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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เป็นคณะวิชาลําดับที่ 6 ของมหาวิท ยาลัย
ศิลปากร และเป็นคณะวิชาลําดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิตที่มี
ความเป็นเลิศในวิชาชีพระดับสากล เป็นผู้นําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําที่
มีระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
การจัดทํ ารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยนําเสนอในรูปของตาราง และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดเด่น และ
จุดที่ควรพัฒนา เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การจัดทํารายงานฯ ฉบับนี้ ได้ดําเนินการตามคู่มือการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษา
ระดับอุดมศึก ษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) ได้แก่
องค์ป ระกอบที ่ 1 การผลิต บัณ ฑิต องค์ป ระกอบที ่ 2 การวิจ ัย องค์ป ระกอบที ่ 3 การบริก ารทางวิช าการ
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ในปีก ารศึก ษา 2560 คณะศึก ษาศาสตร์ไ ด้ดํ า เนิน การตามภารกิจ ของมหาวิท ยาลัย ทั ้ง 4 ด้า น
อย่างครบถ้วน โดยมีผ ลการประเมิน ในภาพรวมตามองค์ป ระกอบคุณ ภาพคะแนนเฉลี่ย 4.58 ซึ่งหมายถึงมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการทางวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี)้

ผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ค่าคะแนน
ผลประเมิน
4.09
ดี
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.58
ดีมาก
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3. เป้าหมายและแผนการพัฒนา
3.1 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึกษาภายในในปีที่ ผ่ านมา คณะศึ กษาศาสตร์ได้กําหนดแนวทาง
การดําเนินงานที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการขอกํ าหนดตํ าแหน่ งทางวิช าการให้ สู งขึ้ น และ
การเพิ่มวุฒิการศึกษา โดยมีมาตรการดังนี้
1.1 ให้ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางการทําผลงานทางวิชาการแก่
บุคลากร
1.2 สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนแก่ผู้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก
1.3 สร้างมาตรการจูงใจและให้เงินสนับสนุนคณาจารย์ที่ทําผลงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การ
ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยในวารสารตําราวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดทําหนังสือตํารา และ
การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ดํารงตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
2) เพิ่มจํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในระดับชาติ
และนานาชาติให้มากขึ้น โดยมีมาตรการดังนี้
2.1 จัดโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
2.2 จัดสรรเงินรางวัลให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการในระดับต่าง ๆ
2.3 จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
3) กํ า กั บ ดู แ ลพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ ให้ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ เกณฑ์ ม าตรฐาน สกอ. และมาตรฐานวิ ช าชี พ (คุ รุ ส ภา) เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ
4.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
คณะศึกษาศาสตร์ ได้กําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําแนกเป็นรายด้านดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอน
1.1 สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้น โดยสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น หรือช่วยลดภาระงาน
สอน โดยการจ้างนักศึกษาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้อาจารย์มีเวลาสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ
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1.3 จัดทํ าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อให้บุ ค ลากรศึ ก ษาต่อ ในระดั บ สูงขึ้น และการอบรมเพื่ อนํ า
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนางานของตน
1.4 ให้ทุนสนับสนุนคณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
1.5 ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ด้านการวิจัย
2.1 ส่งเสริม การทํ าวิจั ย ของบุ ค ลากรรุ่น ใหม่ ภ ายในคณะฯให้ ม ากขึ้ น โดยมุ่ งเน้ น การวิจั ยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการบูรณาการเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
2.2 สร้างและพั ฒ นาที ม วิจั ย เพื่ อ จั ด ทํ าข้อ เสนอและโครงร่ างการวิจั ย สํ าหรับ เสนอขอรับ การ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
2.3 จัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะหรือภายนอกคณะ/
มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการทําวิจัยในระดับชาติ มาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น
2.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย /บทความวิ จั ย ในวารสารที่ ได้ รั บ การอ้ า งอิ ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (mentor) เพื่อให้คําแนะนําด้านต่างๆ ในการทําวิจัยหรือ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย หรื อ จั ด ให้ มี ที ม สนั บ สนุ น /อํ า นวยความสะดวกในการทํ า งานวิ จั ย ของคณาจารย์ เช่ น
ช่วยดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ อาทิ ติดต่อประสานงานเรื่องแหล่งทุน ติดต่อเรื่องการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารต่างๆ การจัดทํารูปเล่มรายงานการวิจัย ฯลฯ เป็นต้น
2.6 จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรางวัลสําหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยซึ่งได้รับการอ้างอิงใน refereed
journal เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย
2.7 ร่วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ให้บริการในการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการวิจัย และร่วมมือ
กับครูประจําการในการทําวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน
2.8 ศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
3) ด้านการบริการวิชาการ
3.1 สํารวจความต้องการจําเป็นของผู้รับบริการในพื้นที่ให้บริการของคณะฯ หรือในเขตภูมิภาค
ตะวันตก
3.2 จัดโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
3.3 บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3.4 จัดทํา MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 สํ า รวจความต้ อ งการของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ในการจั ด กิ จ กรรมด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
4.2 จั ด โครงการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
และท้องถิ่น
4.3 สนั บ สนุ น การทํ าวิจัย เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริม และการอนุ รัก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม ในเขตภู มิ ภ าค
ตะวันตก
4.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศิลปินแห่งชาติ มาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ ในการจัด
กิจกรรม/โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่ อรับผิดชอบดําเนิ นงานส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์
5) ด้านการบริหารจัดการ
5.1 ส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ ดํ าเนิ นงานด้ านการจั ดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานโดยต่อยอดความรู้จากองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร
5.3 กระจายอํานาจการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ
5.4 ศึกษาแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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บทที่ 1
ส่วนนํา
1. ประวัตคิ วามเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.1 ประวัติความเป็นมา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เปิดเป็นคณะวิชา
ลํ า ดั บ ที่ 6 ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และเป็ น คณะวิ ช าลํ า ดั บ ที่ 2 ของวิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์
คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์
มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของ
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษาที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ ส อน
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะแรกเปิดสอน 4 สาขาวิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน
ปี พ .ศ. 2514 ได้ แ บ่ ง ส่ ว นราชการตามประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการ
ภายในเป็นดังนี้ 1) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 2) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 3) ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว 4) ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา 5) สํานักงานเลขานุการ
ปีพ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพิ่มคุณวุฒิ พัฒ นาความรู้ และทักษะการสอนให้แก่
ครูประจําการในสถานศึกษาระดับต่างๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการเปิดรับสมัคร
นักศึกษา บุคคลภายนอก เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคพิเศษ)
ปีพ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตร์ได้ตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น และเปิดรับนักเรียนรุ่นแรก
ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ในปี พ.ศ. 2517 ต่ อ มาขยายการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น โดยเปิ ด สอนระดั บ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นหลายสาขาวิชา ทั้งระดับ
ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยในปั จ จุ บั น มี ห ลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนและรั บ การประเมิ น ทั้ งหมดจํ า นวน
27 หลักสูตร เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย สาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ในส่วนของระดับบัณ ฑิตศึกษาได้เปิดหลักสูตรมหาบัณ ฑิต
11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ สาขาวิชา
การสอนภาษาอั งกฤษ สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการนิ เทศ สาขาวิช าการสอนภาษาไทย สาขาวิช าเทคโนโลยี
การศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา นอกจากนี้ ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการพั ฒ นามนุ ษ ย์ สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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ส่วนของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีพ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนครบทั้ง
3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
1.2 ที่ตั้ง
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ตั้ ง อยู่ ที่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตํ า บลพระปฐมเจดี ย์ อํ า เภอเมื อ งนครปฐม
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
2. ปรัชญา คําขวัญ อัตลักษณ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์
 ปรัชญา
“องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา” (Excellent Educational Organization)
 คําขวัญ
“สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 อัตลักษณ์
“สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”
 ปณิธาน
“ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นําในการสร้างสรรค์ องค์ความรู้
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม”
 วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้นําทางวิชาชีพ (Organization of Creativity,
Excellence and Professional) ในการผลิต พัฒนาบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม นํา
สังคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นําการวิจัยและบริการการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล”
 พันธกิจ

ข้อ 1 ผลิต พัฒนาบัณฑิตและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ASEAN และนานาชาติ เป็นผู้นํา
และสร้างสรรค์
ข้อ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย
ข้อ 3 ขับเคลื่อนและบูรณการ การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และเป็นสถาบันพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อ 4 สืบสาน สร้างสรรค์ ขยายผลวิจัย พัฒนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ 5 จัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพเพื่อเป็นผู้นําและคลังปัญญา
ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ในระดับภูมิภาคและเป็นมาตรฐานสากล
 เป้าหมายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 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 เพื่อเป็นผู้นําและต้นแบบหลักสูตร 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
เพิ่มพูนความรู้ระยะสั้น 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

ยุทธศาสตร์
1 การผลิตและ
พัฒนาบัณฑิต

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ความเป็น
ผู้นํา ผู้ชี้นํา รับใช้สังคมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มี
ปัญญา สร้างสรรค์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างระบบกลไกการพัฒนากระบวนการรับเข้าศึกษา การจัดการ
ศึ ก ษา การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ การติ ด ตามประเมิ น การให้ คํ าปรึ ก ษาแนะนํ า
ช่วยเหลือ การอยู่ร่วมกัน การศึกษาต่อ และการมีงานทํา
กลยุทธ์ที่ 1.4 ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
แลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ ชาติ ระดั บ ASEAN และระดั บ
นานาชาติ การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและภาษา ASEAN วั ฒ นธรรมเศรษฐกิ จ
พอเพียง การรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร องค์กรหน่วยงานต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาบัณฑิตให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในลักษณะของการ
เป็นผู้ช่วยสอน (TA) และการวิจัยในลักษณะของการเป็นผู้ช่วยวิจัย (RA) การบริการ
วิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ การอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.6 เสริ ม สร้ า งความเป็ น ผู้ นํ า และต้ น แบบใน การสร้ า งสรรค์
องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม ของนักศึกษา ศิษย์เก่า
Visiting Professor และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนคณะวิชาสู่ความเป็นผู้นํา
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1.8 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณ แห่งความเป็นครูและผู้นํา
ในวิชาชีพ มีสุนทรีย์ รักและภาคภูมิใจในสถาบัน มีทักษะชีวิต ปรับวิถีไทยสู่วิถีสากล
2. การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณวุฒิ คุณภาพอาจารย์และบุคลากรในคณะวิชา โรงเรียน
อาจารย์และบุคลากร สาธิตในการทําผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะ ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความเป็น
อย่างสร้างสรรค์ให้มี มืออาชีพและสร้างชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ความเป็นเลิศและ
กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดสมรรถนะมาตรฐานระดับ ASEAN และสากลในการปฏิบัติการ
เป็นมืออาชีพ
สนับสนุนขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรโดยการศึกษา ดูงาน การศึกษา
ต่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน องค์กร สถาบันทั้งในระดับภูมิภาค
ระดับชาติ ระดับ ASEAN และระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 4

