพื่อการบรหิาร
จัดการการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพเิศษ 

ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว 
ดร.สุวรรณ  พณิตานนท์  
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์  
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์  
อ.ว่าที่ร้อยตรเีอกชัย ภูมิระรื่น  

สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

3.  รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงและความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกจิชุมชนที่มผีล
ต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชน 

รศ.ดร.นพพร จนัทรนําชู 
รศ.ดร.นรินทร์  สังข์รกัษา  
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

4.  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะ
พหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทย
ระดับประถมศึกษา 

อ.ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน สํานักงานกองทนุสนับสนุน           
การวจิัย (สกว.)  

5.  การสํารวจและการสังเคราะห์
งานวิจัยการสอนอ่านและเขียน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 

ผศ.ดร.บษุบา  บัวสมบูรณ์
อ.ดร.สรญัญา  จันทร์ชูสกุล 
ผศ.ดร.พินดา  วราสุนันท ์
อ.ณัฐกิตติ์  นาทา 

สํานักงานกองทนุสนับสนุน          
การวจิัย (สกว.)  

6.  ชุดโครงการวิจยั เรื่อง "รูปแบบและ
เส้นทางการท่องเทีย่วเพือ่การ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจงัหวดั
กาญจนบรุี" (งบบริหาร) 

รศ.ดร.นพพร จนัทรนําชู สํานักงานกองทนุสนับสนุน           
การวจิัย (สกว.) 
(ทุนวจิัยมุ่งเป้า) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ
2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  ดีมาก
2.2 1:100,000 1 : 191,272.50 5.00 ดีมาก 

2.3 ร้อยละ 40 ร้อยละ 72.54 5.00 ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

1. มีคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัยและจัดสรรทุนอุดหนุนของคณะศึกษาศาสตร์และภาควิชา คณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะทํางานวิจัยและมีประสบการณ์ในการขอทุนวิจัยจากภายนอก 

2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากรในคณะ 
3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัย 
4. มีกระบวนการให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับติดตามช่วยเหลือ โดยอาจารย์อาวุโสของคณะฯ ให้อาจารย์

รุ่นใหม่ 
5. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทําวิจัยระหว่างอาจารย์ผู้มีประสบการณ์งานวิจัยกับอาจารย์ผู้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ และภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ 
6. มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางการวิจัยโดยการเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ

วิจัย 
7. มีกิจกรรมประชุมร่วมกันพัฒนาการเขียนชุดโครงการวิจัย และวิจัยเด่ียว โดยมีทั้งคณาจารย์ที่มี

ประสบการณ์ในการวิจัย และคณาจารย์รุ่นใหม่ร่วมกันเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งส่งชุดโครงการวิจัยผ่านสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

8. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 
9. มีศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

คณะ/มหาวิทยาลัยในการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
10. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยภายนอกจากหน่วยงานของ 

สวทช. สกว. สกอ. วช. รัฐบาล กระทรวง จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. คณะศึกษาศาสตร์มีกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

เงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ จึงทําให้มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวนมาก 
  12. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการศึกษาดูงานด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการวิจัยฯ ในด้านการจัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และมีการเจรจาเบ้ืองต้นเพ่ือขอทํา MOU  
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จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรส่งเสริม กระตุ้นให้คณาจารย์ตีพิมพ์/ เผยแพร่งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับ

นานาชาติให้มากขึ้น 
 2. ควรกระตุ้นให้อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอก ตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูล Scopus เพ่ือให้มีการได้รับการอ้างอิงเพ่ิมขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ
มี ไม่มี

1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มกีารจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

 

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

 

5 นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

 

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว   6   ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :      6    ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : 6   ข้อ ผลการดําเนินงาน       บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :                6   ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนด         
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะฯ               
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกในการให้บริการ โดยกําหนดพ้ืนที่ในการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือดําเนินการด้านการบริการวิชาการ และจัดทําแผนการดําเนินงาน
ด้านการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 ตามจุดเน้นของ
สถาบัน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยจัดทําแบบสํารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการแก่
ชุมชนในเรื่องต่างๆ เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อเสนอในการจัดอบรมครั้งต่อไปของ    
แต่ละโครงการ ซึ่งจากการสํารวจความต้องการน้ันพบว่าต้องการให้คณะศึกษาศาสตร์อบรมในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น  
การละเล่นพ้ืนบ้าน ชุมชนเข้มแข็งกับศาสตร์พระราชา  การจัดการท่องเที่ยวและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครปฐม  เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่ การจัดการเรียนการสอนผู้สูงอายุ การใช้วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในการพัฒนาชุมชน การอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู เป็นต้น  

 นอกจากน้ีโครงการบริการวิชาการต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จจาก
การดําเนินงาน  ซึ่งประกอบไปด้วยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิงเวลาและตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 
โดยกําหนดเป้าหมายตามแผนเป็นร้อยละ จํานวนคนและจํานวนเงินจากการให้บริการทางวิชาการ               
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. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  คณะศึกษาศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือวางแผน สรุปข้อมูลและ
แนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการ ความจําเป็นที่จะนําไปพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
นักศึกษา/นักเรียน และชุมชน/สังคม  มีการระบุตัวช้ีวัด เป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
โครงการ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ผู้รับบริการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
  นอกจากน้ี  โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ทุกโครงการ ยังมีแบบประเมินโครงการ        
ซึ่งจะทําให้ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ  โดยมีหัวข้อประเมินเร่ืองการนําไปใช้ประโยชน์และการ
ขยายผล เน่ืองจากคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  และผู้รับผิดชอบโครงการจะได้
นําผลจากการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการวิชาการต่อไป (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.2-1, ศษ 3.1.2-2 
และ ศษ 3.1.2-3)  
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 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งแบบคิดค่าบริการ       
(เก็บค่าลงทะเบียน) ตามอัตราที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการกําหนด และโครงการแบบให้เปล่า (ไม่เก็บ
ค่าลงทะเบียน) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้
ของคณะศึกษาศาสตร์ หรือเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยโครงการที่ระบุไว้ในแผนการบริการ
วิชาการทั้ง 3 โครงการ  เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  ได้แก่ 
  1) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง การเรียนรู้อยู่ร่วมกันใน
วัฒนธรรมอาเซียน”  ซึ่งเป็นโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี พ.ศ.2560  
ดําเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 4 อาคาร     
โสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2) โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการวิจัยด้วยระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching & 
Mentoring) สําหรับครูมืออาชีพของสถาบันการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี     
พ.ศ.2560  ดําเนินการจัดโครงการระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสถานศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  3) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในชุมชนเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.3-1, ศษ 3.1.3-2, และ ศษ 3.1.3-3) 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติ
ราชการ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีงบประมาณ 2560 และแผนการดําเนินงานด้านการ
บริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 ซึ่งระบุตัวช้ีวัดเพ่ือคอยกํากับ
ติดตามการดําเนินงานและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.4-1 และ ศษ 3.1.4-2) 
  นอกจากน้ี  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ที่ระบุไว้ในแผนการบริการ
วิชาการ จะมีการประเมินความสําเร็จของการให้บริการตามตัวช้ีวัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดไว้  โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา  และตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน  โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะ
สรุปผลการดําเนินงานและเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาทุกโครงการ (เอกสารหมายเลข ศษ 
3.1.4-3) 
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 5. นําผลการประเมินตามขอ้ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพฒันาการให้บริการวิชาการสังคม 
คณะศึกษาศาสตร์ มีการวางแผนขั้นตอนการดําเนินโครงการ  โดยก่อนการจัดโครงการได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพ่ือวางแผน  ซึ่งทุกโครงการจะมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการและ 
มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการทุกโครงการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบ
และกลไกการให้บริการ  ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหาในการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ 
ดังที่มีการนําผลการประเมินโครงการ “การเรียนรู้อยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมอาเซียน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 
พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต  ช้ัน 4 อาคารโสมสวลี  คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งมีผู้เสนอแนะ
หัวข้อในการจัดประชุมครั้งต่อไปเก่ียวกับการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังน้ัน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดทํา (ร่าง) โครงการ “การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านพระ
ราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 
2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวศิลปวัฒนธรรมผ่านพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเพ่ือให้ประชาชน เด็กนักเรียนและนักศึกษาผู้สนใจตระหนักถึงพระราชกรณียกิจใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เก่ียวกับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

นอกจากน้ียังมีโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 
2559 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ และ 4-5 มีนาคม 2560 ณ ห้อง ศษ.
3403 และ 3404 ช้ัน 4 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้า
อบรมคือ คือ ต้องการให้จัดอบรมมาตรฐานอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง  คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559  รุ่นที่ 2-5  เพ่ือรองรับความต้องการของ     
ผู้เข้าอบรมท่ีมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ    
คุรุสภา 9 มาตรฐาน  โดยการเทียบโอน  ทดสอบ  หรือฝึกอบรม  ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน เพ่ือให้มีความรู้และสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูครบ 9 มาตรฐาน  

ทั้งน้ี  ก่อนการจัดโครงการบริการวิชาการ  จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพ่ือวาง
แผนการทํางาน ซึ่งทุก ๆ โครงการจะมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการที่ได้สรุปไว้โดยนําข้อเสนอมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.5-1, ศษ 3.1.5-2, ศษ 3.1.5-3 และศษ 3.1.5-4)   

 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบนั 
  คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทําแผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีการศึกษา 2559 ภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2560  ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร          
พ.ศ.2556-2563 อีกทั้งโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ที่จัดขึ้น  มีการระบุความสอดคล้องกับแผน
ของมหาวิทยาลัย เช่น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์/มาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้แผนการดําเนินงาน
ของคณะฯ สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1, ศษ 3.1.6-2,           
ศษ 3.1.6-3 และ ศษ 3.1.6-4) 
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 นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับกองบริการ
การศึกษา วังท่าพระ และคณะวิชาต่างๆ (คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)  ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น   
พ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยผ่านทางเครือข่ายซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แม่ข่าย
ภาคกลางตอนล่าง) เป็นผู้ประสานงาน  ทั้งน้ีโครงการดังกล่าวน้ันมุ่งเน้นความสําคัญของการส่งเสริมบทบาทให้
สถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น  ซึ่งกองบริการการศึกษา วังท่าพระ ดําเนินการจัดโครงการในนามมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 
โครงการ (10 โรงเรียน)  โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์  รับผิดชอบดําเนินการจํานวน 3 โครงการ (3 โรงเรียน)  
ได้แก่ 

1. โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสําหรับครู” จํานวนงบประมาณ 60,000 บาท 
(หกหมื่นบาทถ้วน) โรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  

2. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและภาษาอังกฤษ” จํานวน
งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
   3. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” จํานวนงบประมาณ 
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง  

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2560  โดยในระยะแรกจะจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 27 -28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ช้ัน 5 อาคาร
ศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงสนามจันทร์  ระยะที่สองจะเป็นการ
นิเทศติดตามครู ณ สถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง (ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560) และระยะที่สาม 
เป็นการนําเสนอ/สะท้อนผลการปฏิบัติงานและสรุปโครงการในวันที่ 14 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-5) 
 
 



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 140 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 3.1.1-1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ศษ 3.1.1-2 รายงานผลการสํารวจความต้องการเก่ียวกับการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของ

สถานศึกษา/ หน่วยงานในเขตภูมิภาคตะวันตก 
ศษ 3.1.1-3 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีงบประมาณ 2560
ศษ 3.1.1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ
ศษ 3.1.1-5 แผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปีการศึกษา 2559 
ศษ 3.1.1-6 รายงานการประชุมที่มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ศษ 3.1.1-7 โครงการบริการวิชาการที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จจากการดําเนินงาน 
ศษ 3.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ที่มีการประชุมเพ่ือจัดทํา

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ศษ 3.1.2-2 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2559 
ศษ 3.1.2-3 แบบประเมินโครงการที่มีการประเมินเรื่องการนําไปใช้ประโยชน์และการขยายผล 
ศษ 3.1.3-1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบริการแบบให้เปล่า  โครงการที่ 1 
ศษ 3.1.3-2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบริการแบบให้เปล่า  โครงการที่ 2 
ศษ 3.1.3-3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบริการแบบให้เปล่า  โครงการที่ 3 
ศษ 3.1.4-1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

งบประมาณ 2560 
ศษ 3.1.4-2 ผลประเมินแผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 
ศษ 3.1.4-3 โครงการบริการวิชาการที่มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ี
ศษ 3.1.5-1 โครงการบริการวิชาการที่มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง/พัฒนา โครงการที่ 1
ศษ 3.1.5-2 โครงการบริการวิชาการที่มีการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม โครงการที ่1
ศษ 3.1.5-3 โครงการบริการวิชาการที่มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง/พัฒนา โครงการที่ 2
ศษ 3.1.5-4 โครงการบริการวิชาการที่มีการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม โครงการที ่2
ศษ 3.1.6-1 แผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ.2556-2563
ศษ 3.1.6-2 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีงบประมาณ 2560
ศษ 3.1.6-3 แผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปีการศึกษา 2559 
ศษ 3.1.6-4 โครงการบริการวิชาการที่มีการระบุความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 
ศษ 3.1.6-5 โครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ
3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก