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีความรักใน
องค์ กร มีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู และจรรยาบรรณตามวิชาชีพ มีค วามแข็ งแกร่ง
ทางการวิจัย การบริการวิชาการ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิมืออาชีพเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
ปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและ
หลักสูตรและการ
การเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สกอ. มาตรฐานในระดับ
เรียนการสอน
ASEAN และสากล
กลยุ ท ธ์ ที่ 3.2 เปิ ด หลั ก สู ต รเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ ต อบสนองอั ต ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัย คณะวิชา และตามความต้องการวิชาชีพของหน่วยงานในระดับภูมิภาค
ระดั บ ชาติ และASEAN เน้ น หลั ก สู ต รบู ร ณาการข้ า มศาสตร์ (เชิ ง พหุ วิ ท ยาการ
สหวิ ท ยาการ และหลั ก สู ต ร Dual Degree Program) ในลั ก ษณะของความร่ ว มมื อ
ระหว่างคณะวิชา มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อมาตรฐานและการ
แข่งขันในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 3.3 เป็นต้นแบบและเป็นผู้นํานวัตกรรม พัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ผสมศิลปะและศาสตร์ (Art and Science) ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ให้มีลักษณะที่ตอบสนองความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุ คคลที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3.4 เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนการ
สอนที่ ห ลากหลายบนฐานของการสร้ า งสรรค์ การวิ จั ย การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ากแหล่ ง
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ประสบการณ์ จ ริ ง จากบริ บ ท พหุ วั ฒ นธรรม 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
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างระบบกลไก ขับเคลื่อนการวิจัยตามความถนัด ความสนใจใน
สร้างสรรค์
วิ ช าชี พ ด้ ว ยระบบ Coaching and mentoring เพื่ อ ให้ เกิ ด ชุ ม ชนนั ก วิ จั ย ในลั ก ษณะ
ชุดโครงการวิจัย และการวิจัยข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ ข้ามสถาบัน ข้ามชาติ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ขับเคลื่อนการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมในลักษณะของความร่วมมือ
ในการทําวิจัยกับนักวิจัยในสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในระดับ ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ ASEAN และระดับนานาชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนVisiting Researcher
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5. การบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 4.3 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการวิ จั ย และงาน
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
การประกันคุณ ภาพการศึกษา การพัฒ นางานประจํา และการพั ฒ นาการศึกษาและ
วิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.5 เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า
อาจารย์และบุคลากรเพื่อให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการพัฒนางานประจํา ทั้งระดับคณะวิชา และโรงเรียนสาธิต
กลยุท ธ์ที่ 5.1 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การบริก ารวิช าการที่ ต อบสนองความต้ องการ
ทางการศึกษาและวิชาชีพของหน่วยงาน องค์กรในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ในลั กษณะการบู รณาการจากทุ กภาคส่วน ทั้ งนั ก ศึ กษาปั จ จุ บั น ศิษ ย์เก่ า
บุคลากร อาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์อาวุโส และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.2 ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ พั ฒ นานวั ต กรรมวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางองค์ความรู้และบริการการศึกษา (Educational Hub) ให้คําปรึกษาแนะนํา
จัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการแก่บุคลากรระดับคณะวิชาระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านระบบ Online ทั้งในรูปแบบให้เปล่าและ
สร้างรายได้
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัย การทํ านุ บํ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรมเพื่ อ สร้างความเข้ม แข็งแก่ชุม ชนทั้ งในระดับ ชาติ
ระดับภูมิภาค ASEAN และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
โดดเด่นในการบริการวิชาการที่โรงเรียนสาธิต และคณะวิชามีค วามเชี่ยวชาญเป็นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 5.5 สร้างระบบและกลไกเพื่อความร่วมมือการใช้ประโยชน์การขยายผล
ต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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6. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

กลยุทธ์
กลยุท ธ์ที่ 6.1 อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ส่งเสริม สื บ สาน สร้างสรรค์ ทํ านุ บํ ารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ในการบูรณาการกับการผลิตและพัฒนาบัณฑิต การวิจัย หลักสูตร การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ
กลยุ ท ธ์ ที่ 6.2 เพิ่ ม ขี ดความสามารถของนั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เก่ า อาจารย์ บุ ค ลากร
เผยแพร่ อนุ รั ก ษ์ ให้ มี ค วามโดดเด่ น มี ชื่ อ เสี ย ง ทางด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ ประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์นวัตกรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ ที่ 6.3 กํ า หนดคุ ณ ค่ า และสร้ า งแนวปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ
ในการเป็ น ผู้ นํ าด้ านการทํ านุ บํ ารุงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในระดั บ ภู มิ ภ าค ระดับ ชาติ
และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 6.4 ยกระดับการมีส่วนร่วมกับภูมิภาค และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการสืบสาน สร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่ อ พั ฒ นาคณะวิ ช าสู่ ค วามเป็ น ผู้ นํ า และสร้างสรรค์ น วัต กรรมด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การบริหาร
กลยุทธ์ที่ 7.1 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นผู้นําทางศึกษาศาสตร์
จัดการองค์กรและ คุ รุ ศ าสตร์ ผู้ นํ า และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมโดยการเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจ การ
เทคโนโลยี
ประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สาร การระดมทุ น จากเครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นและบู ร ณาการใช้
สารสนเทศในระดับ ทรัพยากรร่วมกันและมีแนวปฏิบัติร่วมกัน
ปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 7.2 ขับเคลื่อนต่อยอด ขยายผลความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการ และ
ประถมศึกษา
จั ด การความรู้ (KM) กั บ หน่ ว ยงาน สถาบั น องค์ ก รทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค ASEAN
มัธยมศึกษา และ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
อุดมศึกษา สู่คณะ
กลยุทธ์ที่ 7.3 ปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วน
วิชาแห่งการ
ร่วมเชิงรุก มีการจัดลําดับความสําคัญ การบริหารความเสี่ยง โดยใช้เป้าหมายเป็นฐาน
สร้างสรรค์ชั้นนํา
การพัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล
นโยบายด้านการ
กลยุทธ์ที่ 7.4 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ และระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ลั ก ษ ณ ะ e-Office e-Training e-Meeting, e-Portfolio
บริหารจัดการ
e- Supervision e-Mentoring and Coaching / ผสมผสานเทคโนโลยี (Blended
องค์กรและ
Technology) รวมทั้งมีการกํากับติดตามเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย
เทคโนโลยี
กลยุ ท ธ์ ที่ 7.5 ร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาระบบกลไกในการ
สารสนเทศ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ในการเป็ น ผู้ นํ า ทางด้ า น
ศึ ก ษาศาสตร์ / ครุ ศ าสตร์ เพื่ อ การวางแผนการบริ ห าร การตั ด สิ น ใจ และพั ฒ นา
สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารงานอย่างมี
ความสุข
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8. การประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนา ขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน และเป็นกลไกของการพัฒนางานประจํา และ
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 8.2 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ความสํ า คั ญ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกั นของนั กศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ศิษ ย์เก่ า ผู้ใช้ บัณ ฑิ ต อาจารย์ และ
บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายในระดั บ สาขาวิช า ภาควิช า และคณะวิ ช า ในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8.3 ผลักดันการใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็น
แนวทางในการกํ าหนดนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โครงการ กิ จ กรรม
แผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 8.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติและพัฒนาแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) ในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 9.1 ขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียนและ
9. การพัฒนา
คุณภาพการจัด
น าน าช าติ ใน ลั ก ษ ณ ะ English Bilingual Education (EBE) แ ล ะ English for
การศึกษาของ
Integrated Studies (EIS) ที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษภาษาอาเซียน เพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนสาธิต
และยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย นเป็ น SMART SCHOOL ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ
(ระดับปฐมวัย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT) มาใช้ ในการจั ด การเรีย นการสอน เป็ น ผู้ นํ าการพั ฒ นา
ประถมศึกษา และ นวัตกรรม
มัธยมศึกษา)
กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒ นาคุณ ภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน และมั ธ ยมศึ ก ษา ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ เป็ น คนดี มี ปั ญ ญา สร้ า งสรรค์ รู้ ทั น
และสากล
เทคโนโลยี และมีความเป็นพลโลกและพลเมืองที่ดี
กลยุ ท ธ์ ที่ 9.3 พั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าชี พ ในตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
วิ ท ยฐานะบนพื้ น ฐานความร่ ว มมื อ การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย สร้ า งสรรค์
นวัตกรรมร่วมกับคณะวิชา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาต่อ และเพิ่มพูนความรู้ในคณะวิชา ทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ 9.4 พั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แหล่ ง ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก าร แหล่ ง ค้ น คว้ า วิ จั ย สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการเรี ย นการสอน และฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและติ ด อั น ดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 9.5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นําและต้นแบบ และรับใช้สังคม

3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 หน่วยงานย่อย คือ 1) สํานักงานคณบดี 2) ภาควิชา
การบริ ห ารการศึ ก ษา 3) ภาควิ ช าการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต 4) ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยาและการแนะแนว 5) ภาควิ ช า
เทคโนโลยีการศึกษา 6) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ 8) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สําหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินงานภายในสาขาวิชา
ได้ แ ก่ 1) สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการนิ เทศ 2) สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา 3) สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย
4) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นหน่วยงานในกํากับของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับมัธยมศึกษา) เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
ในด้านการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะฯ โดยมีรองคณบดี และผู้ช่ว ยคณบดีฝ่ายต่างๆ รับ ผิดชอบงานแต่ละด้าน ได้แ ก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีอํานาจและ
หน้าที ่ใ นการวางนโยบายและแผนงานในด้า นการบริห ารและพัฒ นาวิช าการของคณะฯ ดังมี โครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารงานตามแผนภูมิ
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แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์

สํานักงาน
คณบดี

ภาควิชา
การบริหาร
การศึกษา

ภาควิชา
การศึกษา
ตลอดชีวิต

ภาควิชา
จิตวิทยา
และการ
แนะแนว

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา

ภาควิชา
พื้นฐาน
ทางการศึกษา

ภาควิชา
หลักสูตรและ
วิธีสอน

โรงเรียนสาธิตฯ
(มัธยมศึกษา)

งานบริหารและการจัดการ

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ*

งานคลังและพัสดุ

สาขาวิชาการประถมศึกษา*

งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย*

งานพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา*
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ*

* เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน
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โรงเรียนสาธิตฯ
(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)

แผนภูมิการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะฯ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

เลขานุการ
คณะฯ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้า
ภาควิชา
การบริหาร
การศึกษา

หัวหน้า
ภาควิชา
การศึกษา
ตลอดชีวิต

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
องค์กรสัมพันธ์

หัวหน้า
ภาควิชา
จิตวิทยาและ
การแนะแนว

หัวหน้า
ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

หัวหน้า
ภาควิชา
พื้นฐาน
ทาง
การศึกษา

หัวหน้า
ภาควิชา
หลักสูตร
และวิธีสอน

ผู้อํานวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ
(มัธยมศึกษา)

หัวหน้างานบริหารและ
การจัดการ

ประธานสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ*

รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ประธานสาขาวิชา
การประถมศึกษา*

รก.หัวหน้างานพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ

ประธานสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย*

หัวหน้างานพัฒนา
วิชาการและบริการการศึกษา

ประธานสาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา*

รก.หัวหน้างานงานแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานสาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ*

ผู้อํานวยการ
โรงเรียน
สาธิตฯ
(ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)

หัวหน้างานงานวิจัยและ
บริการวิชาการ

* เป็นตําแหน่งการบริหารงานภายใน
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4. รายนามผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ภูมิระรื่น
อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์
อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธิ์
อาจารย์นภสร นีละไพจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง
อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
อาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

20 นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ

ชื่อ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

5. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่
รายนาม
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
2
3
4
5
6

ตําแหน่ง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อาํ นวยการ
โรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
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ที่
7
8
9
10
11
12
13

รายนาม
อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธิ์
อาจารย์นภสร นีละไพจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์

14 อาจารย์ ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
15 อาจารย์กันยารัตน์ เมืองแก้ว
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
18 อาจารย์บุญเพชร พึ่งย้อย
19 อาจารย์สุวิมล สพฤกษ์ศรี

20 นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล

21 นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ

ตําแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)
ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาการบริหาร
การศึกษา
ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต
ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว
ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน
ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้แทนอาจารย์ - อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา)
ผู้แทนสายสนับสนุน – หัวหน้างานวิจัยและบริการ
วิชาการและรักษาการหัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการ-เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ก ารกํ า หนดและเผยแพร่ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต อั น พึ ง ประสงค์ โดยมี ป ระกาศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีความ
สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง นี้ 1) ความกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม 2) มี ค วามคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
3) มี ศั กดิ์ ศ รีแห่ งตนและตระหนั ก ในคุ ณ ค่ าความเป็ น ไทย 4) มี จิตสาธารณะ 5) ตระหนั ก ในคุณ ค่าแห่ งศิ ล ปะ
6) มีความรับผิดชอบ 7) มีวินัย 8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 9) ทํางานเป็นทีม
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7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนด
อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม” โดยมีการดําเนินการตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ส่งเสริมจนเป็นจุดเด่น จุดเน้นที่สะท้อนให้เห็น
เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันที่ว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์”
8. จุดเด่น
คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
อั ต ลั ก ษณ์ ซึ่ ง สะท้ อ นเป็ น จุ ด เน้ น จุ ด เด่ น คื อ นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั้ ง นี้ มี นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล
จากภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งเป็นผลงานต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปีการศึกษา 2560
มีนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ อาทิ 1. นางสาวเพิ่มสุข ปกป้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันสุนทรพจน์ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “รักเพลงพื้นบ้าน
สืบสานภาษาไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 2. นางสาวคุณพระรักษ์
นาคแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขันสุนทรพจน์ในโครงการ ครูไทยรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ 9
หัวข้อ “รักเพลงพื้นบ้าน สืบสานภาษาไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3. นางสาวพิชชาพร กุลเรือง
ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ การพูดเพื่อพัฒนาสังคม ปีที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
“พลังแห่งการเกื้อกูล” เมื่อ 29 กันยายน 2560 4. นางสาวสุดธิดา จันทร์เหมรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสุนทร
พจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ประจําปี 2560
รอบคัดเลือกภาคกลาง ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5. นางสาวนัจกร เหล่าสิม นางสาวอรอารียา วงศ์จันทร์อินทร์ นางสาวอัญชลี แยกรังและนายศรัณยพงศ์ ประสงค์
ได้รับรางวัลพิเศษการประกวดการเห่เรือ ประจําปี 2561 จากสถาบันปัญญ์สุข จัดโดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
(ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย) เมื่อวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 6. นางสาวสุพรรษา สว่างใจ และนายวัทนาพร บุญชู ได้รับ
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ในการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประจําปี พ.ศ. 2561 โดยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม อาศรมวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9. การเรียนการสอน
9.1 หลักสูตร
ในปี การศึก ษา 2560 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มีจํานวนหลักสูต รที่ รับการประเมิน 27 หลักสูต ร จําแนกเป็ น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 11 หลักสูตร
หลักสูตร 4 ปี จํานวน 4 หลักสูตร
สาขาวิชาจิตวิทยา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
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หลักสูตร 5 ปี จํานวน 7 หลักสูตร
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จํานวน 11 หลักสูตร
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาวิธีวทิ ยาการวิจัยทางการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา
ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย 4) กลุ่ม
วิชาการสอนสังคมศึกษา 5) กลุม่ วิชาการประถมศึกษา
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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ตารางที่ 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
หลักสูตร