ค่าคะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น 
 1. คณาจารย์มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร เป็นที่
รู้จักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 2. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแก่สังคมจํานวนมาก ในแต่ละรอบปีงบประมาณ  
ซึ่งมีทั้งโครงการที่จัดแบบให้เปล่าและโครงการท่ีจัดโดยคิดค่าบริการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการ
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกโครงการ 
 4. มีการดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา/แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามจุดเน้นของสถาบันและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 
 5. มีการติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพทุกโครงการ เพ่ือนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

 
จุดที่ควรพฒันา 

 1. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์นําประโยชน์จากงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ      
การวิจัยให้มากขึ้น 
 2. ควรเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวิธีดําเนินการในการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ   
การเรียนการสอนและการวิจัยแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
 3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้
ครอบคลุมเป้าหมายทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ 
 4. ควรพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพระดับภูมิภาค 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดาํเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 – 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ
มี ไม่มี

1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2 จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 

3 กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

 

7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว   6   ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :      7    ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : 7   ข้อ ผลการดําเนินงาน           ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป :                7   ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน 
 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 
1. กําหนดผู้รับผดิชอบในการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายและ
แผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทําแผนงบประมาณโครงการเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนงาน ทั้งในระดับคณะวิชา 
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และระดับภาควิชา นอกจากน้ียังกําหนดเป็นแนวทางให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การดําเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา โดยให้บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการดําเนินการเพื่อสนับสนุนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายในคณะแล้วยัง
ส่งเสริมให้เผยแพร่กิจกรรมและบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน รวมท้ังส่งเสริมให้มีการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้วย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.1-1) 

 
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหส้ามารถดําเนนิการได้ตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยได้กําหนดเป็นนโยบาย
ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งน้ี ได้ระบุมาตรการ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ไว้ในแผนฯ
ดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี คณะกรรมการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดทําแผนการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดโครงการ/กิจกรรม และจัดทําแผนงบประมาณ กําหนดตัวช้ีวัดด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
และนําผลการดําเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (เอกสารหมายเลข  ศษ 4.1.2-1, ศษ 4.1.2-2 และ ศษ 4.1.2-3) 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมด้านการ

ทํ า นุ บํ ารุ งศิ ลปะและ วัฒนธรรม  ซึ่ ง ใน ปีการ ศึกษา  2559 คณะศึกษาศาสตร์  ไ ด้จั ด กิจกรรมด้าน 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังสิ้น 15 โครงการ ทั้งน้ีทุกโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยประเมินผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานคร้ังต่อไป ทั้งน้ี 
บุคลากรมีส่วนร่วมทุกระดับ ต้ังแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายนอกด้วย 

นอกจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีการบูรณาการด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เช่น รายวิชา 465 344 การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้สอนมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีความใฝ่รู้และ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย อนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม วิธีการสอน 
ให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้มาเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล โดยเน้นการอนุรักษ์และสืบสาน
ภาษาไทยอีกทั้งผู้สอนยังได้มีการกําหนดให้ทําโครงการที่สืบเน่ืองมากจากวิชาเรียน เช่น โครงการนิทรรศการ 
“สนามจันทร์เล่าขาล ย้อนวันวานรัชกาลที่ 6” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาออกแบบนิทรรศการนําเสนอเรื่องราว
ในด้านต่างๆที่ เ ก่ียวข้องกับพระราชวังสนามจันทร์และรัชกาลที่ 6 เช่น พระราชประวัติ การแต่งกาย 
ศิลปะการแสดง ศิลปะการทําอาหาร เป็นต้น และวิชา 459253 กีฬามวยไทย ที่นําความรู้เรื่องศิลปะการชกมวย 
มาถ่ายถอดเพ่ือให้นักศึกษาได้นําไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกาย รวมทั้งเป็นการสืบสานศิลปะการป้องกันตัวที่
มีช่ือเสียงของไทยอีกด้วย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.3-1 และ ศษ 4.1.3-2) 

4.  
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2559 โดยสามารถดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย               
11 ตัวช้ีวัด จากทั้งหมด 12 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 ดังน้ี 

 

ตัวชี้วัดของแผนทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม หน่วยนบั 
ค่า

เปา้หมาย 
ผลการ

ดําเนนิการ 
บรรลุ

เปา้หมาย 
1.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
โครงการ 12 15  

2. จํานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนงาน          
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บาท 270,000 248,300 

3. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มี/ไมม่ี มี มี  

4. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ            
ตามแผนฯ 

ร้อยละ 85 100  

5. ร้อยละของรายวิชาที่สอดคล้องปลูกฝังให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู 

ร้อยละ 80 80  

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาต่างชาติ 

โครงการ 1 1  

7. จํานวนโครงการบริการวิชาการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 1 2  

8.  จํานวนผู้ได้รับรางวัลด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ครั้ง 1 1  

9. แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําปี          
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร  
ระดับภาควิชา/ระดับคณะวิชา 

มี/ไมม่ี มี มี  

10. มกีารประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่มี
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่สอดคล้อง สนับสนุนงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ภาควิชา/คณะวิชา 

มี/ไมม่ี มี มี  

11. มฐีานข้อมลูที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและ           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มี/ไมม่ี มี มี  
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ตัวชี้วัดของแผนทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม หน่วยนบั 
ค่า

เปา้หมาย 
ผลการ

ดําเนนิการ 
บรรลุ

เปา้หมาย 
12. มศีูนย์การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ม/ีไมม่ี มี มี  

13. มกีารสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ม/ีไมม่ี มี มี  

รวมบรรลุเป้าหมายร้อยละ 92.31 
 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์มีกิจกรรม/โครงการต่างๆท่ีสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะ                

และวัฒนธรรม ทุกโครงการจึงมีการสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้บริหารและแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ดีขึ้นต่อไป (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.5-1 และ 
ศษ 4.1.5-2) 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
คณะศึกษาศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชนต่างๆ ทั้งในและนอก

ประเทศ ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะฯ ดังต่อไปน้ี 
1) นายสุนทร พรหมเพศ นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกลอนกระดาษ

ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 6” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

2) นางสาว ทิพวรรณ นิลทองอยู่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันชกมวย เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ ประเทศแคนาดา 

3) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4) การแสดงของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชุดรักพ่อไม่
มีวันพอเพียง ในงานวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ สถานกงสุล มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

5) การแสดงแอโรบิค 4 ภาค ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในงานประชุมสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวง
พ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ช้ัน 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6) การแสดงพระรามตามกวาง และการแสดงลําตัดของนักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม              
“วันสมเด็จพระเทพฯ กับการพัฒนา ประจําปี 2560” วันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม 
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7) การแสดงลําตัดของนักศึกษา และศิษย์เก่าในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้รับเชิญจากวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครปฐม
ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

8) การแสดงการแสดงโขน ชุดหนุมานจับสุพรรณมัจฉา และชุดยกรบ ทศกัณฐ์รบพระราม ไปร่วมใน
งาน "มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก" วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560                
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง             
สนามจันทร์ 

กิจกรรมเหล่าน้ี นอกจากเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมแล้ว ยังทําให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานองค์กร หรือชุมชน รวมทั้งสร้างช่ือเสียงให้แก่              
คณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย (หมายเลขเอกสาร ศษ 4.1.6-1, ศษ 4.1.6-2, ศษ 4.1.6-3,                
ศษ 4.1.6-4, ศษ 4.1.6-5, ศษ 4.1.6-6 และ ศษ 4.1.6-7) 

 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
หน้าที่ ในการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ
จัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากการที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนในเร่ืองการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยมี
โครงการที่สําคัญและเป็นเอกลักษณ์ที่ยังไม่มีสถาบันอ่ืนจัด คือ โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่จัดให้แก่นักศึกษาปีสุดท้ายที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา เป็นการมอบสิทธ์ิแห่งความเป็นครูซึ่งถือเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
ที่ต่อไปจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ และเป็นการกํากับให้ประพฤติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่บุคคลใน
สังคมต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้มีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีนําไปจัด 
(เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.7-1, ศษ 4.1.7-2 และ ศษ 4.1.7-3) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 4.1.1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.2-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.2-2 แผนการดําเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ศษ 4.1.2-3 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.3-1 รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการทีท่ํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึน้ในปีการศึกษา 2559
ศษ 4.1.3-2 รายวิชาที่มกีารบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม
ศษ 4.1.4-1 ผลการประเมนิแผนด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 4.1.5-1 ผลการประเมนิกิจกรรม/โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศษ 4.1.5-2 รายละเอียดการนําผลการประเมินฯไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานหรือโครงการในปีถัดไป
ศษ 4.1.6-1 หลักฐานการได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขนักลอนกระดาษ
ศษ 4.1.6-2 ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันชกมวย เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ ประเทศแคนาดา 
ศษ 4.1.6-3 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้อยกรองชิงถ้วยพระราชทานฯ 
ศษ 4.1.6-4 ภาพการแสดงของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ศษ 4.1.6-5 ภาพการแสดงแอโรบิค 4 ภาค
ศษ 4.1.6-6 การแสดงพระรามตามกวาง ในงาน “วันสมเด็จพระเทพฯ กับการพัฒนา ประจําปี 2560”
ศษ 4.1.6-7 การแสดงลําตัดของนักศกึษา และศิษย์เก่าในโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2560
ศษ 4.1.6-8 การแสดงการแสดงโขน ชุด หนุมานจับสุพรรณมัจฉา และชุด ยกรบ ทศกัณฐร์บพระราม 

ไปร่วมในงาน "มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิน่ วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก" 
ศษ 4.1.7-1 โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ
ศษ 4.1.7-2 เอกสารวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ
ศษ 4.1.7-3 ภาพการเผยแพร่โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การทํานบุาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ
4.1 7  ข้อ 7 ข้อ 5.00 ดีมาก

ค่าคะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 4 

จุดเด่น 
1. คณะศึกษาศาสตร์มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของคณะฯ มีสาขาวิชา ที่

สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสม่ําเสมอ รวมท้ังส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถที่สะท้อนผลงาน กิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชา รวมทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 

2. คณาจารย์และนักศึกษาควรร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบ                
ที่หลากหลาย และควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีโดดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไปทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
จุดที่ควรพฒันา 

การบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษายังมี
ไม่มาก ดังน้ัน ควรดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้มีการบูรณาการในรายวิชา/กิจกรรมมากขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข้อ
มีการดําเนินการ 

5– 6 ข้อ
มีการดําเนินการ

7 ข้อ
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินการ
มี ไม่มี

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 

2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

 

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผล  
การดําเนินงานอย่างชัดเจน 

 

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ  
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว   7   ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :      7    ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี : 7   ข้อ ผลการดําเนินงาน       ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป :                7   ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน 
 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร          
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยคณะกรรมการฯจะประชุมหรือกําหนดแนวทาง ทบทวนทิศทาง/เป้าหมายในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ กําหนดกลยุทธ์ มาตรการและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 – 2562 และกําหนดกิจกรรม/ โครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2560 ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา โดยมีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555- 2559 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563  และมีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีคณะศึกษาศาสตร์ทั้ง 5 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 มีตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติราชการทั้งหมด ตัวบ่งช้ี มีการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติราชการรายปี โดยมีการนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยมีการรายงานผลการดําเนินการประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2560 ต่อไป 
   คณะศึกษาศาสตร์ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อย               
ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 19 เมาษยน 2560 โดยตัวบ่งช้ีที่ตรงกับตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. จะมีการติดตามผล 
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน อีกทั้ง มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสํานัก
งบประมาณ เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจะทํา
ให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนและบรรลุตามเป้าหมายตามแผนและเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด (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)  
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2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมหาวิทยาลัยได้รวบรวมและจัดทํา
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นรายคณะวิชา ตามผลผลิตด้านต่างๆ 
ได้แก่ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก งานจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
สาธิตฯ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ได้นํารายงาน
ผลดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําคําของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะ
ในการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
  คณะศึกษาศาสตร์ มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเป็นรายหลักสูตร เพ่ือแสดงการใช้ต้นทุนต่อหน่วย
ของหลักสูตร แยกเป็น การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยวิเคราะห์
เทียบในแต่ละหลักสูตร แสดงเป็นกราฟวิเคราะห์และนําผลเสนอต่อผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ โดยนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560   
เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไป (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.2-1, ศษ 5.1.2-2, ศษ 5.1.2-3, และ ศษ 5.1.2-4)  

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบบริหารความเส่ียง โดยใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะทําให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความ
เสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งทําหน้าที่           
ในการกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเส่ียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และระบุ
ประเด็นความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความผิดพลาด  
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา โดยครอบคลุมในด้านงบการเงินและงบประมาณ               
ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบาย ซึ่งเป็นปัจจัยภายในและจากเหตุการณ์ภายนอก คณะกรรมการได้สรุปผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงทุกด้าน ประเมินโอกาส ผลกระทบและจัดลําดับความเสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป ซึ่งใน
การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากความถี่ของความเส่ียงที่เคยเกิดขึ้น หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิด
เหตุการณ์ในอนาคตนั้น มีการคาดการณ์จากข้อมูลเดิม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ในปัจจุบัน โดยจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงสุดไปยัง
ตํ่าสุด ดังน้ี 
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1. ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ 
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
3. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  

เมื่อได้ลําดับความเสี่ยงแล้วได้นําข้อมูลไปจัดทําแผนบริหารความเส่ียงซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะทําให้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความเสียหาย รวมทั้งได้กําหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา/
ผลการพัฒนาและรายงานต่อที่ประชุมทุกสิ้นปีงบประมาณ (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. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ของ               
คณะศึกษาศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารจัดการองค์กรเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการดําเนินงานของ                 
คณะวิชาให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาควิชาและหน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และ
ปฏิบัติงานต่างๆ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการเงินเสนอต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน/
ไตรมาส มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น โดยหากมีข้อคิดเห็นต่างๆเสนอมาจะรวบรวม
นําเสนอผู้บริหารทราบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง มีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะประเด็น 
การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ เช่น มีคณะกรรมการวิชาการ หรือ
คณะกรรมการวิจัยเพ่ือกลั่นกรองในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการท่ีจะเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จริยธรรมในการ
ทํางานวิจัยหรืองานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
ตรวจสอบภายในของคณะฯ และรายงานการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน (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, ศษ 5.1.4-8,                
ศษ 5.1.4-9, ศษ 5.1.4-10, ศษ 5.1.4-11, ศษ 5.1.4-12, ศษ 5.1.4-13, ศษ 5.1.4-14 และศษ 5.1.4-15)  
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ตารางที่ 7.1-1 ผลการดําเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนนิงาน
1. หลักประสทิธิผล -  การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดครบถ้วน  

ทุกรายการ เช่น รายงานการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์สามารถดําเนินการเบิกจ่าย/ รายงานผลได้ครบถ้วนทุก
รายการตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย/รัฐบาลกําหนดทุกรายการ 

 - การดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ดําเนินงานด้านต่างๆ ได้ครบ  
ทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. หลักประสทิธิภาพ - การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนงานประจําปี เช่น ในด้าน
งบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี 
โดยใช้งบประมาณไม่เกินวงเงินที่คณะฯ จัดเก็บได้และตามประมาณการรายจ่าย
ประจําปี 

3. หลักการตอบสนอง -  ได้รับความร่วมมือดําเนินงานด้านต่างๆ จากทุกหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ 
เช่น การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานระดับคณะกับภาควิชา/การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระดับภาควิชา/การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับภาควิชา/ ระดับหลักสูตร 

4. หลักภาระรบัผิดชอบ - ผู้บริหารระดับต่างๆ มีภาระรับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน  โดยมีคําสั่ง
มอบหมายภาระรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติชัดเจน ในคําสั่งมอบอํานาจการ
ปฏิบัติงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ/ประธานสาขาวิชา/คําสั่งมอบหมายหน้าที่
การปฏิบัติงานของบุคลากร  นอกจากน้ี ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา 
ดําเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้านที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการประจําปีของคณะฯ 

5. หลักความโปร่งใส - สําหรับการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ มีการดําเนินงานด้วยความชัดเจน 
โปร่งใส อาทิ 1. ด้านการเงินและพัสดุ การดําเนิน งานต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศที่มหาวิทยาลัย/คณะฯ กําหนด และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  กรรมการตรวจรับพัสดุ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนับเงิน
คงเหลือ เป็นต้น 2. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ อาทิ การรับสมัครคัดเลือกบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ จะมีการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน โดยจะมีผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะฯจํานวน 
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หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนนิงาน
 1 คน ตามรายช่ือที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมฯ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกด้วย  

เพ่ือให้การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาในองค์กรมีความโปร่งใส เป็นธรรม นอกจากน้ี
การสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัยหรือการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ดําเนินการ 
โดยมีการพิจารณาตามลําดับขั้นอย่างเปิดเผย เป็นต้น 

6. หลักการมีสว่นร่วม - การดําเนินงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือร่วมแสดง
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีคณะฯ
กําหนดโดยดําเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับต่างๆ ตัวอย่างเช่น  คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงาน คณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เป็นต้น 

7. หลักการกระจายอํานาจ - มีการกระจายอํานาจการบริหารงานและปฏิบัติงานตามลําดับช้ัน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินงาน/ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ทั้งในส่วนของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้รับบริการโดยทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยมี  คําสั่งมอบอํานาจให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ คําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว และ คําสั่ง
มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนระดับต่างๆ 

8. หลักนิติธรรม - บริหารงานต่างๆ โดยใช้หลักนิติธรรมปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย /คณะ ให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยดําเนินงานตามระบบและกลไกที่มีอยู่เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นใน
เรื่องความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกฝ่าย นอกจากน้ีบุคลากรยังสามารถใช้ระบบและ
กลไกของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นช่องทางของการ
ใช้หลักนิติธรรม ได้อีกช่องทางหน่ึง อาทิ กรณีบุคลากรรายใดรู้สึกไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในเรื่องใดอาจเสนอเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ หรืออาจเสนอผ่านคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในเบ้ืองต้นได้ 

9. หลักความเสมอภาค - บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ อาทิ ในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร/การประชุมเชิงปฏิบัติการประจําปี ซึ่ง
จัดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร จะจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ ไม่ได้เลือก
ว่าเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน หรือเป็นข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา หรืออายุงาน    

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ -  บริหารงานโดยใช้หลักฉันทามติ  โดยผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ  ตามสายงาน  เ ช่น  คณะกรรมการบริหารงานระดับภาควิชา 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งในการดําเนินงานใช้มติที่ประชุมในการสรุปผลการดําเนินงาน 
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศึกษาศาสตร์ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้บุคลากรนํา
ความรู้ที่ได้จากการการพัฒนาจากการไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทั้งภายในและนอกสถาบัน มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และรวมรวม
เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งใน
รูปแบบของคู่มือ บทความ และเอกสารต่างๆ ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านต่างๆ
ได้แก่ 

1.) แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ ซึ่งแนวปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์อย่างหน่ึงคือ การจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ นับเป็นสิ่งสําคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให้กับศิษย์ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่เป็นครู และเป็นการสร้างความตระหนักแก่นักศึกษา
ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดวิชาชีพครูในอนาคตได้เห็นความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูมากย่ิงขึ้น ซึ่งบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร์ได้รวบรวมแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นเล่มคู่มือสําหรับคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งน้ี ได้
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย 

2.) แนวปฏิบัติที่ ดีเรื่องรูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ ได้กําหนดรูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ (RESEARCH in Education Model) 10 ขั้นตอน ซึ่งก่อให้เกิดการสร้าง
ระบบเครือข่ายด้านงานวิจัยกับสถาบันภายในและสถาบันภายนอก มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย และ
เชิญผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือใน
การทําวิจัยกันมากขึ้น และมีการจัดการความรู้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์นําความรู้ด้านการวิจัยที่ได้รับไปใช้
ดําเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

3.) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ สําหรับนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์มีโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ กับคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูนนาน จึงได้จัดทําคู่มือขึ้น เพ่ือให้นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบและมีแนวทางในการดําเนินชีวิตขณะที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ (เอกสารหมายเลข    
ศษ 5.1.5-1, ศษ 5.1.5-2, ศษ 5.1.5-3, ศษ 5.1.5-4, ศษ 5.1.5-5 และศษ 5.1.5-6) 

 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ให้มี
ความเป็นเลิศและเป็นมืออาชีพ ซึ่งวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
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ได้พัฒนาทักษะความสามารถที่ตรงกับสายงาน โดยมีการกํากับติดตาม/ประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากรฯตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 
(เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.6-1, ศษ 5.1.6-2 และศษ 5.1.6-3) 

 
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะ ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบและกลไกในการบริหารและจัดการการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําคณะฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชา                
ไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดําเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จัดทําขึ้น เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร์เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของภาระงานปกติ  

ปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกัน
คุณภาพ โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือรับความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น  อาทิ เกณฑ์การประเมินของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ
อ่ืนๆ เช่น CUPT QA, AUN QA, EdPEX ส่วนในการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA น้ันจัดขึ้นในการสัมมนาผู้นํา
นักศึกษา และมีรายละเอียดในเล่มคู่มือนักศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา นอกจากน้ี มีรายวิชาที่เปิดสอน
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาเลือกวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร์
ด้วย 

ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA มา
เป็นหลักในการดําเนินงาน และกํากับติดตามจากมาตรการสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ได้แก่ การวางแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพและจัดทําปฏิทินให้สอดคล้องกับการดําเนินงานในระดับ
สถาบัน และมีการติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากปีการศึกษา 2558 เพ่ือที่จะนําไปพัฒนา
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จากน้ันมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งในรอบ               
6 เดือนและรอบ 12 เดือน และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และนําเสนอผลเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ
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ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับด้านการประกันคุณภาพให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบผ่านทางเว็บไซต์
คณะฯอยู่เสมอ (เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.7-1, ศษ 5.1.7-2, ศษ 5.1.7-3, ศษ 5.1.7-4, ศษ 5.1.7-5, ศษ 5.1.7-6, 
ศษ 5.1.7-7, ศษ 5.1.7-8, ศษ 5.1.7-9, ศษ 5.1.7-10, ศษ 5.1.7-11 และศษ 5.1.7-12) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 5.1.1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ศษ 5.1.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ 
ศษ 5.1.1-3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 
ศษ 5.1.1-4 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2560
ศษ 5.1.1-5 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปีงบประมาณ 2559 - 2562
ศษ 5.1.1-6 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง แผนมหาวิทยาลัยและแผนคณะศึกษาศาสตร์ 
ศษ 5.1.1-7 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.1-8 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559 -  2562 
ศษ 5.1.1-9 แผนปฏิบัติการเงินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 
ศษ 5.1.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559  
ศษ 5.1.1-11 ผลการดําเนินการแผนยุทธศาสตร์การคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559-2562   
ศษ 5.1.1-12 รายงานผลแผนปฏิบัติการแยกเป็นรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 
ศษ 5.1.2-1   รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ประจําปีการศึกษา 2559
ศษ 5.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร        

ครั้งที่ 11/2560   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 
ศษ 5.1.2-3 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยประจําปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ศษ 5.1.2-4 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจําแนกตามหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.3-1   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจาํปีงบประมาณ 2560 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 5.1.3-2 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ศษ 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ 2560 
ศษ 5.1.3-4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.3-5 แผนดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.1.3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/ 2560 วันที่ 19 เมษายน 2560
ศษ 5.1.3-7 รายงานการประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ศษ 5.1.4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ศษ 5.1.4-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ
ศษ 5.1.4-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ศษ 5.1.4-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศษ 5.1.4-5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทีป่รึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
ศษ 5.1.4-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2559 
ศษ 5.1.4-7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ศษ 5.1.4-8 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ 
ศษ 5.1.4-9 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ศษ 5.1.4-10 คําสั่งการมอบอํานาจให้รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
ศษ 5.1.4-11 คําสั่งแต่งต้ังมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ขา้ราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศกึษา
ศษ 5.1.4-12 การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 
ศษ 5.1.4-13 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
ศษ 5.1.4-14 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะวิชากับมหาวิทยาลัย และภาควิชา
ศษ 5.1.4-15 ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี 2559 
ศษ 5.1.5-1 แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธ์ิ
ศษ 5.1.5-2 บทความ “ครุสิทธ์ิ..พิธีศักด์ิสิทธ์ิสําหรับผู้สืบทอดวิชาชีพช้ันสูงแห่งความเป็นครู”     

เผยแพร่ในเว็บไซต์ https://blog.eduzones.com 
 

 

ศษ 5.1.5-3 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องรูปแบบการดําเนินงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  



  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 158 
 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 5.1.5-4 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ศษ 5.1.5-5 แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู 
ศษ 5.1.5-6 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตเรื่องการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
ศษ 5.1.6-1 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ให้มคีวามเป็นเลิศและเป็นมืออาชีพ 
ศษ 5.1.6-2 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศษ 5.1.6-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ศษ 5.1.7-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร
ศษ 5.1.7-2 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับปี พ.ศ. 2557 
ศษ 5.1.7-3 คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ปีการศึกษา 2559 
ศษ 5.1.7-4 ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศษ 5.1.7-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตามผลการประเมนิ 