ปีที่เริ่มใช้

หลักสูตรที่
ปิด

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2548

เปิดสอนในปี
การศึกษา
2560

ดําเนินการ
ตามกรอบ
TQF

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน

24 ก.ย. 55

2555

-







-



-

8 พ.ย. 56

2555

-







-



-

9 ก.ค. 57

2555

-







-



-

24 ก.ย. 55

2555

-







-



-

20 ก.พ. 57

2555

-







-



-

13 ก.พ. 57

2555

-







-



-

13 ก.พ. 57

2555

-







-



-

17 เม.ย. 57

2555

-







-



-

13 ก.พ. 57

2555

-







-



-

3 ก.พ. 58

2556

-







-



-

สกอ.
รับทราบ

หลักสูตรที่ไม่
ครบรอบ
ผ่านเกณฑ์ 48
ประเมินแล้ว และ TQF

ระดับปริญญาบัณฑิต
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาจิตวิทยา
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาการประถมศึกษา
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทย
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาสังคมศึกษา
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
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ตารางที่ 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
ปีที่เริ่มใช้

หลักสูตรที่
ปิด

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2548

เปิดสอนในปี
การศึกษา
2560

ดําเนินการ
ตามกรอบ
TQF

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน

17 ก.ค. 56

2556

-









-

-

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

1 มี.ค. 59

2556

-









-

-

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

20 ก.พ. 57

2556

-









-

-

7 ส.ค. 57

2556

-









-

-

3 มี.ค. 57

2556

-









-

-

9 ก.ค. 57

2557

-









-

-

28 ส.ค. 57

2556

-









-

-

4 ก.พ. 57

2556

-









-

-

9 ก.ค. 57

2557

-









-

-

สกอ.
รับทราบ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

หลักสูตร

หลักสูตรที่ไม่
ครบรอบ
ผ่านเกณฑ์ 48
ประเมินแล้ว และ TQF

11. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
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ตารางที่ 9.1-1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
สกอ.
รับทราบ

หลักสูตร

10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
30 ต.ค. 56
สาขาวิชาวิธวี ิทยาการวิจัยทางการศึกษา
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
1 ส.ค. 57
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
5 ม.ค. 60
สาขาวิชาการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ

ปีที่เริ่มใช้

หลักสูตรที่
ปิด

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2548

เปิดสอนในปี
การศึกษา
2560

ดําเนินการ
ตามกรอบ
TQF

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน

2557

-









-

-

2556

-









-

-

2559

-









หลักสูตรที่ไม่
ครบรอบ
ผ่านเกณฑ์ 48
ประเมินแล้ว และ TQF

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
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

1 ส.ค. 57

2556

-









-

-

10 ก.ค. 56

2556

-









-

-

30 มี.ค. 59
(สภาฯ
รับทราบ)

2559

-









-

-
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9.2 นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,599 คน จําแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 1,656 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 595 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน
348 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 9.2-1 - 9.2-3 ข้อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา รายละเอียดในตารางที่ 9.2-4 และข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ประเมินปี
การศึกษา 2560) รายละเอียดในตารางที่ 9.2-5
ตารางที่ 9.2-1 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รวมทั้งหมด

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

30
37
61

32
23
37

33
32
45

27
29
47

ชั้นปีที่ 5
(หลักสูตร 5
ปี)
-

62

46

35

42

45
29
32
23
33

36
23
27
21
42

19
19
28
25
26

73

69

54
479

ตกค้าง

รวม

1
3
-

123

-

2

187

17
18
28
37
28

15
18
23
17
29

1
1
-

132

57

58

61

-

318

-

-

-

-

-

54

356

319

331

163

8

1,656

124
190

108
138
124
158
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ตารางที่ 9.2-2 จํานวนนักศึกษาปริญญาโทจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา ชั้นปี และแผนการศึกษา
สาขาวิชา/ภาควิชา
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการ
พัฒนามนุษย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รวมทั้งหมด

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ตกค้าง
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข

รวม

-

-

-

9

-

-

9

2

-

10

-

1

-

13

15
30
16
11
22
4
27
127

-

29
14
2
10
16
5
1
8
8
103

7
21
28

58
26
17
31
17
23
31
10
19
233

75
11
18
104

169
40
66
71
67
39
54
22
54
595

ตารางที่ 9.2-3 นักศึกษาปริญญาเอกจําแนกตามภาควิชา/สาขาวิชา และชั้นปี
สาขาวิชา/ภาควิชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
รวมทั้งหมด

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ตกค้าง
35
24
38
52

รวม
149

7

6

6

8

27

13
11
7
73

1
9
4
44

28
16

59
24

88

143

101
60
11
348
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ตารางที่ 9.2-4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2560
นักศึกษา
หลักสูตร
1 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา
2 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวติ
3 ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว
4 ภาควิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา
5 ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
6 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธสี อน
6.1 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
6.2 สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ
6.3 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
6.4 สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ
6.5 สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา
6.6 สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
7. หลักสูตร
คณิตศาสตร์
8. หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา
รวม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

จํานวน
ค่าความ
จํานวน
อัตราส่วน
อาจารย์
ต่างจาก
นักศึกษา:
ปริญญาเอก นักศึกษาเต็ม
คะแนน
(ปฏิบัติ
เกณฑ์
เวลาเทียบเท่า
อาจารย์
งานจริง)
มาตรฐาน
ปกติ พิเศษ

-

-

6.50

47.00

22.00

115.63

191.13

9

21.24

-29.20

5

113.61

-

4.50

-

25.75

6.50

150.36

10

15.04

-49.87

5

121.70

-

-

8.00

-

-

129.70

7

18.53

-38.23

5

182.08

-

-

36.59

42.63

77.63

338.92

19

17.84

-40.53

5

87.89

96.23

6.55

53.96

1.50

6.59

252.71

10

25.27

-15.77

5

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

58
241.95

-

-

-

-

-

241.95

14

17.28

-42.40

5

-

-

2.50

16.50

3.88

24.63

47.50

5

9.50

-68.33

5

128.03

2.23

-

51.67

-

25.50

207.42

9

23.05

-23.17

5

176.67

213.34

3.59

36.46

-

83.75

513.81

19

27.04

-9.87

5

152.09

1.06

-

33.05

3.00

31.21

220.40

11

20.04

-33.20

5

-

-

1.00

30.04

-

-

31.04

-

-

61.47

-

-

-

-

-

61.47

2

30.74

0.02

5

-

-

-

-

-

-

-

2

0.00

-100.00

5

2,386.38

117

20.40

-32.00

5

1,265.47 312.85 24.63 313.26 98.75 371.42

หมายเหตุ : ในการคิดคํานวณค่า FTES นับรวมอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําด้วย
ที่มา : รายงานการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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ตารางที่ 9.2-5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ประเมินปีการศึกษา 2560)
สาขาวิชา
แผน ก
แผน ข
ระดับปริญญาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
47
39
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
11
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
16
4
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
13
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
21
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
4
13
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
6
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
23
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
15
รวม
211
56

รวม
321
28
31
37
20
25
25
29
30
25
71

184
86
11
20
13
21
8
17
6
2
83
45
23
15
588

ที่มา : สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
*หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเฉพาะหลักสูตรที่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
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9.3 อาจารย์และบุคลากร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี จํ า นวนบุ ค ลากรรวม 171 คน จํ า แนกเป็ น
สายวิชาการ (อาจารย์) 118 คน และสายสนับสนุน 53 คน ดังรายละเอียดในตาราง 9.3-1 – 9.3-3
ตารางที่ 9.3-1 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท
บุคลากร
ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ประเภทพนักงานชั่วคราว ร้อยละ
คน
ลูกจ้างประจํา
ร้อยละ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย คน
ประเภทลูกจ้างประจํา ร้อยละ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย คน
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ
อาจารย์ประจําหลักสูตร คน
ร้อยละ
คน
รวม
ร้อยละ

สายวิชาการ
6
5.08
83
70.34
13
11.02
16
13.56
118
100.00

สายสนับสนุน
1
1.89
29
54.72
6
11.32
2
3.77
1
1.89
14
26.41
53
100.00

รวมบุคลากร (คน)
7
4.09
112
65.50
19
11.11
2
1.17
1
0.58
14
8.19
16
9.36
171
100.00
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ตารางที่ 9.3-2 จํานวนอาจารย์ประจําที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จําแนกเป็นรายภาควิชา/สาขาวิชา
อาจารย์ประจํา อาจารย์ประจํา
ทั้งหมด
ปฏิบัติงานจริง
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
9
9
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
10
10
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
9
9
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
7
7
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
19
18
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
42
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
5
5
สาขาววิชาการประถมศึกษา
11
11
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
6
6
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
8
8
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
12
12
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
4
4
สาขาวิชาศิลปศึกษา
2
2
อาจารย์ประจําหลักสูตร
16
16
รวม
118
117
ภาควิชา/สาขาวิชา

อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาภายในประเทศ
ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม

อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก
รวม

รวมทั้งหมด

1

1

1

1

1

1

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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ตารางที่ 9.3-3 จํานวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน

ตรี

โท

2
1
2
3
8

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

สาขาววิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

2

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

6
4

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

สาขาวิชาศิลปศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตร

รวม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอก

ตรี

โท

2
5
2
3
9
22

1
5
4
6
6

เอก

6
2
4
1
3
10
3
4
2
1

รองศาสตราจารย์
ตรี

โท

1

1

เอก

1
1
1
1
3
1
1

1

2
16
37

45

26

2

8

ลา
ศึกษา
ต่อ

1

อาจารย์
ประจํา
ทั้งหมด

อาจารย์ที่
ปฏิบัติ
งานจริง

9
10
9
7
19
42
5
11
6
8
12
4
2
16
118

9
10
9
7
18
42
5
11
6
8
12
4
2
16
117

หมายเหตุ * หมายถึง ลาศึกษาต่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

10. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย แก่ บุ ค ลากรทั้ งสายวิ ช าการและสาย
สนับสนุน โดยจัดโครงการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการให้ความรู้
ด้านการทําวิจัยแก่บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิม พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทํ าระบบเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในสื่อต่างๆ มีการ
สนับสนุนให้นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ มีรางวัลสําหรับการนําเสนอหรือเผยแพร่บทความงานวิจัย
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่บุคลากรในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ มี ส ถานที่ สํ าหรับ แสดงผลงานวิจัย และมี ก ารจัด ทํ าวารสารวิช าการ ระดั บ ชาติ 2 ฉบั บ ได้ แ ก่
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย และวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รวม 48 ทุ น เป็นทุ น จากแหล่งทุนภายใน 32 ทุน เป็ นเงิน 8,076,053.03 บาท และเป็ นทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 16 ทุน เป็นเงิน 4,675,247.25 บาท รวมเป็นเงินทุน 12,751,300.28 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์
และนักวิจัยเป็นเงิน 108,985.47 บาทต่อคน (ตารางหมายเลข 2.2-2,2.2-3 และตารางที่ 2.2-4)
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 25

ตารางที่ 10-1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์
รายการ

ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท)

1. งบรายได้ของคณะวิชา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมเงินสนับสนุนภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน (บาท)
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช.
2. แหล่งทุนต่างประเทศ
3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ.
4. หน่วยงานภาคเอกชน
5. แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัย/ สร้างสรรค์
- จากภายในสถาบัน
- จากภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารย์ประจํา (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
จํานวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารย์ประจํา (ลาศึกษาต่อ)
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาต่อ)
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจัย

1,679,861.11
1,936,670.00
3,616,531.11

1,721,883.33
2,163,447.06
3,885,330.39

3,933,386.36
4,142,666.67
8,076,053.03

1,777,500.00

774,347.50

1,052,961.82

35,946,166.67

17,336,660.13

3,622,285.43

37,723,666.67
41,340,197.78

18,111,007.63 4,675,247.25
21,996,338.02 12,751,300.28

81
28
120
120
1.5
121.5
-

111
25
115
115
3
118
-

60
16
117
117
1
118
-

344,501.65

191,272.50

108,985.47

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนา

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 26

11. ด้านการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณ ะศึ ก ษาศาสตร์ มี โ ครงการความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการกั บ
สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศและต่ า งประเทศหลายแห่ ง ทั้ งในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 11-1 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย/องค์กรในประเทศ
และต่างประเทศ
ระยะเวลา
จังหวัด/
ชื่อสถาบัน
ของความร่วมมือ
ประเทศ
คณะวิชา/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ
University of Missouri สหรัฐอเมริกา
5 ปี
(2556-2560)

5 ปี
(2556-2560)

San Jose State
University

สหรัฐอเมริกา

5 ปี
(2557-2562)

Yunnan University

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

3 ปี
(2557-2560)

Universiti Sains
Malaysia
School of language
School of
Instructional
Technology and
Design
Massey University

มาเลเซีย

2 ปี
(2558-2560)

นิวซีแลนด์

กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนนั ก ศึ กษา อาจารย์และบุคลากร การ
สนับสนุนส่งเสริมการสอน การวิจัยและกิจกรรมทาง
วัฒ นธรรมต่างๆ การพั ฒ นาหลัก สูตรร่วมกัน การทํ า
วิจัยและจัดประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกัน การร่วมมือ
กั น จั ด หาเงิ น ทุ น จากหน่ ว ยงานภายนอก การจั ด
กิ จ กรรมหรือ โครงการอื่ น ๆที่ ท้ั งสองฝ่ า ยสนใจและมี
ประโยชน์ร่วมกัน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ตํารา สิ่งพิมพ์และ
วัสดุอุปกรณ์การทําวิจัยต่างๆ การแลกเปลี่ยนอาจารย์
และบุคลากร เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยและกิจกรรมทางวิชาการในด้านอื่นๆ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การ
ฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
จัดการเรียนสอนร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนด้าน
ภาษาจีนในประเทศไทย การเปิดหลักสูตรสองปริญญา
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การ
ทําวิจัยร่วมกัน จัดโครงการและการประชุม สัมมนา
ร่วมกัน การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงาน แลกเปลี่ยน
นักวิชาการระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และ
เปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ การจัดกิจกรรม โครงการ หรือความร่วมมือ
อื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
สํารวจศึกษาและพัฒนาการจัดทําหลักสูตรร่วมกัน การ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
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ระยะเวลา
ของความร่วมมือ

ชื่อสถาบัน

จังหวัด/
ประเทศ

5 ปี
(2559-2564)

Kenmore Middle
School

สหรัฐอเมริกา

5 ปี
(2558-2563)

KDU College (PG)
SDN BHD

มาเลเซีย

5 ปี

วิทยาลัยครูบา้ นเกิน่
กรมสร้างครู กระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬา

(2560-2565)
5 ปี
(2561-2566)

5 ปี
(2560-2565)

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
School of Languages, Malaysia
Literacies and
Translation,
Universiti Sains
Malaysia
Faculty of Foreign
Vietnam
Languages, Ton
DucThang University

College of Liberal
Taiwan
Arts, National Cheng
KungUniversity
คณะวิชา/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/องค์กรในประเทศ
เทศบาลตําบลสามง่าม นครปฐม
3 ปี
(2558-2560)
5 ปี
(2561-2566)

4 ปี
(2558-2561)

คณะครุศาสตร์
(5 มหาวิทยาลัย) ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

เพชรบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม

กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์/เอกสารทางวิชาการ ข้อมูล
ข่าวสารและวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ตํารา สิ่งพิมพ์และวัสดุ
อุปกรณ์การทําวิจัยต่างๆ การแลกเปลี่ยนนักเรียน
ครู และนักเรียน การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
ฝึกปฏิบัติการทางหลักสูตรและการสอน
ส่งนักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ารับ
การอบรมภาษาอังกฤษในค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน
ระยะเวลา 1 วันถึง 2 สัปดาห์
พัฒนาวิชาการในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกัน การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือด้าน
วิชาการ ด้านการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของทั้ง
สองฝ่าย การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาและ
อาจารย์
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และการเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการ
ด้านการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่
ระหว่างสองสถาบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนการฝึก
ประสบการณ์ และปริญญาคู่
ร่วมมือและสนับสนุนด้านบุคลากร สถานที่ และ
ทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ จัดทําโครงการ
ด้านวิชาการในกิจกรรมต่างๆ ร่วมจัดทําโครงการวิจัย
การเป็นที่ปรึกษา ร่วมสนับสนุนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกปฏิบัติการทางหลักสูตร
และการสอน
สร้างและพัฒนาความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ บน
พื้นฐานความเสมอภาคและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ใน
ด้านวิชาการ การสอน งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
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ระยะเวลา
ของความร่วมมือ

ชื่อสถาบัน
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ

จังหวัด/
ประเทศ
ชัยภูมิ

4 ปี
(2558-2561)

โรงเรียนสาธิต
นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี
โรงเรียนพระปฐมเจดีย์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึง
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

4 ปี
(2558-2561)

สถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4

นครปฐม

4 ปี
(2558-2561)

เทศบาลนครอ้อมน้อย

นครปฐม

กิจกรรม
เรียนรู้ด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของ
บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และนักการศึกษาทุกระดับ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากร
ร่วมกันการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกัน การประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษาการพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านร่วมกันการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
รวมทั้งการสร้างพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรม
ทางด้านหลักสูตร สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
รวมทั้งการสร้างพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรม
ทางด้านหลักสูตร สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อยร่วมดําเนิน
โครงการวิจัย การเป็นที่ปรึกษา หรือให้การสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม
พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรร่วมกัน
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ระยะเวลา
ชื่อสถาบัน
ของความร่วมมือ
เทศบาลนครนครปฐม
5 ปี
(2558-2562)

จังหวัด/
ประเทศ
นครปฐม

4 ปี
(2558-2561)

เทศบาลเมืองโพธาราม

ราชบุรี

4 ปี
(2559-2563)

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 เขต 9 เขต 10

ราชบุรี
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี

4 ปี
(2559-2563)

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ นครปฐม
นครปฐม1

กิจกรรม
การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
รวมทั้งการสร้างพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรม
ทางด้านหลักสูตร สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐมร่วมดําเนิน
โครงการวิจัย การเป็นที่ปรึกษา หรือให้การสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม
พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรร่วมกัน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
รวมทั้งการสร้างพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรม
ทางด้านหลักสูตร สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเมืองโพธาราม
ร่วมดําเนินโครงการวิจัย การเป็นที่ปรึกษา หรือให้การ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจนการ
ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรร่วมกัน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากรทางการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม การเข้าสู่วิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์ และพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
การอบรมความรู้ด้านภาษีอากรแก่นิสิต นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์การอบรมความรู้ด้านภาษีอากรแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
การอบรมทักษะการพูดภาษาต่างประเทศให้แก่
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ระยะเวลา
ของความร่วมมือ

4 ปี
(2559-2562)

ชื่อสถาบัน

โครงการอุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา

23 มีนาคม 2559 เครือข่ายโรงเรียนขนาด
เป็นต้นไป
เล็ก ผู้บริหาร 58

จังหวัด/
ประเทศ

นครปฐม

นครปฐม

4 ปี
(2559-2563)

สํานักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 4

4 ปี
(2559-2562)

โรงเรียนสาธิต
นครปฐม
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัย-ราชภัฏ
นครปฐม
โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

นครปฐม

กิจกรรม
บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
การอบรม การสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและวิชาชีพเพื่อพัฒนา
บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการอบรมอาชีพให้กับนักศึกษา นักเรียน
และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการร่วมกัน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งกันและกัน
พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างองค์กร พัฒนาการเรียนการ
เสนอให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคการ
เปลี่ยนแปลง ให้คําปรึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อการ
เป็นโรงเรียน ขนาดเล็กที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สนับสนุนการดําเนินงานด้านการวิจัยส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกันสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านพัฒนาสังคม ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมและการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคม
การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของ
บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และนักการศึกษาทุกระดับ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของบุคลากร
ร่วมกัน การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกันการประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านร่วมกัน การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อไปสู่
Thailand 4.0 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ระยะเวลา
ชื่อสถาบัน
ของความร่วมมือ
3 ปี
สถาบันอาศรมศิลป์
(ปีการศึกษา
2559-2562)

5 ปี
(วันที่ 18 ตุลาคม
2559
ถึง 17 ตุลาคม
2564)

5 ปี
(2560-2565)

2ปี
(ปีการศึกษา
2560-2562)

จังหวัด/
ประเทศ

ร่วมมือและให้การสนับสนุนในการดําเนินงานพัฒนา
บุคลากรที่มีบทบาทในการดูแลเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ศึกษานิเทศก์ฯ โดยใช้หลักสูตรและแนวทางในการ
จัดการอบรมของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
ทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และจัดอบรม
ร่วมกัน
ร่วมจัดการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา
และนักเรียนในด้านการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาจัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์
และพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับ
นักเรียนและนักศึกษา การเปิดหลักสูตรร่วมกัน ได้แก่
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ และสาขาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย
วิทยาปัญญาภิวัฒน์

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และ
ความสามารถในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การวิจัย
ทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาการเขียนบทความวิจัย
ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนโดยส่งคณาจารย์เพื่อจัดการ
สอนเสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชา
ฟิสิกส์ โดยจัดให้มีความร่วมมือในด้านการจัดการเรียน
การสอน
ร่วมจัดการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา
และนักเรียนในด้านการศึกษา อักษรศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้
วิทยาคม

3 ปี
(ปีการศึกษา
2560-2563)

คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม
(พระตําหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)
1 ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ปีการศึกษา 2561 วไลยอลงกรณ์ในพระ
ถึง
บรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2562)

กิจกรรม

ปทุมธานี

สร้างเครือข่ายทางวิชาการ วิจัยแลนวัตกรรม
พัฒนาบุคลากรเน้นระบบ PLC
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12. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มีการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเชื่อมโยงและการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย รวมทั้งการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น นําผลการประเมินระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
จากปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงการจัดทําแผนและปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ คณะฯได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชน/สังคม และดําเนินการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามระบบและกลไกที่กําหนด มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อ
นําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนด
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
โดยได้จัดการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ และการ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้รวม 15 โครงการ/กิจกรรม มีผู้เข้ารับบริการรวม 2,173 คน โดยเป็นโครงการ
ระดับชาติ 14 โครงการ เป็นโครงการระดับนานาชาติ 1 โครงการ ลักษณะการให้บริการทางวิชาการ ได้แก่
การอบรม สั ม มนา การสํ า รวจ วางแผน วางระบบ ออกแบบและรั บ เชิ ญ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา อาจารย์ พิ เศษ
กรรมการวิ ช าชี พ กรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละวิ ท ยากร ให้ กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มีงบประมาณการบริการวิชาการแก่สังคมรวม 3,284,516 บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
1,095,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 235,116 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ 1,954,400 บาท
ตารางที่ 12-1 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย ปีการศึกษา 60
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

จํานวนโครงการ

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทีบ่ ูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวิจัย

15
1
3
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13. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจําปี กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ และกําหนดผู้รับผิดชอบ
จัดทําแผนงบประมาณโครงการ กําหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากลและเสริมสร้างจิตสํานึกแก่
นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ
5,050 คน ใช้งบประมาณจากเงินรายได้รวมทั้งสิ้นจํานวน 639,000 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 12-1
ตารางที่ 12-1 กิจกรรมทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2560
ลําดั
บที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหามหาราชินี
โครงการวันไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2560
โครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ไหว้ครู
จิตวิทยา ปีการศึกษา 2560
โครงการไหว้ครูวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

5

โครงการเร้าใจในเสียงดนตรี

6

โครงการบายศรีสู่ขวัญ

7

โครงการศึกษาภาษา สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมประทศเพื่อนบ้านนักศึกษา8
ระดับปริญญาตรี ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยงานที่จัด