2558 
ศษ 5.1.7-6 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 5.1.7-7 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจตัวช้ีวัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 5.1.7-8 โครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ศษ 5.1.7-9 บทความด้านการประกันคุณภาพในคู่มือนักศึกษา
ศษ 5.1.7-10 การเปิดสอนรายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 5.1.7-11 การติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.1.7-12 การติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 

และรอบ 9 เดือน 
ศษ 5.1.7-13 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูในส่วนของการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ
มี ไม่มี

1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 

5 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:   5     ข้อ   เกณฑ์ประเมิน    :  4.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี:  5    ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  4.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี :   5    ข้อ   ผลการดําเนินงาน                 บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป:    5    ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   4.00 คะแนน 
 

ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์มีระบบกลไกการประกันคุณภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                 

พ.ศ. 2542 ที่กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                 
ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา กําหนดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน มาต้ังแต่ปี
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การศึกษา 2557 ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงได้มีแนวปฏิบัติการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                
ให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 โดยมี
การเผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปีการศึกษา 2559 ที่มหาวิทยาลัย
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หลักสูตร  ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับรวมทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และยังมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบและกลไก
ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย 

สําหรับการเตรียมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรน้ัน คณะศึกษาศาสตร์มีการ
ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกระดับ มีความรู้ความใจเก่ียวกับเกณฑ์
และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากรสามารถดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว้ อีกทั้งสามารถรายงานผลการดําเนินงานและ
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินฯได้อย่างถูกต้อง โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ ก่ียวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร                
ซึ่งคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยคณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้ลงเยี่ยมทุกภาควิชา และได้พบปะพูดคุยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในช่วงระหว่างวันที่ 19-22  ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพ่ือร่วมกันหา                 
แนวทางแก้ไขปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะวิชา และ
ระดับหลักสูตร ตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ตามระบบการประเมินชองสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ระบบอ่ืนๆ เช่น Outcome-Based Education (OBE), AUN QA, EdPEX เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
การเป็นผู้ประเมินฯ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาอีกด้วย   

ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการประกันของคณะศึกษาศาสตร์ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพและมีหน้าที่กําหนด
แนวทางในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แต่งต้ังผู้แทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงาน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มีหน้าที่ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามแนวทางใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องประกอบการประเมินฯด้วย (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) 
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2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดใน ข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีแนวทางในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 และแจ้งทุกภาควิชา/สาขาวิชา
ให้ดําเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน และมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินตามรายละเอียดในหมวดที่ 8    
(การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร) ข้อ 3 (การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร) ตาม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) กําหนดให้มีการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อที่ 1 ทางมหาวิทยาลัยได้ทําการสํารวจเบ้ืองต้นสถานภาพหลักสูตรการศึกษาเบ้ืองต้น       
เพ่ือจะได้นําไปเป็นแนวทางในการเตรียมรับการประเมินระดับหลักสูตรเมื่อถึงช่วงปลายภาคการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์จึงได้ติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากทุกหลักสูตร และ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา ทั้งน้ี เมื่อสิ้นปีการศึกษาก็จะนําเสนอผลการประเมินการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรให้คณะกรรมการประจําคณะทราบอีกครั้งหน่ึง (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2-2-1, 
ศษ 5.2-2-2, ศษ 5.2-2-3 และศษ 5.2-2-4) 
   

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการส่งเสริมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรร
งบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์และ
วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และเงินรายได้อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี  

1) งบประมาณสนับสนุนในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็นงบประมาณสําหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย ไม่ซ้ําซ้อน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  

2) งบประมาณสนับสนุนในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากร เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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3) งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ การจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในฝ่ายดําเนินงาน ระดับ

หลักสูตร เพ่ือร่วมกันวางแผนกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2558 เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย           
มีการดําเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําปฏิทินกําหนดวันรับการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 กําหนดให้มีการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นทั้งหมด 27 หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้งมีการ
นําเสนอผลการประเมินของทุกหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข 
ศษ 5.2-4-1, ศษ 5.2-4-2, ศษ 5.2-4-3 และศษ 5.2-4-4) 

 
5. นําผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสตูรให้มีคณุภาพดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาผล และได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนา
และปรับปรุงผลการดําเนินงานของทุกหลักสูตรให้ดีขึ้นในปีต่อไป โดยให้ทุกหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ที่มีการวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในปีที่ผ่านมา และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหารงานของ
คณะวิชา/ มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2-5-1 และศษ 5.2-5-2) 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
    ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 27 หลักสูตร จําแนกเป็น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตรและระดับหลักสูตรปริญญาเอก 5 หลักสูตร 
รับการประเมินทุกหลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 26 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
96.30 ทั้งน้ีมี 1 หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ได้แก่ หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน เน่ืองจากมีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์  
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 5.2.1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปีการศึกษา 2559 
ศษ 5.2.1-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกับแนวทางการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร              
ศษ 5.2.1-3 การส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ทั้ง

ในระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.1-4 การเปิดโอกาสให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมโดยการส่งรายช่ือมาเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.1-5 
ศษ 5.2.2-1 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงานระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2559 

ศษ 5.2.2-2 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ศษ 5.2.2-3 การติดตามการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร          
ศษ 5.2.2-4 รายงานผลการดําเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่5-2560 
ศษ 5.2.3-1 รายช่ือบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.2.3-2 งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 5.2.3-3 งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร
ศษ 5.2.3-4 งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษา
ศษ 5.2.3-5 ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา
ศษ 5.2.4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ 5.2.4-2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาํปี

การศึกษา 2559 
ศษ 5.2.4-3 กําหนดการและปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ศษ 5.2.4-4 รูปถ่ายกิจกรรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ศษ 5.2.4-5 เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ใหแ้ก่คณะกรรมการประจาํคณะเพ่ือพิจารณา
ศษ 5.2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรเพ่ือ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ศษ 5.2.5-2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร  
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ
5.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ดี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 5 4.50 ดี 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้น
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. บุคลากรทุกส่วนงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกําหนด
เป็นส่วนหน่ึงของภาระงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งบุคลากรให้ความร่วมมือในดําเนินการเป็นอย่างดี 

 

จุดที่ควรพฒันา 
ควรพัฒนาการจัดระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชา 

และคณะวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์และตัวบ่งช้ีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2559 
สรุปผลการประเมิน 
 
ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 
87.84

3.25 3.25 
27

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 65
77 65.25

X 5 4.08 
118 80

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40
38 32.20

X 5 2.01 
118 80

ตัวบ่งชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ไม่เกิน 
30 : 1 

2,226.55 
19.36 5.00 

115 
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ (5) 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ (5) 6 ข้อ 5.00

ค่าคะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 1 4.06
องค์ประกอบที ่2 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ (5) 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

100,000 
บาท 

21,996,338.02
191,272.50 5.00 

115 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาํ
และนักวิจัย 

ร้อยละ 40
85.60 

72.54 5.00 
118 

ค่าคะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 2 5.00 
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ (5) 6 ข้อ 5.00 

ค่าคะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 3 5.00 
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ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

7 ข้อ (5) 6 ข้อ (ขาดข้อ 7) 5.00 

ค่าคะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 4 5.00
องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากบั
ติดตามผลลัพธต์ามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณข์องคณะ 

6 ข้อ (5) 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5 ข้อ (4) 5 ข้อ (ขาดข้อ 6) 4.00 

ค่าคะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 4.50 
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.49

 
ตารางที่ 6-2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
 

องค ์
ประกอบ

ที่ 

จํานวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2, 1.3, 
1.4 

1.5 , 1.6 1.1 4.06 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 - 4.50 ดี 

รวม 13 4 7 2 4.49 ดี 

ผลการประเมิน  การดําเนินงานระดับดี 
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ตารางที่ 6-3 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 

แผนการพัฒนา 
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561 2562
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้สูงข้ึน 
และการเพิ่มวุฒิการศึกษา   

 

2) เพ่ิมจํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก         
ในระดับชาติและนานาชาติให้มากข้ึน  

    

 3)  กํากับดูแลพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก
ระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
มาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติ 

    

 
3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปา้หมาย 
 

ตารางที่ 6-4 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

 

แผนการพัฒนา ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
1) ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรสายวิชาการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ให้สูงข้ึน และการเพิ่มวุฒิ
การศึกษา  โดยมีมาตรการ
ดังนี้ 

 

1.1 เชิญวิทยากรให้
ความรู้แนวทางการทํา
ผลงานทางวิชาการแก่
บุคลากร 

1.2 ขอความร่วมมือให้
อาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทาง
วิชาการ เป็นท่ีปรึกษาให้
คําแนะนําในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ต่างๆ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกและจัดสรรทุนสนับสนุน
แก่ผู้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 

1.1 จัดสรรงบประมาณ
ให้คณาจารย์ไปเพิ่มพูน
ความรู้ในต่างประเทศระยะ
สั้น ทุกปีงบประมาณ ปีละ 
2-5 คน 

1.2 จัดสรรงบประมาณ
ให้คณาจารย์ไปเพิ่มพูน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศ ปีละ 5-8 คน 

1.3 มีนโยบายให้
ภาควิชา/สาขาวิชา ให้ทุน
สนับสนุนเพ่ือสมทบให้กับ
คณาจารย์ท่ีได้รับทุนจาก
คณะฯในจํานวนท่ีเท่ากัน 

1.3 สร้างมาตรการจูงใจและ
ให้เงินสนับสนุนคณาจารย์ท่ีทํา
ผลงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ 
การตีพิมพ์บทความวิชาการ 
บทความวิจัยในวารสารตํารา
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การจดัทําหนังสือ
ตํารา และการจัดสรรเงิน
รางวัลให้แก่ผู้ท่ีดํารงตําแหน่ง
วิชาการท่ีสูงข้ึน 
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แผนการพัฒนา ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
2) เพ่ิมจํานวนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกใน
ระดับชาติและนานาชาติให้
มากข้ึน โดยมีมาตรการดังนี้ 

     
 

2.1  จัดโครงการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกบัการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยให้แก่
คณาจารย์และนกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ
วิชา  เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน 

2.2 จัดสรรเงินเพ่ือ
สนับสนุนให้อาจารย์มีผู้ช่วย
วิจัยเพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยได้มากข้ึน 

2.1 จัดสรรเงินรางวัล
ให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ท่ีเผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการในระดับต่างๆ

 
 
2.2 จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนคณาจารย์ในการ
ไปนําเสนอผลงานใน
ต่างประเทศท้ังในส่วนของ
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆคร้ังละ     
ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท
ต่อคน 

2.1 จัดโครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์และ
นักศึกษาเพ่ือเป็นเวทีในการ
นําเสนอผลงาน เช่น โครงการ
นําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ประจําปี โครงการ 
International Conference 
Education เป็นต้น 

2.2 จัดสรรทุนให้แก่คณาจารย์
ในการทําเล่มรายงานการวิจัย
เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 3)  กํากับดูแลพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน
วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์และสง่เสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนหน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติ 

3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วม
อบรมเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลกัสูตร 

3.2 จัดสรรทุนวิจัยเพ่ือ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตรๆละ 30,000 บาท 

3.3 เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรให้
คณาจารย์รับทราบอย่าง
ท่ัวถึง/สมํ่าเสมอ 

3.1 มีคณะกรรมการ
วิชาการทําหน้าท่ีกํากับดูแล
มาตรฐาน/คุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.2 มีผู้รับผิดชอบทํา
หน้าท่ีติดตามประสานงาน/ 
ดําเนินงานด้านหลักสูตรทุก
ระดับ/ ทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

3.3 การทําความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรโดย
เน้นในเรื่องส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์แก่ผู้เรียนทุก
หลักสูตร 

3.2 ปรับปรุงหลักสูตรโดย
บูรณาการหลักสูตรการเรียน
การสอนกับการวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้ังใน
ระดับชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ชุมชนในเขต
ภูมิภาคตะวันตก หน่วยงาน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

3.3 แสวงหา/ดําเนินงาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- ภาคผนวก - 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจาํปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 169 
 
 

ภาคผนวก 1 
รายชื่ออาจารย์ประจําของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปีการศึกษา 2559 
ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1.  อาจารย์ ดร.อภินภัศ จิตรกร
2.  อาจารย์ ดร.อติยศ   สรรคบุรานุรักษ์

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
3.  ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์
4.  ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
5.  ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ
6.  อาจารย์ ดร.สําเริง อ่อนสัมพันธ์ุ
7.  ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ
8.  ผศ.ดร.นุชนรา รัตนะศิระประภา
9.  ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
10.  อาจารย์ ดร.สงวน   อินทร์รักษ์
11.  รศ.ดร.ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์
12.  ผศ.ดร. ว่าท่ีพันตรีนพดล เจนอักษร

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
13.  ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ์
14.  อาจารย์พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
15.  รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
16.  อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล
17.  อาจารย์ ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร
18.  อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
19.  อาจารย์ ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
20.  อาจารย์บุญมา เขียววิชัย
21.  อาจารย์ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
22.  รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
23.  ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติม่ัน
24.  ผศ.ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธ์ิ
25.  ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
26.  ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
27.  อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ม่ันสุขผล
28.  อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ลายเสมา
29.  รองศาสตราจารย์สมหญิง เจริญจิตรกรรม
30.  อาจารย์มณฑิรา   พันธ์ุอ้น
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ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

31.  รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
32.  อาจารย์ ดร.นงนชุ โรจนเลิศ
33.  ผศ.ดร.กมล โพธิเย็น
34.  อาจารย์กันยารัตน์ สอาดเย็น
35.  อาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
36.  อาจารย์วนัญญา แก้วแก้วปาน
37.  อาจารย์ ดร.ฐิติมา** เวชพงศ์ ย้าย 12 มกราคม 2560

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
38.  รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
39.  ผศ.ดร.โรม วงศ์ประเสริฐ
40.  อาจารย์ ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์
41.  รศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ
42.  อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา
43.  ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
44.  อาจารย์นภสร นีละไพจิตร
45.  อาจารย์ ดร.คุณตัว์ พิธพรชัยกุล
46.  ผศ.ดร.นพพร จันทรนําชู  
47.  อาจารย์นรินทรา   จันทศร
48.  ผศ.ดร.วรรณวีร์  บุญคุ้ม
49.  อาจารย์พิทักษ์ สุพรรโณภาพ
50.  อาจารย์กมลรัตน์   หนูสวี ลาฝึกอบรม 10 เดือน 
51.  อาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก
52.  อาจารย์อัยรัสต์ แกสมาน
53.  อาจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ
54.  อาจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิน
55.  อาจารย์ ดร.วิชิต   อ่ิมอารมย์
56.  อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม
57.  อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ บุญสม

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

58.  ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ
59.  อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม
60.  ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
61.  ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน
62.  รศ.ดร.วิสาข์  จัติวัตร์
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ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

63.  ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
64.  ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง
65.  อาจารย์ ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์
66.  ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร
67.  อาจารย์ธิดาพร คมสัน ลาศึกษา 1 ปี 
68.  อาจารย์ ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ
69.  อาจารย์วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ
70.  อาจารย์ ดร.วิสูตร   โพธ์ิเงิน
71.  อาจารย์ ดร.สิรินทร์  ลัดดากลม บุญเชิดชู
72.  อาจารย์ ดร.กันต์ฌพัชญ์** อยู่อําไพ ลาออก 1 กุมภาพันธ์ 2560
73.  อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล
74.  อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
75.  ผศ.ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา
76.  ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
77.  อาจารย์ ดร.บํารุง ชํานาญเรือ
78.  อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย
79.  อาจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
80.  อาจารย์ณัฐกิตต์ิ นาทา
81.  รศ.สมพร ร่วมสุข

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
82.  อาจารย์ ดร.อนัน ปั้นอินทร์
83.  ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์
84.  อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา
85.  อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ น้ําสมบูรณ์
86.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ
87.  อาจารย์ ดร.ศศิพัชร จําปา
88.  อาจารย์ ดร.กัลยา เทียนวงศ์
89.  รศ.สมประสงค ์ น่วมบุญลือ
90.  รศ.อนงค์พร  สมานชาติ

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
91.  อาจารย์ฤทธิชัย หยิบเจริญพร
92.  อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม
93.  อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล
94.  อาจารย์วชิระ จันทราช
95.  อาจารย์ ดร.รินทร์ ชีพอารนัย
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ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
96.  อาจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์
97.  อาจารย์ ดร.ศศิณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์
98.  อาจารย์ ดร.ทรรศนีย์  โมรา ลาศึกษา  
99.  อาจารย์มัณฑนา พันธ์ุดี
100.  อาจารย์วนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล
101.  อาจารย์เก็จวิรัล ต้ังสิริวัสส์

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
102.  Mr.Phillips B. Calabro  
103.  Miss Valentina  Serbinova 
104.  Mr. Wei Jie

 
*หมายถึง ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 
**หมายถึง ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 6-9 เดือน นับ 0.5 

 
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 

ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1.  อาจารย์นุสรา เดชจิตต์ อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
2.  อาจารย์สุวิมล สพฤกษ์ศรี อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
3.  อาจารย์ ดร.สิริกมล หมดมลทิน อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
4.  อาจารย์อรกานต์ เพชรคุ้ม อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
5.  อาจารย์ธนาภา สงค์สมบัติ อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
6.  อาจารย์มุจลินท์ กลิ่นหวล อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
7.  อาจารย์วันวิสาห์ ปัญญาจิรวุฒิ อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
8.  อาจารย์รจนา คํานึงผล อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
9.  อาจารย์ไพรินทร์ พ่ึงพงษ์ อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
10.  อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีเอกชัย   ภูมิระรื่น อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
11.  อาจารย์วสวัตต์ิ   วงศ์พันธุเศรษฐ์ อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
12.  อาจารย์นันทพร รอดผล อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
13.  อาจารย์เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
14.  อาจารย์อรวรรณ ชูแก้ว อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
15.  อาจารย์พลวัต ฉลอง อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ 
16.  อาจารย์ ดร.ณัฏฐนา   ลีฬหรัตนรักษ์ อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ
17.  ผศ.ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ
18.  รศ.ทินกร   กาษรสุวรรณ อ.ประจํา คณะจติรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
19.  รศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง อ ประจํา คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
20.  ผศ.วิรัญญา  ดวงรัตน์ อ.ประจํา คณะจติรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
21.  อาจารย์ ดร.รัชนก   โสภาพิศ อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ
22.  อาจารย์ศิริพร   เผือกผ่อง อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ
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ภาคผนวก 2 
บุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศ ประจําปีการศึกษา 2559 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศิลปากร 
(ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560) 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน 

1 กุมภาพันธ์ 
2560 

กองบริการ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2. อ.ดร.สงวน อินทร์รักษ ์
 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา ทศิ
ทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยในโครงการ 
“วิทยากรหลักสูตรการ
พัฒนานักวิจัย” 

26 กันยายน 
2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

3. ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์
ผศ.ดร.วรกาญจน์  สขุสดเขียว 
ผศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักด์ิ 
ผศ.ดร.นุชรา  รัตนศิระประภา 
อ.ดร.สําเริง  อ่อนสัมพันธ์ุ 
อ.ดร.สงวน  อินทร์รักษ ์
  

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

1. ผศ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ์ 
 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา ทศิ
ทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยในโครงการ 
“วิทยากรหลักสูตรการ
พัฒนานักวิจัย” 

26 กันยายน 
2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมวิทยากร 
โครงการ “สรา้งนักวิจัยรุ่น
ใหม”่ (ลกูไก่) 

28 ตุลาคม 
2559 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

เข้าร่วมงานประชุม
นานาชาติ “The 
Thirteenth International 
Conference on eLarning 
for Knowledge-Based 
Socirty (elrarning 2016)”

15 ธันวาคม 
2559 

สมาคมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทยใน
พระพระบรม
ราชูปถัมภ์ เครือข่าย 
สหวิทยาการแห่ง
ราชบัณฑิตยสถานใน
พระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
สถาบันศรีศักด์ิ       
จามรมาน วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 

2 อาจารย์พรรณภัทร               
ปลั่งศรีเจริญสขุ 

เข้าร่วมเสวนา “เกษตรกร
ต้นแบบเป็นรูปธรรมและ
ความหวังของการพัฒนา
เกษตรไทย” 

23 สิงหาคม 
2559 

สาขาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

เข้าร่วมโครงการเสวนาและ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 

30 มกราคม 
2560 

คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
3. อ.ดร.จิตตรา มาคะผล 

รศ.ดร.ศิริณา  จิตต์จรัส 
อ. ดร.นันทวัฒน์    
ภัทรกรนันท ์
อ. ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส 
อ.พรรณภัทร   
ปลั่งศรีเจริญสขุ 
  

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
1 ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ร่วมเสวนาในงานอบรม

สัมมนา Innovative 
School 2017  

27 เมษายน 
2560 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกับ สมาคม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศไทย 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 1st Asia – 
Pacific MOOC Stakeholders
Summit 2016 

2 – 3 
มีนาคม 
2560 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2 ผศ.ดร.นํ้ามนต์  เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
วิทยากรหลักสตูรการพัฒนา
นักวิจัย (Training for the 
trainers) (แม่ไก่) รุ่นที ่15 
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

3-7 เมษายน 
2560 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

3 ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้ เข้าร่วมการอบรมใน
กิจกรรม RPST YOURS & 
BIG CAMERA ครั้งที่ 4  

8-11 
มกราคม 
2560 

สมาคมถ่ายภาพแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น 

ผศ.ดร.นํ้ามนต์  เรืองฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 
ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้ 
อ.ดร.วรวุฒิ  มัน่สุขผล 
อ. ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา 
  

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยนแนวคิด 
แนวปฏิบัติ การบริหารและ
ความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 
  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
1. รศ.ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข 

อ. ดร.นงนุช  โรจนเลิศ 
ผศ.ดร.กมล  โพธิเย็น 
อ.กันยารัตน์  สอาดเย็น 
อ. ดร.อุรปรีย์  เกิดในมงคล 
อ.วนัญญา  แก้วแก้วปาน 
อ. ดร.ฐิติมา   เวชพงศ์ 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
1 อ. ดร.วรรณวิสา  บุญมาก 

อ. ดร.ธิติ  ญานปรีชาเศรษฐ 
เข้าร่วมประชุม P A Forum 
“ทิศทางการสนับสนุนทุน
วิจัยด้านกิจกรรมทางกาย” 

23 กันยายน 
2559 

ศูนย์วิจัยกิจกรรมทาง
กายเพ่ือสุขภาพ 
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนกาการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
2 อ. ดร.วรรณวิสา  บุญมาก 

อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นิวัฒน์  บุญสม 
อ.นรินทรา  จนัทศร 
อ.นภสร  นีละไพจิตร 
อ.อัยรัสต์  แกสมาน 

เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก 

9-15
พฤศจิกายน 

2559 

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 

3 อ. ว่าที่ ร.ต.ดร.นิวัฒน์ บุญสม เข้าอบรมผู้ฝึกสอน
บาสเกตบอลระดับ 1 
(LEVEL 1) 

15-21
กันยายน 
2559 

สมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย 

4 อ.นภสร  นีละไพจิตร 
รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย 
รศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ 
รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู 
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
ผศ.ดร.วรรณวีร์  บุญคุ้ม 
อ.พิทักษ์  สุพรรโณภาพ 
ผศ.ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
อ. ดร.รัชฎาพร เกตานนท์  
แนวแห่งธรรม 
อ. ดร.ทิพย์วรรณ  สุขใจรุ่ง
วัฒนา 
อ. ดร.วิชิต  อ่ิมอารมณ์ 
อ. ดร.วรรณวิสา  บุญมาก 
ผศ.ดร.โรม  วงศ์ประเสริฐ 
อ. ดร.คุณัตว์  พิธพรชัยกุล 
อ. ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ ์
อ. ดร.ธิติ  ญานปรีชาเศรษฐ 
อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นิวัฒน์  บุญสม 
อ.นรินทรา  จนัทศร 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาหลักสูตรละการนิเทศ  

1 ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม 
อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ด้านหลักสูตรและการสอน
และงานหลักสตูรและการ
สอนสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 3 

4 กุมภาพันธ์ 
2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2 ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สทิธ์ิสูงเนิน เข้าร่วมโครงการสัมมนา ทศิ
ทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยในโครงการ 
“วิทยากรหลักสูตรการ
พัฒนานักวิจัย” 

26 กันยายน 
2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

ประชุมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมวิทยากร โครงการ 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม”่ 
(ลูกไก่) 

28 ตุลาคม 
2559 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

ประชุมคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา
วิชวลเอฟเฟค 

22 
กุมภาพันธ์ 

2560 

มหาวิทยาลัยรงัสิต

3. ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ   
วณิชวัฒนวรชัย 
อ. ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สทิธ์ิสูงเนิน 
 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

สาขาวิชาการประถมศึกษา  
1 ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 

ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์ 
เข้าร่วมประชุมในงาน
ประชุมกลุ่มผู้อํานวยการ
ผู้นํา ครั้งที่ 1/2560 

20 มกราคม 
2560 

โรงเรียนสาธิต
พัฒนา 

2 ผศ.ดร.กรภัสสร  อินทรบํารุง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  งาน
มหกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 : 
EDUCA 2016 

12-13 
ตุลาคม 
2559 

 

3 อ. ดร.มานิตา  ลีโทชวลิต  
อรรถนุพรรณ 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
“มหิดลเพ่ือการต่ืนรู้ครั้งที่ 1 
” ในหัวเรื่อง “จิตตปัญญา
ศึกษา...จากต้นกล้าสู่วัน
เวลาที่ผลิบาน” 

15-16 
ธันวาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา 

4 อ. ดร.สิรินทร์  ลัดดากลม  
บุญเชิดชู 

การประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาวิทยากร เรื่อง “ครู
กับการสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย” 

28-31
กรกฎาคม 

2559 

คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาวิทยากร เรื่อง “การ
พัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 
(MIDL) และแนวคิดพหุ
วัฒนธรรม สําหรับครูและ
การสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย” 

20-23 
ตุลาคม 
2559 

ศูนย์เครือข่าย
การศึกษาเพ่ือสร้าง
พลเมือง
ประชาธิปไตย คณะ
ครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เรื่อง “การประเมิน
คุณภาพของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนสาธิต” 
 

23 กันยายน 
2559 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
6 อ. ดร.สรัญญา                   

จันทร์ชูสกุล 
เข้าร่วมเก็บข้อมูลในการวิจัย 7-10 

พฤศจิกายน 
2559

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
“ก้าวแรกสู่อาจารย์มือ
อาชีพ” 

21-25 
พฤศจิกายน 

2559 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
ร่วมกับสมาคม
เครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย 
(ศวอท.)  