ระยะเวลา

คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา
ฯ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการ
นักศึกษาฯ

9 สิงหาคม
2560
7 กันยายน
2560
7 กันยายน
2560
7 กันยายน
2560
18 กันยายน
2560
18 กันยายน
2560
2-8 ตุลาคม
2560

งบประมาณ
ผู้เข้า
(ระบุแหล่ง/
ร่วม
จํานวนเงิน
550
8,000/
เงินรายได้
400
30,000/
เงินรายได้
135
197

-

450

30,000/
หารายได้เอง
10,000/
เงินรายได้
-

500
26
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ลําดั
บที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่จติ วิทยา Psycho
Party Night
โครงการแสดงความยินดีต่อผูส้ ําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
โครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม รับขวัญ
บัณฑิตจิตวิทยาศึกษาศาสตร์
โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์

หน่วยงานที่จัด

งบประมาณ
ผู้เข้า
ระยะเวลา
(ระบุแหล่ง/
ร่วม
จํานวนเงิน
17 พฤศจิกายน 100
2560
28 พฤศจิกายน 687
65,000/
2560
เงินรายได้
28 พฤศจิกายน 45
2560
18 มกราคม 338
56,000/
2561
เงินรายได้
10-11กุมภาพันธ์ 45
20,000/
2561
เงินรายได้
31 มีนาคม 2561 220
70,000/
เงินรายได้
9 เมษายน
45
2561
17 เมษายน 1,000 40,000/
2561
เงินรายได้
18 มิถุนายน 250 200,000/
2561
เงินแผ่นดิน
2-7 กรกฎาคม 12
100,000
2561

ภาควิชาจิตวิทยา
ฯ
คณะ
ศึกษาศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว
คณะ
ศึกษาศาสตร์
โครงการค่ายตามรอยพระยุคลบาท
คณะ
ปวงราษฎร์สุข ครั้งที่ 2
ศึกษาศาสตร์
โครงการกีฬาประเพณีครุศาสตร์–ศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการ
สัมพันธ์ (ไม้เรียวเกม) ครั้งที่ 18
นักศึกษาฯ
โครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาจิตวิทยา
“รดน้ําขอพร ตอนปีใหม่ไทย”
ฯ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสงกรานต์ ราตรี คณะกรรมการ
แห่งคีตกาลศึกษาศาสตร์รวมใจ ครั้งที่ 11
นักศึกษาฯ
โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สาน
คณะ
สายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
ศึกษาศาสตร์
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ
คณะ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยศึกษาศาสตร์
เวียดนาม
โครงการศึกษาน้อมใจกาย ถวายเทียนจํานํา
คณะกรรมการ 26 กรกฎาคม
พรรษา
นักศึกษาฯ
2561
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ

50

10,000/
เงินรายได้

5,050

639,000
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14. การบริหารจัดการ
14.1 งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามภารกิจต่างๆ
จํานวนทั้งสิ้น 142,447,158.09 บาท จําแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน จํานวน
21,771,003.72 บาท งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 80,417,711.37 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ
(เงิน รายรั บ โครงการพิ เศษ) จํ านวน 40,258,443.00 บาท ดั งรายละเอี ย ดในตาราง 14.1-1 ถึ ง 14.1-3
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับงบประมาณ ซึ่งจําแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้
ตารางที่ 14.1-1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปี
2561
2560
2559
2558

ประเภทของแหล่งงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
จากเงินรายได้
จากโครงการพิเศษ
21,771,003.72
80,417,711.37
40,258,443.00
27,249,854.00
69,000,417
68,885,595.89
40,605,985.00
81,115,076.46
63,105,502.00
63,850,400.00
59,651,981.00
77,246,883.00

รวม

142,447,158.09
165,135,866.89
184,826,563.46
200,749,264.00

ตารางที่ 14.1-2 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ

6,553,366.95

551,436.77

ร้อยละการ
เบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ
92.24

5,719,143.72

425,660.00

93.07

834,223.23
125,776.77
2,559,714.88 660,685.12

86.90
79.48

2,463,421.02

660,678.98

78.85

96,293.86

6.14

99.99

11,431,116.00

14,684.00

99.87

4,289,516.00

14,684.00

99.66

7,141,600.00

-

100.00

-

-

-

20,544,197.83

1,226,805.89

94.36

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)

7,104,803.72
1. งบบุคลากร
6,144,803.72
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
960,000.00
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3,220,400.00
2. งบดําเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
3,124,100.00
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน
96,300.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
1,445,800.00
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,304,200.00
7,141,600.00
4. หมวดเงินอุดหนุน
5. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
21,771,003.72
รวมทั้งหมด
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ตารางที่ 14.1-3 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560 จําแนกตามงาน
รายการ
งานบริหารทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานจัดการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

ร้อยละการ
รวมรายจ่าย
เบิกจ่ายจาก
รายรับ (บาท)
เงินเดือน งบดําเนินการ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ทั้งหมด (บาท) ยอดรายรับ
10,912,577.37 2,508,976.67 3,637,506.86 270,972.34 63,700.00 6,481,155.87 59.39

รายจ่าย

2,490,508.00

791,364.00

-

21,399,630.80 622,000.00 7,983,308.74

งานจัดการศึกษาโรงเรียน 23,772,963.00 1,855,276.42 444,859.14
สาธิตฯ

งานจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
งานทุนการศึกษา
- จัดสรรทุนการศึกษา
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์
- ทุนศึกษาต่อของ
บุคลากรสายสนับสนุน
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ
- พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
งานพัฒนาหลักสูตร
งานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัด
การศึกษา
- พัฒนางานวิจัย
งานบริการวิชาการ
แก่ชุมชน
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งานปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมทางการศึกษา
รวม

-

9,333,585.40 330,000.00 769,866.41

-

791,364.00

31.78

-

98,300.00 8,703,608.74

40.67

-

485,875.00 2,786,010.56

11.72

85,605.77 66,140.00 1,251,612.18

13.41

620,000.00

-

376,360.00

-

-

376,360.00

60.70

620,000.00
-

-

376,360.00
-

-

-

376,360.00
-

60.70

367,100.00

80.68

367,100.00

455,000.00
704,000.00

-

22,965.00

-

-

681,035.00

96.74

704,000.00

-

22,965.00

-

-

681,035.00

96.74

58,000.00

58,000.00

23.20

900,000.00
80,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00
50.00

258,000.00

140,840.00

140,840.00

54.59

8,621,446.80

4,239,052.10

4,239,052.10

49.17

80,417,711.37 5,316,253.09 19,264,447.25 356,578.11 714,015.00 26,292,498.45

32.69

250,000.00
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14.2 การพัฒนาบุคลากร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี บุ ค ลากรที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ในประเทศและต่างประเทศ รวมจํานวน 9 คน โดยลาศึกษาเต็มเวลาจํานวน 1 คน ลาศึกษาบางส่วนและนอก
เวลาราชการ จํานวน 8 คน มีบุคลากรไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 14.2-1-14.2-3
ตารางที่ 14.2-1 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับและสาขาวิชา
ประเทศ
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
1. นางสาววนัญญา
ไทย
ป.เอก สาขาวิชา
แก้วแก้วปาน
สาขาวิชาจิตวิทยา
ประยุกต์
2. นางสาวกันยารัตน์
ไทย
ป.เอก สาขาวิชา
เมืองแก้ว
จิตวิทยาประยุกต์
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
1. นางสาวนภสร
ไทย
ป.เอก สาขาวิชาพลศึกษา
นีละไพจิตร
2. นางสาวนรินทรา
ไทย
ป.เอก สาขาวิชา
จันทศร
การจัดการกีฬา
3. นางสาวกมลรัตน์
ไทย
ป.เอก สาขาวิชา
หนูสวี
สรีรวิทยาและโภชนาการ
ของการออกกําลังกาย
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
1. นายวชิระ จันทราช
ป.เอก สาขาวิชา
ไทย
English Language
Teaching
2. นางสาวมัณฑนา พันธุ์ดี ป.เอก สาขาวิชา
ไทย
English as an
International
Language
3. นางสาววิลาพัณย์
ไทย
ป.เอก สาขาวิชา
อุรบุญนวลชาติ
หลักสูตรและการสอน
4. นางสาวธิดาพร คมสัน ป.เอก สาขาวิชา
ไทย
การศึกษาปฐมวัย

วันเดือนปีที่ลา

แหล่งทุน

1 ตุลาคม 2558
ถึงปัจจุบัน

ทุนส่วนตัว

17 สิงหาคม 2558
ถึงปัจจุบัน

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย์

11 พฤศจิกายน 2556 ทุนสนับสนุนการศึกษา
ถึงปัจจุบัน
เพือ่ พัฒนาคณาจารย์
17 สิงหาคม 2558 ทุนสนับสนุนการศึกษา
ถึงปัจจุบัน
เพื่อพัฒนาคณาจารย์
16 สิงหาคม 2558 ทุนสนับสนุนการศึกษา
ถึงปัจจุบัน
เพื่อพัฒนาคณาจารย์

3 กรกฎาคม 2555
ถึงปัจจุบัน

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย์

15 สิงหาคม 2555
ถึงปัจจุบัน

ทุนส่วนตัว

22 สิงหาคม 2558
ถึงปัจจุบัน
8 สิงหาคม 2559
ถึงปัจจุบัน

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย์
ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาคณาจารย์

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 38

ตารางที่ 14.2-2 จํานวนบุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
ประจําปีการศึกษา 2560
หลักสูตร

จํานวน
อาจารย์

1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ
3 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
4 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
5 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
6.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา
6.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
6.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
6.4 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
6.5 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
7 สาขาวิชาศิลปศึกษา
รวม

10
9
6.5
20
9
43.5
11.5
5
7
11
9
2
90

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน)
ภายใน
ทั้งในและ
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
ประเทศ
2
1
7
3
1
5
6.5
9
10
1
6
4
2
5
3
1

1
2

7
4
4
3
5
1

ร้อยละ

รวม
10
9
6.5
19
7

100.00
100.00
100.00
95.00
77.78

11
4
7
10
8
2

95.65
80.00
100.00
90.91
88.89
100.00
100.00

หมายเหตุ * ไม่นับรวมอาจารย์ประจําหลักสูตรที่สังกัดหน่วยงานอื่น
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ตารางที่ 14.2-3 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศระยะสั้น ณ Massey
University ประเทศ New Zealand
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสัน้ ครัง้ ที่ 2
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บอกเล่า...
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่”
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560”
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร์ “แผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2562: การบริหารความ
เปลี่ยนแปลงของคณะวิชาในการเป็น
หน่วยงานในกํากับของรัฐ การปรับโครงสร้าง
หน่วยงาน การบริหารวิชาการ การบริหาร
จัดการด้านอัตรากําลัง และการเงินการคลัง”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การทํางาน
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การออกนอกระบบ”
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายทางการศึกษาตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุในอาเซียน เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
ครบรอบ 48 ปี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารและ
จัดการ

ระยะเวลา

งานบริหาร
และจัดการ

วันที่ 12
กรกฎาคม - 10
สิงหาคม 2560
วันที่ 23
สิงหาคม 2560

งานบริหาร
และจัดการ
งานบริหาร
และจัดการ
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

งานบริหาร
และจัดการ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)
13

งบประมาณ
(บาท)
2,006,927

13

1,000

วันที่ 20 ตุลาคม
2560

29

13,000

วันที่ 15
พฤศจิกายน
2560
วันที่ 8 – 9
มกราคม พ.ศ.
2561

60

4,000

63

5,645

วันที่ 24 - 25
พฤษภาคม
2561 ณ
โรงแรมเดอะ
รีเจ้นท์ ชะอํา
บีช รีสอร์ท
อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 19
กรกฎาคม
2561
วันที่ 5 กันยายน
2560
ณ ห้องประชุม
สวัสดิ์สุวรรณนที

300

731,097

60

3,665

35

19,851
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

9.

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนว
ทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome-Based Education)

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

10.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome-based Education (OBE)

งานพัฒนาวิชาการ
และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

11.

โครงการบรรยายเพื่อให้ความรู้แนวทางใน
การทําหลักสูตร (มคอ.2) ตามเกณฑ์
AUN-QA

งานพัฒนาวิชาการ

12.

โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ The 5th
International Conference on
Education (ICE 2018) and The 14th
National Conference “Advancing
Innovation and Research Excellence
for Transforming Education”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ”

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

วันที่ 8
พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม
สวัสดิ์สุวรรณนที
วันที่ 8-9
กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์
วันที่15 มิถุนายน
2561
ณ ห้องประชุม
ทัศนีย์ ผไทฉันท์
ชั้น 3
อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 23
มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์

โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ มหาวิทยาลัย College of
Liberal Arts National Cheng Kong
University และมหาวิทยาลัย National
Taiwan Normal University ประเทศ
ไต้หวัน

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

13.