7 อ. ดร.สรัญญา                  
จันทร์ชูสกุล 
อ. ดร.สิรินทร์  ลัดดากลม  
บุญเชิดชู 

เข้าร่วมการประชุม เรื่อง 
“สิ่งแวดล้อมศกึษาและสิทธิ
มนุษยชนเพ่ือสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย” 

2-5 ธันวาคม 
2559 

ศูนย์เครือข่าย
การศึกษาเพ่ือสร้าง
พลเมืองประชาธิปไตย
คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมอบรม โครงการ
อบรมและกิจกรรมเพ่ือเฉลิม
ฉลองในโอกาส 60 ปี แห่ง
การสถาปนาคณะครุศาสตร์ 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา

26 เมษายน 
28 เมษายน 
29 เมษายน 
19 พฤษภาคม 

2560 

คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

8 อาจารย์ ดร.พรพิมล   
รอดเคราะห์ 

เข้าร่วมงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 

17 , 20 , 21 
สิงหาคม 
2559

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

เข้าร่วมงาน “เวทีเสวนาเชิง
ปฏัติการ TSDF-TRF 
Sustainability Forum 
2/2016 พ้ืนที่ชนบทไทย: 
โอกาสและความท้าทาย 
ของนักวิจัยรุ่นใหม”่

11-13 
พฤศจิกายน 

2559 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
เข้าร่วมงาน 
“วันประถมศึกษา ประจําปี 
2559” 

25 
พฤศจิกายน 

2559 

คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

9 ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 
ผศ.ดร.กรภัสสร  อินทรบํารุง 
ผศ.ดร.อิศเรศ   
พิพัฒน์มงคลพร 
อ. ดร.ดวงหทัย   
โฮมไชยะวงศ์ 
อ.ดร.มานิตา   
ลีโทชวลิต  อรรถนุพรรณ 
อ.ดร.สิรินทร ์ ลัดดากลม  
บุญเชิดชู 
อ.ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล 
อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน 
อ.วิลาพัณย์  อุรบุญนวลชาติ 
อ.พรพิมล  รอดเคราะห์ 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

สาขาการสอนภาษาไทย  
1 ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ ์ เข้าร่วมประชุมระดม

ความคิดเพ่ือพิพากษ์
ผลงานวิจัยและร่างการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัย 

28 เมษายน 
2560 

 

2 อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา เข้าร่วมประชุมระดม
ความคิดเพ่ือพิพากษ์
ผลงานวิจัยและร่างการ
สังเคราะห์ผลงานวิจัย 

28 เมษายน 
2560 

 

3 ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ ์
อ. ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ 
อ. ดร.อธิกมาศ  มากจุ้ย 
อ. ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง 
อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา 
  

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศลิปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
1 ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้

กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้ช้ันสูง (SS.A.T.C.) 

7-13 ตุลาคม 
2559 

สโมสรเสือป่าปฐม
นคร โรงเรียน    
พระปฐมวิทยาลัย 
อําเภอเมือง    
จังหวัดนครปฐม 

เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
ผู้อํานวยการผู้นําวาระพิเศษ 
ครั้งที่ 1/2560 

10 เมษายน 
2560 

โรงเรียนสาธิต
พัฒนา 

2 อ. ดร.ชัยรัตน์  โตศิลา การประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง 
“การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้คริสต์ศาสนสัมพันธ์” 

5-9 สิงหาคม 
2559 

สมาคมนักศึกษา 
คริสเตียนไทย 

เข้าร่วมการประชุมการ
พัฒนากรอบหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย 

13 ธันวาคม 
2559 

ศูนย์เครือข่าย
การศึกษาเพ่ือสร้าง
พลเมือง
ประชาธิปไตย คณะ
ครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3 อ. ดร.มนัสนันท์                   
นํ้าสมบูรณ ์

เข้าร่วมประชุมการวาง
แผนการทํางานการพัฒนา
แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและดิจิทัล 
(MIDL) 

11 
กุมภาพันธ์ 

2560 

สถาบันสื่อเด็กและ
เยาวชน 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
4 อ.ศศิพัชร  จําปา

อ. ดร.มนัสนันท์                   
นํ้าสมบูรณ ์
อ. ดร.ชัยรัตน์  โตศิลา 

เดินทางไปศึกษานอก
สถานที่ภาคใต้และประเทศ
สมาชิกในอาเซยีน 

27 ตุลาคม-5 
พฤศจิกายน 

2559 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

5 อาจารย์ ดร.มนัสนันท์            
นํ้าสมบูรณ ์
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์  โตศิลา 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 14-15 
มกราคม 
2560 

สมาคมครูสังคม
ศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

6 อ.ดร.ศศิพัชร  จําปา เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
“250 ปี กรุงธนบุรีศรี
มหาสมุทร : ยุคกอบกู้
บ้านเมือง” 

17 
กุมภาพันธ์ 

2560 

สมาคมประวิต
ศาสตร์ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี 

7 อ. ดร.อนัน  ป้ันอินทร์ 
ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์ 
อ. ดร.ชัยรัตน์  โตศิลา 
อ. ดร.มนัสนันท์  นํ้าสมบูรณ ์
อ. ดร.เพ็ญพนอ  พ่วงแพ 
อ. ดร.ศศิพัชร  จําปา 
อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์ 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  

8 อ.ดร.สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน์ 
อ. ดร.ภัทร์ธีรา  เทียนเพ่ิมพูน 
อ.ชัยวัฒน์  แก้วพันงาม 
อ.ดร.รินทร์  ชีพอารนัย 
อ.มัณฑนา  พันธ์ุดี 
อ.ฤทธิชัย  หยิบเจริญพร 
อ.ดร.ศศิณัฏฐ์   
สรรคบุรานุรักษ์ 
อ.เก็จวิรัล   ต้ังสิริวัสส ์

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 
1 Mr. Philip B. Calabro 

Mrs. Valentina  Serbinova 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้าทาย” 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

สาขาวิชาศิลปศึกษา  
1. อ. ดร.อภินภัศ  จิตรกร 

 
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์
หลักสูตร 

29 กันยายน 
2559 

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
2 อ. ดร.อภินภัศ  จิตรกร 

อ.ดร.อติยศ  สรรคบุรานุรักษ ์
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-2562 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561 : การเตรียมความ
พร้อมของคณะวิชาในการ
เป็นหน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ  
การบริหารและความท้าทาย”

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
บุคลากรสายวิชาการท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาต่างประเทศ 

ประจําปีการศึกษา 2559 
ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

1 อาจารย์ ดร.สงวน                
อินทร์รักษ ์

 

ศึกษาดูงานในโครงการ
พัฒนาคุณภาพทางด้าน
ภาษา เปิดโลกทัศน์อาเซียน 
ณ ประเทศกัมพูชา 

9-11
กันยายน 
2559 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 

2 ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์
ผศ.ดร.นุชรา รัตนศิระประภา 
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ 
ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
อ.ดร.สําเริง อ่อนสัมพันธ์ุ 
 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
เกาหลีใต้ 

9 – 14 
มีนาคม 
2560 

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 

3 ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ ไปศึกษาเพ่ิมพูนความรู้
ภาษาอังกฤษระยะสั้น 
ณ Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

6 – 22 
กรกฎาคม  

2560 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์  
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

1. ผศ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ์ 
 

ศึกษาดูงานในโครงการ
พัฒนาคุณภาพทางด้าน
ภาษา เปิดโลกทัศน์อาเซียน 
ณ ประเทศกัมพูชา 

9-11
กันยายน 
2559 

 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 

2. อ. ดร.จิตตรา  มาคะผล 
รศ.ดร.ศิริณา  จิตต์จรัส 
อ. ดร.นันทวัฒน์                 
ภัทรกรนันท ์
อ. ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส 

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา 
ณ ประเทศมาเลเซีย  
และ สาธารณรัฐสิงคโปร ์

9 – 14 
พฤษภาคม 

2560 

ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. อ.ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร ไปศึกษาเพ่ิมพูนความรู้
ภาษาอังกฤษระยะสั้น  
ณ Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

6 – 22 
กรกฎาคม  

2560 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์  

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
1 ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย 

ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ICEIT 2017 และ
ศึกษาดูงานด้านการเรียน
การสอนและวิจัย ในสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
University of Cambridge 
ณ ประเทศอังกฤษ 

5 – 18 
มีนาคม 
2560 

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์
ส่วนกลางและ
กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์  
คณะศึกษาศาสตร์ 

2 ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
นานาชาติต่างประเทศ 

5-6 มีนาคม 
2560 

Universiti Sains 
Malaysia  

3 ผศ.ดร.อนิรุทธฺ สติมั่น 
ผศ.ดร.เอกนฤทน บางท่าไม้ 
ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
อ.ดร.วรวุฒิ สายเสมา 
อ.ดร.สิทธิชัย สายเสมา 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพ่ิมพูน
ความรู้ ประสบการณ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาต่างประเทศ 
ณ ประเทศมาเลเซีย 

2-15 
กรกฎาคม 

2560 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
4 ผศ.ดร.นํ้ามนต์ เรืองฤทธ์ิ 

 
 

ไปศึกษาเพ่ิมพูนความรู้
ภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ 
Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

6 – 22 
กรกฎาคม  

2560 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์  

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
1 อ. ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ ์ ประชุมสัมมนาวิชาการด้าน

จิตวิทยาการออกกําลังกาย
และกีฬา ณ ประเทศเกาหลี
ใต้ 

22-25 
มกราคม 
2560 

ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

2 ผศ.ดร.วรรณวีร์  บุญคุ้ม 
รศ.ดร.นพพร  จันทร์นําชู 
อ. ดร.รัชฎาพร เกตานนท์  
แนวแห่งธรรม 
อ. ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
อ. ดร.ทิพย์วรรณ   
สุขใจรุ่งวัฒนา 
อ. ดร.ธิติ  ญานปรีชาเศรษฐ 

เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนา
ธรรม และวิถีชีวิต ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

24-29 
เมษายน 
2560 

ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

3 ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 
อ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก 

ไปศึกษาเพ่ิมพูนความรู้
ภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ 
Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

6 – 22 
กรกฎาคม  

2560 

คณะศึกษาศาสตร์

4 รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู 
อ.ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ 
แนวแห่งธรรม 

เดินทางไปเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงาน
วิจย ณ สหราชอาณาจักร 

4-14 
กรกฎาคม 

2560 

ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

5 ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุม้ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงาน
วิจย ณ สหราชอาณาจักร 

4-18 
กรกฎาคม 

2560 

ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 

6 อ.นภสร นีละไพจิตร 
อ.อัยรัสต์ แกสมาน 

เดินทางไปเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงาน
วิจย ณ สหราชอาณาจักร 

7-18 
กรกฎาคม 

2560 

ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

1 ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ ์
ผศ.ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา 
ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร 
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง 
อ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม 
อ.ดร.ศศิพัชร จําปา 
อ. ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา 
อ. ดร.มนัสนันท์ นํ้าสมบูรณ ์
อ. ดร.เพ็ญพนอ  พ่วงแพ 
อ. ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม   
บุญเชิดชู 
อ.ดร.พรพิมล รอดเคราะห์ 
อ. ดร.อธิกมาศ มากจุ้ย 
อ. ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 
อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา 
อ.เก็จวิรัล ต้ังสิริวัสส ์

ไปศึกษาเพ่ิมพูนความรู้
ภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ 
Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

6 – 22 
กรกฎาคม  

2560 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์  

2. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ  
วณิชวัฒนวรชัย 
อ.เก็จวิรัล ต้ังสิริวัสส ์

เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ มหาวิทยาลยัยูนนาน 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

8-10 
มิถุนายน 
2560 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
3 ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ ์

อ. ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 
อ. ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง 
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สทิธ์ิสูงเนิน 
อ. ดร.อนัน  ป้ันอินทร์ 
อ. ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ 
อ. ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล 
อ. ดร.สิรินทร์  ลัดดากลม  
บุญเชิดชู 

โครงการพัฒนา
ความสามารถทางด้านภาษา 
เปิดโลกทัศน์อาเซียน 
ประเทศกัมพูชา และศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา 

23 สิงหาคม 
– 11 

กันยายน 
2559 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด
อ. ดร.ชัยรัตน์  โตศิลา 
อ. ดร.มนัสนันท์  นํ้าสมบูรณ ์
อ. ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง 
อ.วชิระ จันทราช 
อ.มัณฑนา พันธ์ุดี 
อ.ดร.พรพิมล  รอดเคราะห์ 
อ.ดร.ศศิพัชร  จําปา 
อ.ณัฐกิตต์ิ  นาทา 
อ.วนิดา  ชูเกียรติวัฒนากุล 
อ.เก็จวิรัล   ต้ังสิริวัสส ์
อ.ธิดาพร  คมสัน 
อ.ดร.อภินภัศ  จิตรกร 
ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์
อ. ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท ์

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
1 อ.ดร.ศศิพัชร  จําปา 

อ. ดร.มนัสนันท์                   
นํ้าสมบูรณ ์
อ. ดร.ชัยรัตน์  โตศิลา 

เดินทางไปศึกษานอก
สถานที่ภาคใต้และประเทศ
สมาชิกในอาเซยีน 

27 ตุลาคม-5 
พฤศจิกายน 

2559 

สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ (และหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
1 ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ 

ผศ.ดร.ศิริวรรณ   
วณิชวัฒนวรชัย 
ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สทิธ์ิสูงเนิน 
อ. ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 
อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน 

เดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศ
เกาหลีใต้ 

8-12 
กุมภาพันธ์ 

2560 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 

สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ 
2 อ. ดร.สุนีตา                     

โฆษิตชัยวัฒน์ 
อ.วชิระ จันทราช 
อ.มัณฑนา  พันธ์ุดี 

เดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

4-11 
เมษายน 
2560 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
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บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศ 
 ประจําปีการศึกษา 2559 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป ี หน่วยงานท่ีจัด

1 นายวัชรินทร์   แสงแก้ว เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือการบริหารสําหรับ
ผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน รุ่นที ่2 ณ 
ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
และต่างจังหวัด 

มกราคม – 
มีนาคม 
2560 

สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2 นายสุริยา   ทองทวี 
นางสาวอนุสรา   แสงเพลิง 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนความรู้
เก่ียวกับการตรวจสัญญา
ทางพัสดุ ณ หอ้งนริศรา
นุวัดติวงศ์ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

9 กันยายน 
2559 

สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3 นางนิศานาท   แพถนอม 
นายสุริยา   ทองทวี 

เข้าร่วมโครงการเสวนา
วิชาการ เรื่อง 
ประสบการณ์และ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

16 สิงหาคม 
2559 

สภาคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4 นางนิศานาท   แพถนอม เข้าร่วมโครงการ การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
บุคลากรสายสนับสนุน
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (R2R) 

11 – 12 
กรกฎาคม 

2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป ี หน่วยงานท่ีจัด
5 นายวชิระ   เจนวิทยาอมรเวช 

นายสุเมธา   ปานพริ้ง 
นางสาวภณะวดี   เทพบรรทม 

ศึกษาดูงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กรของงาน
ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

23 
กุมภาพันธ์ 

2560 

งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง 
สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน 

6 นายวชิระ   เจนวิทยาอมรเวช 
นายสุเมธา   ปานพริ้ง 
นายนที   เสือกลิ่น 

เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
สร้างสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ 
ด้วย Blender 

9 – 10 
มีนาคม 
2560 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการเรียนการ
สอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

7 นายสุเมธา   ปานพริ้ง เข้าร่วมโครงการรักษา
ความปลอดภัยเว็บไซต์
เบ้ืองต้น  

20 มิถุนายน 
2559 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

เข้าร่วมโครงการอบรม 
IPv6 Implementation 
and Infrastructure ใน
รุ่นที่ 2 

24 มีนาคม 
2560 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

8 นางสาววรัชยา   พูลสวัสด์ิ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เรื่อง 
การเขียนหนังสือราชการ

22 – 23 
กุมภาพันธ์ 

2560 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

9 นางสาวเกวลิน วิรัชนิดากุล เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ผู้นําองค์กรนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
“กิจกรรมนักศกึษา
พัฒนาทักษระชีวิต พิชิต
ฝันศิลปากร : Silpakorn 
Act Ars.” 

3-6 
กรกฎาคม 

2560 

กองกิจการ
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

10 นางไศลเพ็ชร   ชนเห็นชอบ 

นางนิตยา   จิตรคํา 

นายวัชรินทร์   แสงแก้ว 
นางสาววรรณภา   แสงวัฒนะกุล 

นางจารินีย์    ป้อมสุข 

นางจงกล   แสนสุข 

เข้าร่วมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง 
“แผนยทุธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559-
2562 และแผนปฏิบัติ 

25 – 26 
พฤษภาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป ี หน่วยงานท่ีจัด
 นายวิศนุ   น้อยเล็ก 

นางสาวลลิตา   รุจจนเวช 

นางสาวภณะวดี   เทพบรรทม 

นางสาวอารีรัตน์    สายทอง 
นางก่ิงแก้ว   เกตุสม 

นางสาวรจนา   ทองภูเบศร์ 

นางสาวภวิสาณัชช์   ศรศิริวงศ์ 
นางสาวอุมาพร   เนตรนุช 

นางพรรณิดา    คํานา 

นางสาววรัชยา   พูลสวัสด์ิ 

นางสาวชนนี   แสนศรี 

นายนิฐิณัฐ   วโรดมรุจิรานนท์ 

นางนิศานาท   แพถนอม 

นายสุริยา   ทองทวี 
นางสาวนนทิพา   อรุณมาศ 
นางกัญญภัทร   ชูเชิด 
นางสาวชยปภา   ศรสีุทัศน์ 
นางสาวเกวลิ   วิรัชนิดากุล 
นางสาววารุณี   ต้ังศุภธวัช 
นางสาวลักขณา   จันทร์โชติพัฒนะ
นางสาวศิวาพร   ยอดทรงตระกูล 
นายวชิระ   เจนวิทยาอมรเวช 
นายสุเมธา   ปานพริ้ง 
นายนที   เสือกลิ่น 
นายอริศ   กิรยิา 
นายวราฤทธ์ิ   โรจนวงศ์กาญจน์ 
นางสุภาภรณ์   น่ิมอนงค ์
นายอมรเทพ   เกตุบํารุง 
นายสัมฤทธ์ิ   อายุยืน 

 นายสมบัติ   รัตนลี่ยม 
นายสุรศักด์ิ   ผุยรอด 
นายธนากร   สอนพา 
นายกฤษดา    ป้องกงลาด 
นายชมพูพงศ์   ปฐมวัชราภรณ์ 
นายศุภชัย   พูนสิทธิโชคชัย 

การประจําปี 2561 : 
การเตรียมความพร้อม
ของคณะวิชาในการเป็น
หน่วยงานในกํากับของ
ภาครัฐ แนวคดิ กระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยน
แนวคิด แนวปฏิบัติ การ
บริหารและความท้า
ทาย” 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายการ วัน เดือน ป ี หน่วยงานท่ีจัด
 นายสมชาย   เพ็ชรลา 

นางสาวจิราภา   เภาด้วง 
นายเจษฎา   เขียวชุม 
นายจรัญ   ทัดอยู่ 
นางสาวอนงค์นาถ   ศรีถวิล 
นางรุ่งทิพย์   แสงทอง 
นางสาวอัมพร   ชูเลิศ 

 นางสาวสายพิน   แสงทอง 

 

 
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาต่างประเทศ 

ประจําปีการศึกษา 2559 
ลําดับ ช่ือ-สกุล รายการ วัน เดือน ปี หน่วยงานที่จัด

1 นางจงกล   แสนสุข 
นางสุนีย์   มิ่งโชชัย 
นางสาวอุมาพร  เนตรนุช 
นางสาวอนงค์นาถ   ศรีถวิล 

ศึกษาดูงานในโครงการ
พัฒนาคุณภาพทางด้าน
ภาษา เปิดโลกทัศน์
อาเซียน ณ ประเทศ
กัมพูชา

9-11
กันยายน 
2559 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2 นางกิ่งแก้ว   เกตุสม เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต    
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

24 – 29 
เมษายน 
2560 

ภาควิชาพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 

3 นางสาวศิวาพร ยอดทรงตระกูล 
นางสาวลักขณา จันทร์โชติ
พัฒนะ 

เดินทางไปศึกษาเพ่ิมพูน
ความรู้ภาษาอังกฤษระยะ
สั้น ณ Massey 
University ประเทศ
นิวซีแลนด์

6 กรกฎาคม – 
6 สิงหาคม 

2560 

คณะศึกษาศาสตร์

4. นางสาวอุมาพร เนตรนุช เดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศ
เกาหลีใต้

8-12 
กุมภาพันธ์ 

2560

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 

  เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ มหาวิทยาลยัยูนนาน 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

8-10
มิถุนายน 
2560 

ภาควิชาหลักสูตร
และวิธีสอน 
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ภาคผนวก 3 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ที่ส่งเสริมการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

1 โครงการวันครอบครัวศึกษา 5-7 สิงหาคม 
2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ศูนย์เรียนรวม 2 
และคณะ

ศึกษาศาสตร ์

450 434 3,4,6 และ 8 30,000 เงินรายได้    

2 โครงการพยาบาลศึกษา อาสาดูแล
น้องใหม ่

5 สิงหาคม -
15 กันยายน 

2559 

กลุ่มกิจกรรม
พยาบาล 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

300 240 3,5 และ 8 40,000 จัดหารายได้
เอง 

    

3 โครงการอิ่มอุ่นพระคุณแม่ “12 
สิงหาศึกษาฯรวมใจ เทิดไทร้าชนิี” 

9 สิงหาคม 
2559 

คณะ
ศึกษาศาสตร์

และ
คณะกรรมการ
นักศึกษาฯ 

ชั้น 1 อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 3 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

300 373 1,2,3,4,5 และ 
8 

5,000 เงินรายได้     

4 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่กุลสตรี
ศรีศึกษา 

9 สิงหาคม 
2559 

คณะกรรมการ
รุ่นชั้นปีที่ 2 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

300 157 4,6 และ 8 3,500 จัดหารายได้
เอง 

   

5 โครงการจะจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์           
ปีการศึกษา 2559 

10 สิงหาคม 
2559 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ห้องประชุม 
ไทยประกันชีวิต 
ชั้น 4 อาคาร

500 398 1,2 และ 8 20,000 เงินรายได้/เงิน
โครงการพิเศษ
ภาษาจีนและ
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

โสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร ์

เทคโนฯ

6 โครงการ Silpakorn Uniform 
Style 

10 สิงหาคม 
2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ชั้น 1 อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 3 
คณะศึกษาศาสตร์

200 250 3,4,6 และ 8 5,000 เงินรายได้     

7 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว 10 สิงหาคม 
2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ชั้น 1 อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 3 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

200 นศ.
คณะ
ศึกษา
ศาสตร์ 

3,4,6และ 9 10,000 เงินรายได้      

8 โครงการเร้าใจในเสียงดนตร ี 15 สิงหาคม 
– 27 ตุลาคม 

2559 

กลุ่มกิจกรรม 
POM POM 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

29 31 2,3 และ 8 30,000 เงินจัดหา
รายได้เอง 

    

9 โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์
น้องใหม่ชาย 

15 สิงหาคม 
– 28 ตุลาคม 

2559 

กลุ่มกิจกรรม
องครกัษ ์

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

20 14 2,3,4,6 และ 8 15,000 เงินจัดหา
รายได้เอง 

     

10 โครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 

19 สิงหาคม 
2560 

ภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3

115 76 1 และ 3 9,000 เงินรายได้     
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

11 โครงการไหวัครปูระจําปีการศึกษา 
2559 

8 กันยายน 
2559 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ศูนย์ศิลป์ฯ 400 703 2,6,7,8 และ 9 30,000 เงินรายได้      

12 โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
“ไหว้ครจูิตวทิยา ปีการศึกษา 
2559” 

8 กันยายน 
2559 

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

ห้อง ศษ 2306 
ชั้น 3 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 2

150 95 2,6,7,8 และ 9 - -      

13 โครงการบายศรีสู่ขวัญ 13 กันยายน
2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3

350 439 1,2,3,4,5 และ 
8 

5,000 เงินรายได้     

14 โครงการ Lifelong รักษ์ถิ่น ครั้งที่ 
4 

16-18 
กันยายน 
2559 

ภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

บ้านท่าม่วง
ต.คู้ยายหมี 

อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา

35 37 1,5,7 และ 8 23,900 มูลนิธิเอสซีจี      

15 โครงการสัมมนาทางนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 

8 และ 16 
ตุลาคม 2559 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ศษ 2102 
และศษ 2306 
ชั้น3 อาคาร
ศึกษา 2 