14.

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

วันที่ 24
มิถุนายน 2561
ณ ห้อง ศษ
4311 ชั้น 3
อาคารโสมสวลี
วันที่ 3-6
กรกฎาคม
2561
ณ ประเทศ
ไต้หวัน

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)
12

งบประมาณ
(บาท)
13,525

71

100,000

68

5,000

350

568,500

102

43,240

15

157,780
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14.3 อาคารสถานที่
คณะศึกษาศาสตร์ มีอาคารทั้งหมด 4 อาคาร ได้แก่ อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 และ
อาคารโสมสวลี โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตารางที่ 14.3- 1 ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของคณะศึกษาศาสตร์
อาคารศึกษา 1
ใช้งานพื้นที่
จํานวน
พื้นที่
(ห้อง)
(ตร.ม.)
ห้องผู้บริหาร
6
104.46
ห้องพักอาจารย์
35
279.32
ห้องอาหาร
ห้องประชุม
7
1,041.78
ร้านค้าสโมสร
ห้องเรียนบรรยาย
16
1,008.00
ห้องเอนกประสงค์
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ
ศูนย์วิจัย
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องออกกําลังกาย
รวม
64
2,433.56

อาคารศึกษา 2
จํานวน
พื้นที่
(ห้อง)
(ตร.ม.)
3
13.00
16
133.66
6
667.22
13
642.92
38

1,456.80

อาคารศึกษา 3
จํานวน
พื้นที่
(ห้อง)
(ตร.ม.)
5
230
4
134.4
7
617
20
2370
7
483.10
1
371
1
69
2
293
47

4,567.52

อาคารโสมสวลี
จํานวน
พื้นที่
(ห้อง)
(ตร.ม.)
3
26.75
1
410.78
1
561.05
12
158.95
10
566.66
5
274
32

533.28
2,531.47

15. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกั นคุ ณภาพการศึกษาของคณะศึ กษาศาสตร์ สอดคล้องกั บพระราชบั ญญั ติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ กําหนดจุ ดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึ กษาที่ มุ่งเน้ นคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต
ใหม่ มี คุ ณ ภาพ จึ ง ได้ กํ า หนดกรอบแนวทางการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และได้จัดทํา“คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบั บปีการศึกษา 2557” ประกอบกับประกาศคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจําแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับ
สถาบัน ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้วางแผนดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวกําหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 2 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ดําเนินการไป
พร้อมกัน หากเป็นตัวบ่ชี้ที่เป็นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวบ่งชี้
กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไว้ดังนี้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาการวางระบบกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน จํ า นวนอาจารย์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ
บั ณ ฑิ ตศึ กษา โดยเฉพาะการคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลักสู ต ร ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิ ตบัณ ฑิ ต องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะให้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนั กศึกษา การให้บริการทาง
วิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
คณะศึกษาศาสตร์มีผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงานระดับคณะวิชาและ
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดยกําหนดบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
2. กําหนดแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์ ให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา
3. เสนอมาตรการและดํ า เนิ น การควบคุ ม ตรวจสอบและติ ด ตามผลงาน การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
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4. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์
5. วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพื่อเตรียมรับการประเมินภายในจากต้นสังกัด
6. ส่งเสริม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
7. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
16. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะศึก ษาศาสตร์ ได้นํ า ผลการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาจากการประเมิน ตนเองและจาก
ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินปีการศึกษา 2558 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ปีการศึกษา
2559 อย่างต่อเนื่อง โดยระบุค่าเป้าหมาย แผนการดําเนินงานของทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ เพื่อให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด ดังรายละเอียดในตารางที่ 16-1
ตารางที่ 16-1 การนําผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2559)
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
1. การบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาให้การ
สนับสนุนในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
2. เร่งรัดให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ ให้ผลิตผลงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการดําเนินงานของ
หลักสูตรให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สกอ.
(6 องค์ประกอบ)

การดําเนินการ (2560)
- มี ก ารชี้ แ จงสร้ า งความเข้ า ใจในเรื่ อ งเกณฑ์ ก าร
ประกั น คุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร โดยจั ด โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ทุก
ภาควิชาเพื่ อช่ วยกั น ปรับ ปรุงและร่วมกัน พั ฒ นาผล
การดําเนินงานให้ดีขึ้น
- กํ า กั บ ติ ด ตามคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร/ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
- คณะศึ ก ษาศาสตร์มี ก ารสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้
อาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น โดย
มีกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความ
วิ ช าการและบทความวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ”
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ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2559)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ระดมสรรพกําลังและองค์ความรู้จากคณาจารย์ใน
คณะ ในกําหนดประเด็นการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของชุมชน ท้องถิ่น และผูร้ ับบริการ

การดําเนินการ (2560)
2. โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความ
วิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ”
3. โครงการประชุ ม นํ าเสนอผลงานวิจั ย ระดั บ ชาติ
และนานาชาติ
- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย การผลิต
ตําราและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่คณาจารย์ที่ศึกษา
ต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญ าเอกเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ใ น
ต่างประเทศระยะสั้น
- การอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นในต่างประเทศ หรือ
สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น
- มีวารสาร 3 ฉบับเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์
- มีอาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 20
คน

- มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการชุมชนทุก
ระดับ
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริการวิชาการ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของสังคม
- จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
โดยระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา/นักเรียน
และชุมชน/สังคม
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดโครงการ
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้รับบริการในชุมชน
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ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2559)

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการติดตามผลการทดลองใช้โครงการวันครูและ
พิธีมอบครุสิทธิ์จาก 2 มหาวิทยาลัย และควรขยายผล
ไปยังสถาบันการศึกษาอื่นให้กว้างขวางมากขึ้น
เพื่อให้เกิดมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมและเกิดการ
ยอมรับที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรนําข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยสู่การพัฒนางาน
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนางานของสาขาวิชา

การดําเนินการ (2560)
- นําผลจากการประเมินโครงการบริการวิชาการมา
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

- ประสานงานติดตามการประเมินผลโครงการจากทั้ง
2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- ติดตามความต่อเนื่องของการจัดโครงการ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันครูและพิธี
มอบครุสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ในสื่อช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ/ EDU ZONE
- นําข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย รายหลักสูตร แจ้งแก่ทุก
ภาควิชา เพื่อนําไปปรับงบดําเนินการของภาควิชา/
สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้น
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บทที่ 2
ส่วนผลการดําเนินงาน
ในปี การศึ กษา 2560 คณะศึ กษาศาสตร์ได้รายงานผลการดําเนิ นงานตามเกณฑ์ การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โดยใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตั วบ่ งชี้ ในกลุ่ ม ค สถาบั น เฉพาะทางลั ก ษณะที่ 1 (ค1) ซึ่ งเป็ น สถาบั น ที่ เน้ น ระดั บ
บัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่าได้ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันทั้ง 4 ด้าน อย่าง
ครบถ้ว น โดยมีผ ลการประเมิน ทั้ง 5 องค์ป ระกอบในระดับ ดีม าก ค่า คะแนนเฉลี่ย 4.58 ดังมีร ายละเอีย ด
ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต (6 ตัวบ่งชี้)
การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้)
การบริการวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้)
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้)
การบริหารจัดการ (2 ตัวบ่งชี้)
เฉลี่ย 13 ตัวบ่งชี้

ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.09
ดี
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.58
ดีมาก
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ ณะรับผิดชอบ
สูตรคํานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
ตารางที่ 1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
หลักสูตร
องค์ประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ
ระดับปริญญาบัณฑิต
1. สาขาวิชาจิตวิทยา
ผ่าน
3.39
ดี
2. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ผ่าน
3.63
ดี
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผ่าน
3.47
ดี
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผ่าน
3.53
ดี
5. สาขาวิชาการประถมศึกษา
ผ่าน
3.63
ดี
6. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผ่าน
3.52
ดี
7. สาขาวิชาภาษาไทย
ผ่าน
3.76
ดี
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผ่าน
3.35
ดี
9. สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผ่าน
3.37
ดี
10. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผ่าน
2.98
ปานกลาง
11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผ่าน
2.61
ปานกลาง
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ผ่าน
3.06
ปานกลาง
2. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ผ่าน
3.25
ดี
3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผ่าน
3.38
ดี
4. สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ผ่าน
3.63
ดี
5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ผ่าน
3.54
ดี
6. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ผ่าน
3.56
ดี
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หลักสูตร
องค์ประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผ่าน
3.82
ดี
8. สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ผ่าน
3.65
ดี
9. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ผ่าน
3.58
ดี
10. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
ผ่าน
3.51
ดี
11. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผ่าน
3.73
ดี
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผ่าน
3.52
ดี
2. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ผ่าน
3.08
ดี
3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผ่าน
3.85
ดี
4. สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ผ่าน
3.41
ดี
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผ่าน
3.16
ดี
ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร
92.97
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน
27
คะแนนที่ได้
3.44
ดี
ผลการประเมินปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

3.25
3.44
3.51
3.51

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

3.25
3.44

3.51

คะแนน
คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรที่ เปิดสอนทั้ งหมด จํานวน 27 หลั กสู ตร เป็ นหลักสู ตรที่ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 27 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีการเปิดสอนครบวงรอบหลักสูตร ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 11 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี
2) หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่มีการเปิดสอนครบวงรอบหลักสูตร ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 11 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาโท
3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีการเปิดสอนครบวงรอบหลักสูตร ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาเอก
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คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการวิชาการดําเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ทําหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการครบถ้วนตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา และมี การวางแผนการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานทุกหลักสูตรพร้อมจัดทํารายงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ศษ 1.1-1 และ
ศษ 1.1-2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
ศษ 1.1-1
ศษ 1.1-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กาํ หนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม
กว่าโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนั บ จํานวนอาจารย์ป ระจํา ให้ นับ ตามปีการศึกษาและนั บ ทั้งที่ ป ฏิ บัติงานจริงและลาศึกษาต่ อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย
ตารางที่ 1.2-1 จํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารย์ตามคุณวุฒกิ ารศึกษา
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

หน่วยวัด
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา
2558
2559
2560
53
41
39
68.5
77
79
121.5
118
118
43.62
34.75
33.05
56.38
65.25
66.95
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 65.25
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ 66.95
เป้าหมายของปีนี้ : ร้อยละ 65.00
เป้าหมายปีต่อไป : ร้อยละ 65.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.08
4.18

4.06

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จํานวน 118 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 39 คน และปริญญาเอก 79 คน ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณ วุฒิ ปริญ ญาเอก (79/118*100) คิดเป็นร้อยละ 66.95 เมื่อแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตามเกณฑ์ ได้คะแนนเท่ากับ 4.18 คะแนน ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.2-1-1.2-5 (เอกสารหมายเลข
ศษ 1.2.1-1, ศษ 1.2.1-2 และ ศษ 1.2.1-3)
ตารางที่ 1.2-2 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
ภาควิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวชาการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ที่ไม่ได้สังกัดภาควิชา)

รวม

ปฏิบัติงาน
จริง
2
9
10
9
7
18
5
11
6
8
12
4
16
117

จํานวนอาจารย์
ลาศึกษาต่อ
ป.โทป.โท ป.เอก
เอก

1

1

รวมจํานวน
อาจารย์
ลาปฏิบัติ
ปฏิบัติงานจริง
ราชการ
ต่างประเทศ และลาศึกษาต่อ
2
9
10
9
7
19
5
11
6
8
12
4
16
118
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ตารางที่ 1.2-3 จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภาควิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ

จํานวนอาจารย์
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาโท
วุฒิปริญญาเอก
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 58 ปี 59 ปี 60
1
1
2
2
8
10
9
1
3
2
5.5
6
8
2
2
7
7
7
2
2
2
4
4.5
5
6
5
4
14
15
15

3
1
1
8
3
27
53

อาจารย์ประจําหลักสูตร (ที่ไม่ได้สังกัดภาควิชา)

รวม

2
2
2
6
3
14
41

2
1
6
4
16
39

4
9
5
5
2

5
9.5
5
7
5

5
9
6
7
6

4
68.5

1
77

79

ตารางที่ 1.2-4 จํานวนอาจารย์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปี (2559 - 2563)
จํานวนอาจารย์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ภาควิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
รวม

ในประเทศ (คน)
ต่างประเทศ (คน)
ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

1
1
2

1
1

1
2

2

1
1
1
5

2

7

2

1
1
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ตารางที่ 1.2-5 จํานวนอาจารย์ที่จะเกษียณจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชา/สาขาวิชา

ปี 2560
ตรี

1. สาขาวิชาศิลปศึกษา
2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา
3. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
5. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
6. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
7. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
7.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
7.2 สาขาวิชาการประถมศึกษา
7.3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
7.4 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
7.5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
รวม

จํานวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560 ถึง 2564
วันทํางานวันสุดท้าย 30 กันยายน (คน)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

โท

เอก

ตรี

โท

เอก
1

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

ปี 2564
เอก

ตรี

โท

เอก

1
1

1

1
1
1

3

3
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1

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
ศษ 1.2.1-1
ศษ 1.2.1-2
ศษ 1.2.1-3

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2560
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2560
รายชื่ออาจารย์ตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

ตารางที่ 1.3-1 จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

หน่วยวัด

ศาสตราจารย์
คน
รองศาสตราจารย์
คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คน
อาจารย์ที่ไม่มตี ําแหน่งทางวิชาการ
คน
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
คน
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)
ร้อยละ
ค่าคะแนนของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) คะแนน
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ
คะแนน
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

32.20
30.51
40
40

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา
2558

2559

2560

12
27
82.5
121.5
32.10
2.01
-

12
26
80
118
32.20
2.01
-

10
26
82
118
30.51
1.91
-

2.01 คะแนน
1.91 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
2.50 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คณะศึ กษาศาสตร์ มี น โยบายสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ อ าจารย์ ข อกํ า หนดตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ
โดย การจัดสรรทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ไปอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ โดยคณะได้กําหนดเงื่อนไขให้อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เขียนบทความลง
ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งส่วนหนึ่ งสามารถนํ าใช้เป็นผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ อีกทั้ งมีทุ น
ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตํารา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชา และระดับ
ภาควิชา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และนํามาใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
โดยมีการเพื่อเพิ่มจํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนของคณะศึกษาศาสตร์
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจําทั้งที่
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึ ก ษาต่ อ ) 118 คน จํ า แนกเป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดั บ รองศาสตราจารย์ 10 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 คน และอาจารย์ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 82 คน รวมอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั้งหมด 36 คน คิดเป็นร้อยละ
30.51 จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ตามรายละเอียดในตารางที่ 1.3-1 – 1.3-4 (เอกสารหมายเลข
ศษ 1.3.1-1 และ ศษ 1.3.1-2)
ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บอกเล่า...เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ:
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ” ในวั นที่ 20 ตุ ล าคม 2560 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒ นาผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ คณาจารย์พัฒ นาผลงานเพื่อการขอดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2560 มีคณาจารย์ยื่นเอกสารเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการจํานวนรวม 21 คน โดยได้รับการอนุมัติในตําแหน่ง ศาสตราจารย์จํานวน 1 คน(รอโปรดเกล้าฯ)
รองศาสตราจารย์จํานวน 1 คน และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน และมีอาจารย์อยู่ในระหว่าง
การรอผลตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 4 คน และตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน (เอกสารหมายเลข ศษ
1.3.1-3 และ ศษ 1.3.1-4)
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ตารางที่ 1.3-2 จํานวนอาจารย์ประจําทีด่ ํารงตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ จําแนกรายภาควิชา/สาขาวิชา
จํานวนอาจารย์ประจํา (คน)
หลักสูตร

ปฏิบัติ ลา ลา
งาน ศึกษา ปฏิบัติ
จริง
ต่อ งาน

จํานวนอาจารย์ตามตําแหน่งทางวิชาการ

ผู้มีตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่มี
คิดเป็น
รวม
ตําแหน่ง ผศ. รศ. ศ. รวม ร้อยละ

1. สาขาวิชาศิลปศึกษา
2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา
3. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
5. ภาควิชาจิตวิทยาและการ แนะแนว
6. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
7. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
- สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ที่ไม่ได้สงั กัดภาควิชา)

2
9
10
9
7
18
42
5
11
6
8
12
4
16

1
1
-

-

2
9
10
9
7
19
42
5
11
6
8
12
4
16

2
2
7
3
5
13
30
1
7
4
6
12
4
16

6
2
4
1
3
10
3
4
2
1
-

1
1
2
1
3
2
1
1
-

-

7
3
6
2
6
12
4
4
2
2
-

77.77
30.00
66.66
28.57
31.58
28.57
80.00
36.36
33.33
25.00
-

รวมทั้งหมด
ร้อยละ

117

1

-

118

82

26

10

-

36

30.51

100.00 69.49 22.03 8.47

-

30.51

99.15 0.85

-

คะแนน

1.91
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ตารางที่ 1.3-3 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ที่ยื่นเอกสารเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการและจํานวนที่ได้อนุมัติ
ประจําปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์
ภาควิชา/สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต
เทคโนโลยีการศึกษา
พื้นฐานทางการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรและวิธีสอน

รวม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จํานวน จํานวน รอการ จํานวน จํานวน รอการ จํานวน จํานวน รอการ
ที่ยื่น ที่ได้อนุมัติ พิจารณา ทีย่ ื่น ที่ได้อนุมัติ พิจารณา ทีย่ ื่น ที่ได้อนุมัติ พิจารณา

-

-

-

1
1
2
4

1
1

1
2
3

1
1
1
5
8

1
1

1
1
1
4
7

ตารางที่ 1.3-4 จํานวนอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ จําแนกตามภาควิชา
ประจําปีการศึกษา 2560
ภาควิชา/สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต
เทคโนโลยีการศึกษา
พื้นฐานทางการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรและวิธีสอน

จํานวนอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับต่าง ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

1

-

-

1

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
ศษ 1.3.1-1
ศษ 1.3.1-2
ศษ 1.3.1-3
ศษ 1.3.1-4

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2560
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่าเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คํานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
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สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา
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 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์
8:1
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
25:1
กลุ่มสาขา

สูตรการคํานวณ
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ10
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ20 ให้นํามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้

(20 -ค่าร้อยละที่คํานวณได้จาก 1)
10

X5

ตัวอย่างการคํานวณ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจําของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 24 - 25 x 100
25
= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจําของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 32 - 25 x 100
25
= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจําของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
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
นักศึกษา
หลักสูตร
1 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา
2 ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวติ
3 ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว
4 ภาควิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา
5 ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
6 ภาควิชาหลักสูตร
และวิธสี อน
6.1 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
6.2 สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ
6.3 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
6.4 สาขาวิชาการสอน
ภาษาต่างประเทศ
6.5 สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา
6.6 สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
7. หลักสูตร
คณิตศาสตร์
8. หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา
รวม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

จํานวน
ค่าความ
จํานวน
อัตราส่วน
อาจารย์
ต่างจาก
นักศึกษา:
ปริญญาเอก นักศึกษาเต็ม
คะแนน
(ปฏิบัติ
เกณฑ์
เวลาเทียบเท่า
อาจารย์
งานจริง)
มาตรฐาน
ปกติ พิเศษ

-

-

6.50

47.00

22.00

115.63

191.13

9

21.24

-29.20

5

113.61

-

4.50

-

25.75

6.50

150.36

10

15.04

-49.87

5

121.70

-

-

8.00

-

-

129.70

7

18.53

-38.23

5

182.08

-

-

36.59

42.63

77.63

338.92

19

17.84

-40.53

5

87.89

96.23

6.55

53.96

1.50

6.59

252.71

10

25.27

-15.77

5

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

58
241.95

-

-

-

-

-

241.95

14

17.28

-42.40

5

-

-

2.50

16.50

3.88

24.63

47.50

5

9.50

-68.33

5

128.03

2.23

-

51.67

-

25.50

207.42

9

23.05

-23.17

5

176.67

213.34

3.59

36.46

-

83.75

513.81

19

27.04

-9.87

5

152.09

1.06

-

33.05

3.00

31.21

220.40

11

20.04

-33.20

5

-

-

1.00

30.04

-

-

31.04

-

-

61.47

-

-

-

-

-

61.47

2

30.74

0.02

5

-

-

-

-

-

-

-

2

0.00

-100.00

5

2,386.38

117

20.40

-32.00

5

1,265.47 312.85 24.63 313.26 98.75 371.42

หมายเหตุ : ในการคิดคํานวณค่า FTES นับรวมอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําด้วย
ที่มา : รายงานการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: 19.36
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
20.40
เป้าหมายของปีนี้ : ไม่เกิน 30.00
เป้าหมายปีต่อไป : ไม่เกิน 30.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00
5.00

5.00

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คณะศึก ษาศาสตร์ได้วิเคราะห์ค่าจํา นวนนัก ศึก ษาเต็ม เวลา (FTES) จําแนกตามระดับ การศึก ษา
โดยในปีการศึกษา 2560 จําแนกเป็นระดับปริญญาตรีจํานวน 1,578.32 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 337.89
คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 470.17 คน และเมื่อคิดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในภาพรวมของ
ทั้งคณะเท่ากับ 2,386.38 คน จากอาจารย์ประจํา (ปฏิบัติงานจริง) จํานวนทั้งหมด 117 คน คิดอัตราส่วน
นักศึกษา:อาจารย์เท่ากับ 20.40 : 1 (เอกสารหลักฐานหมายเลข ศษ 1.4.1-1 และศษ 1.4.1-2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
ศษ 1.4.1-1
ศษ 1.4.1-2

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560
ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การดําเนินการ
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1
2