150 55 1,2 และ 8 10,700 เงินรายได้
โครงการพิเศษ
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

16 โครงการปัจฉิมนิเทศ การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต 

8
พฤศจิกายน 

2559 

ภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3

25 74 1,3,6 และ 8 16,324 เงินรายได้     

17 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรือ่ง 
“วัยรุ่นสับสน ตัวตนบิดเบี้ยว 
โซเชียลบิดเบือน” 

10 
พฤศจิกายน 

2559 

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

ห้อง ศษ 2306 
ชั้น 3 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 2

130 140 1 และ 2 15,000 เงินรายได้ 
งานจัดการ
ศึกษาสาขา 

    

18 โครงการพัฒนาจริยธรรมและ
ทัศนคติการปฏิบัติงานการศึกษา
ตลอดชีวิต 

12-13 
พฤศจิกายน 

2559 

ภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

ศูนย์การเรียนรู้ 
อยู่เย็นเป็นสุข 
วิถีไทยรามัญ 
อ.จอมบึง 
จ.ราชบรุ ี

63 53 1,8 และ 9 40,680 เงินพัฒนา
วิชาการ และ
เงินรายได้การ
จัดการศึกษา 

     

19 โครงการ “เสรมิสมรรถนะ
การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล เรือ่ง 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
วิจัย และเขียนรายงานการวิจยั 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

18 
พฤศจิกายน 

2559 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ศษ 2102
อาคารศึกษา 2

30 42 1,2 6,340 เงินรานได้     
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

20 โครงการค่ายตามรอยพระยุคลบาท 
ปวงราษฎร์สุข 

19-20 
พฤศจิกายน 

2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

โครงการ
ศึกษาวิจยัและ

พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย 

30 31 3,5 และ 8 10,000 เงินรายได้      

21 โครงการค่ายปลูกจิตสํานึกอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม EDU Save the Earth 
ครั้งที่ 2 

19-20 
พฤศจิกายน 

2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

โครงการ
ศึกษาวิจยัและ

พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย 

30 30 3,5 และ 8 20,000 เงินรายได้      

22 โครงการGet English ภารกิจพิชิต 
Goal 

25
พฤศจิกายน

2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3

200 270 1 5,000 เงินรายได้     

23 โครงการศึกษารวมใจ ร่วมแสดง
ความอาลัยถวายแด่พระผู้เสด็จสู่
สวรรคาลัย 

3 ธันวาคม 
2559 

คณะ
ศึกษาศาสตร์

และ
คณะกรรมการ
นักศึกษาฯ 

ชั้น 1 อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 3 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

100 126 3,4,5 และ 8 8,000 เงินรายได้      
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

24 โครงการแบ่งปนัภาษาจีนเพื่อ
ความรู้สุ่น้อง 

4 ธันวาคม 
2559 

สาขาการสอน
ภาษาจีนฯ 

โรงเรียนอนุบาล
หมู่บ้านสานรัก 
อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 

50 45 1,2,3,4,5 และ
8 

10,000 เงินรายได้
โครงการพิเศษ

    

25 โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษ
สําหรับเทคโนโลยีเพิ่มพูนความรู้
ของนักศึกษาสาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

15-21 
ธันวาคม 
2559 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

20 22 1 27,000 เงินรายได้
โครงการพิเศษ

    

26 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 

16 ธันวาคม 
2559 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ศษ.2102 
ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

28 47 1,3 8,900 เงิยรายได้      

27 โครงการ “เส้นทางพิชติฝัน” 17-18 
ธันวาคม 
2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3

50 44 1 และ 3 10,000 เงินรายได้     
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ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

28 โครงการความรูสู้่น้อง ครั้งที่ 13 19-23 
ธันวาคม 
2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ศูนย์การเรียนรู้
ลาซาล  

(โรงเรียนไม้ไผ่) 
อําเภอสังขละบรุี

จังหวดั
กาญจนบุร ี

30 30 1,5 และ 8 40,000 เงินรายได้     

29 โครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 9 19-23 
ธันวาคม 
2559 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

โรงเรียนบ้าน
เด็กป่า 

อําเภอสังขละบรุี
จังหวดั

กาญจนบุร ี

40 44 1,5 และ 8 30,000 เงินรายได้      

30 โครงการบรรยายทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยดีเด่น สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา การวจิัยสื่อ
และเทคโนโลยี..จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติการประยุกตใ์ช ้

26 ธันวาคม 
2560 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

50 43 1 12,600 เงินรายได้     

31 โครงการแสดงความยินดีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

27 ธันวาคม 
2559 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

317 346 6,7 และ 8 65,000 เงินรายได้,
เงินโครงการ
พิเศษระดับ
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

ศึกษาศาสตร์ 3 บัณฑิตศึกษา,
เงินโครงการ
พิเศษสาขา
ภาษาจีนฯ 

32 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
“รับขวัญบัณฑิตจิตวิทยา” 

27 ธันวาคม 
2559 

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

ห้อง ศษ 2306 
ชั้น 3 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 2

50 35 6,7 และ 8 - -     

33 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
จิตวิทยา ประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2559 

11 มกราคม 
2560 

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

ห้อง ศษ 2306 
ชั้น 3 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 2

30 30 1,2,3,4,5,6,8 
และ 9 

7,000 เงินรายได้ 
งานจัดการ
ศึกษาสาขาฯ 

     

34 โครงการปันน้ําใจจากพี่สู่น้อง 14 มกราคม 
2560 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

บ้านเด็กกําพร้า
เปี่ยมสุข อ.เมือง

จ.นครปฐม 

30 39 2,5 และ 8 20,000 เงินรายได้     

35 โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ 19 มกราคม 
2560 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ลานกล้วยไม้ 
คณะ

ศึกษาศาสตร ์

320 335 3,4,6,7 และ 9 56,000 เงินรายได้ 
และเงิน

โครงการพิเศษ
ภาษาจีน 

     

       



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจาํปีการศึกษา 2559  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 203 

 

ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

36 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปี
การศึกษา 2559 

19 มกราคม 
2560 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3

320 230 2,6,8 และ 9 20,000 เงินรายได้      

37 โครงการปิ่นมาลาวิชาการ 6-10 
กุมภาพันธ์ 

2560 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3

200 150 1,2,3, และ 8 10,000 เงินรายได้     

38 โครงการประสานใจ ผูกไมตรี น้องพี่
ศึกษาศาสตร์ 

14 กุมภาพันธ์ 
2560 

นักศึกษาชั้นปทีี ่
2 ปีการศึกษา 

2559 

ลานสระแก้ว 380 310 2 และ 8 101,500 เงินจัดหา
รายได้เอง 

   

39 โครงการทําบุญภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต 

17 กุมภาพันธ์ 
2560 

ภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

หน้าภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

50 55 7 14,300 เงินรายได้     

40 โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์เก้า
ส้อม 

18 กุมภาพันธ์ 
2560 

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

80 60 2,6 และ 8 5,000 กองทุนพัฒนา
คณะ

ศึกษาศาสตร ์
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

41 โครงการ “เทคโนฯร้อยรักษ์ ร่วมใจ
ตามรอยโครงการพระราชดําริ” 
ครั้งที่ 3 

18-19 
กุมภาพันธ์ 

2560 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

วนอุทยาน
ปราณบุรี  
อ.ปราณบุรี  

จ.ประจวบคีรีขันธ์

150 97 1,5 และ 8 9,800 เงินรายได้     

42 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การจัดการความรู้ในชุมชน
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

24-25 
กุมภาพันธ์ 

2560 

ภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3

50 89 1,2 และ 8 145,200 งบประมาณ
แผ่นดิน 

    

43 โครงการกล้วยไม้เกมส์ 23 มีนาคม 
2560 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

ณ สนามกีฬา  
สปอร์ตคอม

เพล็กซ์ 
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

300 303 2,3 และ 8 5,000 เงินรายได้    

44 โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่
จิตวิทยา “Once Upon a Time” 

27 มีนาคม 
2560 

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

ชั้น 1 อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 3

100 82 1 และ 8 - -      
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

45 โครงการไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
ไทย 

1-2 เมษายน 
2560 

วงโฮฬาร
ชํานาญศิลป์ 

ชั้น 1 อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 3 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

20 50 6,7,8 และ 9 30,000 เงินรายได้      

46 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สงกรานต์ ราตรแีห่งคีตกาล
ศึกษาศาสตรร์วมใจ ครัง้ที่ 10 

5 เมษายน 
2560 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

400 800 2,6,7,8 และ 9 25,000 เงินรับฝาก
คงเหลือจาก

บริการ
วิชาการฯ 

    

47 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
“รดน้ําขอพร ตอนปีใหม่ไทย” 

11 เมษายน 
2560 

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

ชั้น 3 อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 2

150 45 7,8 และ 9 - -     

48 โครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร–์
ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์(ไม้เรียวเกม)
ครั้งที่ 18 

22 เมษายน 
2560 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

200 120 2,3,4,5,6,7,8 
และ 9 

70,000 เงินรายได้     

49 โครงการนิทรรศการ “สนามจันทร์
เล่าขาน ย้อนวันวานรัชกาลที่ 6” 

24-25 
เมษายน 
2560 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ชั้น1 อาคาร
ศึกษาศาสตร์ 3

100 183 1,2,7 และ 8 10,000 งบจัดหา
รายได้เอง 
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

50 โครงการสัมมนาทางวิชาการความ
หลากหลายทางการศึกษาตลอด
ชีวิต 

26-28 
เมษายน 
2560 

ภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

ห้อง ศษ.2306 
ชั้น 3 อาคาร

ศึกษา 2 

80 92 1 20,000 เงินรายได้ 
(สะสม

โครงการ) 

    

51 โครงการค่ายศิลป์ปั้นครู 27 เมษายน -
1 พฤษภาคม 

2560 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

150 150 1,2,3,4 และ 8 50,000 เงินรายได้     

52 โครงการประชุมสัมมนาการ
นําเสนอผลการฝึกงานทางจิตวิทยา 

18-19 
พฤษภาคม 

2560 

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ 

บ้านกรนรา 
โฮมสเตย์ 
จังหวดั

สมุทรสาคร 

30 30 1 22,000 เงินรายได้การ
ฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพฯ 

    

53 โครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษาเพื่อ
การประกันคุณภาพ 

11-12 
มิถุนายน 

2560 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์

บ้านราชดําเนิน 
อ.หัวหิน จ.
ประจวบฯ 

50 45 2,3,4,5,6,8 
และ 9 

70,000 เงินรายได้      

54 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เรื่อง การเรียนรูอ้ยู่ร่วมกันใน
วัฒนธรรมอาเซียน 

29-30 
มิถุนายน 

2560 

ภาควิชา
การศึกษาตลอด

ชีวิต 

ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไรข่งิ
ชั้น 5 อาคาร

ศึกษา 3 

80 80 1,2 และ 8 130,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ที ่
 

ชื่อกจิกรรม/โครงการ  
แผนการดําเนินการ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

วัน เดือน ปี 
ที่จัด 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานที่จัด 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

(คน) 
การส่งเสริม
คุณลักษณะ

บัณฑิต 
(ด้าน)* 

งบประมาณ 
ความสอดคลอ้ง TQF 

คุณ
ธร

รม
 

คว
าม

รู้ 
ทัก

ษะ
ทา

งปั
ญญ

า 
ทัก

ษะ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ทัก
ษะ

กา
รว

ิเคร
าะ

ห ์

เป้า 
หมาย 

เข้า
ร่วม 

จํานวน
(บาท) 

แหลง่
งบประมาณ 

55 โครงการศึกษาศาสตร์น้อมใจกาย 
ถวายเทียนจํานาํพรรษา 

6 กรกฎาคม
2560 

คณะกรรม
การนักศึกษาฯ 

วัดเสน่หา 
อําเภอเมือง 

จังหวดันครปฐม

30 41 7 และ 8 10,000 เงินรายได้      

56 โครงการอบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

20 กรกฏาคม 
2560 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ห้องกิจกรรม
อาจารย์ คณะ
ศึกษาศาสตร ์

30 39 3,4,5 และ 8 5,000 เงินรายได้     

รวมจํานวนโครงการแต่ละประเภท 32 38 29 43 12 
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ภาคผนวก 4 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
7. หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
8. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต กรรมการ 
9. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน กรรมการ 
13. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
14. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงานระดับคณะวิชา  ได้แก่ 

 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา  เตียเจริญ กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส กรรมการ 
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9. อาจารย์กันยารัตน์   สอาดเย็น กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้ กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  เกตานนท์  แนวแห่งธรรม กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธ์ิ  สทิธ์ิสูงเนิน กรรมการ 
13. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
14. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล  กรรมการและเลขานุการ 
15. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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