จัดบริการให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6
6
6
6

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

5.00
5.00

5.00








คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดบริการให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดย
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียน
หรื อ ปั ญ หาส่ ว นตั ว ทั้ ง นี้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง ทางด้ า นวิ ช าการ และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการต่างๆ จากทั้งของ
คณะ ภาควิชาและนักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คําแนะนําทั้งทางด้านวิชาการ
การใช้ชีวิต การปรับตัว และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น โครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่กุลสตรีศรีศึกษา (เอกสารหมายเลข
ศษ 1.5.1-1, ศษ 1.5.1-2 และศษ 1.5.1-3)
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2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษา ฝึกฝน และหาประสบการณ์ตาม
ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลโดยมีการประชาสัมพันธ์ทั้งใน Website, Facebook, Line Group
และคณะศึกษาศาสตร์ ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการนักศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ใน Facebook, Line Group
ของคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะศึกษาศาสตร์ การติดประกาศ และการส่งสําเนาหนังสือถึงภาควิชา
ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน, การประกวดวาด
ภาพเด็กและเยาวชน และการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น Line ในหัวข้อ "การต่อต้านการค้า
มนุษย์", การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 โครงการเยาวชน คนทําดี, การประกวด
โครงงาน (Model) ศาสตร์พระราชา โครงการ "ปลูกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7", การแข่งขันโต้วาทีสิทธิ
มนุษยชนภาษาอังกฤษอุดมศึกษา เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.2-1)
เช่นเดียวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา ก็จะใช้การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Line Group คณะศึ ก ษาศาสตร์ และคณะศึ ก ษาศาสตร์ ส่ งข้ อ มู ล ให้ ค ณะกรรมการ
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ น Facebook, Line Group ของคณะกรรมการนั ก ศึ ก ษาประจํ า คณะ
ศึกษาศาสตร์ และการติดประกาศภายในคณะ รวมทั้งการให้บริษัทที่รับสมัครงานมาทําการประชาสัมพันธ์ เช่น
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครงาน ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครครู, โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครเจ้าหน้าที่
ประสานงานและล่ ามแปลภาษา, โรงเรี ย นวั ด หนั ง กรุ งเทพฯ รั บ สมั ค รครู , บริ ษั ท ซู เปอร์ เรซู เม่ จํ ากั ด
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการหางานออนไลน์, หอการค้าญี่ปุ่น-ไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน Japan
Job Fair 2018, หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน Bonjour Talent International
Job Fair, กองกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมแรงงานอาชีพและการแนะแนว
การศึกษาต่อ Su Job Fair & Road to Education 2018 เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.2-2)
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ โดยจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาโดยกําหนดโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไว้ในแผนประจําปี ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5
เข้าร่วมมหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ (SU Job Fair & Road to Education 2018) และ
ทําหน้าที่ติดต่อประสานงานจัดหาแหล่งฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยทุกปีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริ ม สร้ า งความเป็ น ครู แ ละเสริ ม สร้ า งทั ก ษะวิ ช าชี พ หลายโครงการ อาทิ โครงการปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานของทุกภาควิชา โครงการความรู้สู่น้อง โครงการ
ศึกษาพัฒนา โครงการ LIFELONG รักษ์ถิ่นครั้งที่ 5 กิจกรรม job fair เป็นต้น
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นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดโครงการครุสิทธิ์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครู และโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อแนะนําแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ เตรียมพร้อมสู่การทํางาน เป็นต้น (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.3-1 และ ศษ 1.5.3-2)
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
คณ ะศึ ก ษาศาสตร์ มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการให้ บ ริ ก ารทุ ก ด้ า นแก่ นั ก ศึ ก ษา
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและกําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยจัดทําแบบสํารวจความ
พึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก และการให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ ดังนี้
(ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)
ข้อ 1. การให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษามีผลการประเมิน 4.20 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
ข้อ 2. มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและข้อมูลการบริการจัดหางานมีผลการ
ประเมิน 4.18 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
ข้อ 3. มีข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/แหล่งทุนการศึกษามีผลการประเมิน 4.07
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.4-1 และศษ 1.5.4-2)
5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้คณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทราบและนําข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการ
ให้บริการ โดยในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการพัฒนาเรื่องคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ข้อที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ จัดกิจกรรม/โครงการสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษายังไม่
สามารถรองรับกับความต้องการของนั กศึกษาได้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการ และ
เตรียมพร้อมสู่การทํางาน มีโอกาสการแข่งขันสูงขึ้นในประชาคมอาเซียน จึงจัดโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอั งกฤษในต่างประเทศ ได้ แก่ เมืองปี นั ง ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม เพื่ อให้ นั กศึ กษากล้าคิ ด
กล้าแสดงออก และสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.5-1 และ
ศษ 1.5.5-2)
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าในช่องทางต่างๆ ได้แก่
ทางWebsite, Facebook, Line Group ของคณะฯ เช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการการสัมมนาความรู้
ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อข้อมูลทุนวิจัยข่าวการรับสมัครงานเป็นต้น และมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒ นาความรู้และประสบการณ์ เป็นระยะๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สํ านั ก งาน ก.พ. รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รับ ทุ น การศึ ก ษาจากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ไปศึ ก ษาวิ ช า
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ซี อ านเจี ย วทง (Xi'an Jiaotong University) ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ), สํานักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป
ศึกษาวิชา ณ มหาวิท ยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ,สํานั ก
ยุ ท ธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น การศึ ก ษา DUO-Sweden 2018
ณ ราชอาณาจักรสวีเดน, มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา
American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) เป็ น ต้ น รวมทั้ ง จั ด โครงการที่
เสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วม (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.6-1)
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมหารือกับศิษย์เก่าเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและ
ดําเนินการจัดงานโครงการ“กล้วยไม้บาน ปี 2561 : กล้วยไม้ช่องาม ยามกล้วยไม้บาน... วันวานทับแก้ว” เนื่อง
ในโอกาสสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เพื่อ
พบปะสังสรรค์ ระลึกถึงความผูกพัน และมิตรไมตรีที่มีต่อกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการสร้างเครือข่ายศึกษาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็น
โอกาสในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อเป็นข้อมูล ช่องทางการสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ อีก
ด้วย (เอกสารหมายเลข ศษ 1.5.6-2 และ ศษ 1.5.6-3)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 1.5.1-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4 และ 5 ประจําปีการศึกษา 2560
ศษ 1.5.1-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีป่ รึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2560
ศษ 1.5.1-3 โครงการแนะนําด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การปรับตัว และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
- โครงการครอบครัวศึกษาและกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ประจําปีการศึกษา 2560
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2560
- โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่กุลสตรีศรีศึกษา
ศษ 1.5.2-1 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการต่างๆที่เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ
ศษ 1.5.2-2 หนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องกิจกรรมพิเศษ/แหล่งงานแก่นักศึกษา
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 1.5.3-1 โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจิตวิทยา
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- โครงการความรู้สู่น้อง
- โครงการศึกษาพัฒนา
- โครงการ LIFELONG รักษ์ถนิ่ ครั้งที่ 5
- โครงการครุสทิ ธิ์
- โครงการปัจฉิมนิเทศ “ก่อนจาก...รั้วศึกษา-ศิลปากร”
ศษ 1.5.3-2 การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมแรงงานอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อ
(SU Job Fair & Road to Education 2018)
ศษ 1.5.4-1 แบบสํารวจความพึงพอใจด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 1.5.4-2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 1.5.5-1 รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการนักศึกษาฯ และประธานนักศึกษาประจําสาขาวิชา
ศษ 1.5.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีวาระการนําเสนอผลสํารวจความ
พึงพอใจด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษา
ศษ 1.5.6-1 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
ศษ 1.5.6-2 รายงานการประชุมการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและดําเนินการจัดงาน
โครงการ“กล้วยไม้บาน ปี 2561 : กล้วยไม้ชอ่ งาม ยามกล้วยไม้บาน... วันวานทับแก้ว”
ศษ 1.5.6-3 โครงการ“กล้วยไม้บาน ปี 2561 : กล้วยไม้ช่องาม ยามกล้วยไม้บาน... วันวานทับแก้ว”
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
คุณ ลักษณะบั ณ ฑิ ตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นา
นักศึกษา

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6
6
6
6

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

การดําเนินการ
มี
ไม่มี








5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดทําแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือจากการ
พั ฒ นานั กศึ ก ษาผ่ านการจั ดกิ จกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลั กสู ตร ทั้ งนี้ กิ จกรรมการพั ฒ นา
นักศึกษามีผู้รับผิดชอบจัดโครงการหลายฝ่าย ทั้งคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา และคณะกรรมการนักศึกษา
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกปี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามที่สถาบันกําหนดโดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ
คือ (เอกสารหมายเลข ศษ 1.6.1-1)
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพั ฒ นานักศึกษาให้ดําเนิน กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณ ลักษณะบัณ ฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ 5 ประการให้ ค รบถ้ ว นประกอบด้ ว ย
(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกประเภท โดยการจัดทําโครงการ
โครงการจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และยื่นโครงการขออนุมัติต่อฝ่ายบริหาร (รองคณบดีฝ่ายพัฒ นา
นักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้มีการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด
ลั ก ษณะของกิ จ กรรม กลุ่ ม เป้ า หมายและวิ ธี ก ารประเมิ น ความสํ าเร็จ และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่ และมีการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมโดยนักศึกษาที่เข้าร่วม และสรุปภาพรวมของทุกกิจกรรม และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯพิ จารณาเพื่อนํ ามาพั ฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่ อไป (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)
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ในปี การศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมพั ฒ นานั กศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ซึ่งมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 59 โครงการ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1) คุณธรรมจริยธรรม
จํานวน 37 โครงการ
2) ความรู้
จํานวน 34 โครงการ
3) ทักษะทางปัญญา
จํานวน 27 โครงการ
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
จํานวน 48 โครงการ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 8 โครงการ
โดยมี รายละเอียดในภาคผนวก 3
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์เล็งเห็ นถึงความสําคัญ ของบทบาทนั กศึกษากับการประกันคุณ ภาพจึงได้จัด
โครงการอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพโดยเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการสัมมนาผู้นํา
นักศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา และนักศึกษาสามารถนํามาใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอน
PDCA ตั้งแต่การวางแผนการจัดทําโครงการโดยกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน นอกจากนี้ การตรวจสอบ ประเมิ น การปฏิ บั ติ งานและการนํ าผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงเพื่ อ วาง
แผนการดําเนินงานที่ดีขึ้นในการจัดการโครงการในครั้งต่อไป
ในทุกปีการศึกษา คณะฯได้จัดทําคู่มือนักศึกษา เพื่อแจกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีการให้ความรู้
เรื่องการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาด้ วย นอกจากนั กศึ กษาจะได้ความรู้ในเรื่องการจั ด กิจกรรม/โครงการ
ตามกระบวนการ PDCA แล้ว ยังได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีม การเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
การฝึกประเมินผลการทํ ากิจกรรม และวางแผนปรับปรุงการทํางาน นอกจากนี้ ยังได้เปิดสอนนักศึกษาใน
รายวิช า 461 421 การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาการศึ กษาในหลั กสู ต ร (เอกสารหมายเลขศษ 1.6.3-1,
ศษ 1.6.3-2 และศษ 1.6.3-3)
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณ ลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน โดยมีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับคณะวิชา และระดับภาควิชา ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้หน่วยกิจการนักศึกษา กํากับติดตามให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ โดยให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดีขึ้นต่อไป (เอกสาร
หมายเลขศษ 1.6.4-1)
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5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยนําผลการ
ประเมินแผนเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับคณะทราบ โดยคณะ
กรรมการฯ ได้เสนอให้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 ต่อไป
รวมทั้ งได้นํ าผลการประเมิ น โครงการทุ กโครงการเสนอที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจําคณะศึ กษาศาสตร์
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ให้ข้อเสนอแนะว่าควรนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงในการจัดโครงการต่อไป (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.6.5-1)
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์มี ก ารประเมิ น แผนการจัด กิ จ กรรม ปี ก ารศึ ก ษา 2560 และผลการประเมิ น
โครงการทุกโครงการ โดยนําผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ทราบ แล้วจึงนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
โครงการในต่อไป โดยในปีนี้ได้หาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
ทางด้านวิชาการ และเตรียมพร้อมสู่การทํางาน มีโอกาสการแข่งขันสูงขึ้นในประชาคมอาเซียน จึงจัดโครงการ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น (หมายเลขเอกสาร ศษ 1.6.6-1 และศษ 1.6.6-2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
ศษ 1.6.1-1
ศษ 1.6.2-1
ศษ 1.6.2-2
ศษ 1.6.2-3
ศษ 1.6.2-4
ศษ 1.6.2-5
ศษ 1.6.3-1
ศษ 1.6.3-2
ศษ 1.6.3-3
ศษ 1.6.4-1
ศษ 1.6.5-1
ศษ 1.6.6-1
ศษ 1.6.6-2

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านความรู้
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปัญญา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษา
บทความการประกันคุณภาพ โดย รศ.ดร. ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ และนางสาววรรณภา
แสงวัฒนะกุล
มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 5 ประการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนตามกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน
ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

1.1

3.51

3.44

3.44

พอใช้

1.2

ร้อยละ 65.00

ร้อยละ 66.95

4.18

ดี

1.3

ร้อยละ 40.00

ร้อยละ 30.51

1.91

ต้องปรับปรุง

1.4

ไม่เกิน 30 : 1

20.40 : 1

5.00

ดีมาก

1.5

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ดีมาก

1.6

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ดีมาก

4.09

ดี

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น

1. คณะศึ ก ษาศาสตร์ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีแผนการดําเนินการและโครงการที่จะทําให้หลักสูตรของคณะวิชาเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานฯ และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
(หลักสูตร 5 ปี)
2. คณะศึกษาศาสตร์มีแผนการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้
สู งขึ้ น และมี ก ารจั ด โครงการเตรี ย มความพร้อ มเพื่ อ เข้ าสู่ ตํ าแหน่ งทางวิ ช าการ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย การผลิตตําราและการเผยแพร่ผลงานวิจัย การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่คณาจารย์ที่
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศระยะสั้น การอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นใน
ต่างประเทศ หรือ สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น
3. คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษานักศึกษาทั้งใน
เรื่องวิชาการและปัญหาส่วนตัว นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ
4. คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนงบประมาณ สําหรับการดําเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ชั ด เจน ซึ่ งสามารถส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ต าม
มาตรฐานของบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ไม่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ได้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้มากขึ้น และทุกหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การดําเนินการ
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ เช่ น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส่ งเสริ ม งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ เช่ น การจั ด
ประชุ ม วิ ช าการ การจั ด แสดงงานสร้ า งสรรค์ การจั ด ให้ มี ศ าสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย มี ก ารสร้ า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6
6
6
6

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ









เกณฑ์ประเมิน :
5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน :
5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน :
5.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ คณาจารย์ ในด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การแสดงข้อมูลรายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวมถึงมีระบบ
ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ระบบ e-office ของคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยเป็นรายบุคคล รวมถึงระบบการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
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
- ห้ อ งปฏิ บั ติ การหรือห้ องปฏิ บั ติงานสร้างสรรค์ ห รือ หน่ วยวิจัย หรือศูน ย์ เครื่องมือหรือศูน ย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
คณะศึ กษาศาสตร์ จั ดหาทรั พ ยากรและหรื อจั ดหาแหล่ งสนั บสนุ น ทรั พ ยากรอย่ างเพี ยงพอทั้ ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทางวิชาการตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริม
การวิจัย ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพื่อเป็น 1) แหล่งใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพครู 2) แหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพครู 3) แหล่งให้บริการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครูแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 4) ศูนย์กลางในการบริการ
วิชาการทางการศึกษา การจัดฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคตะวันตกได้ ได้แก่
1. โครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางการศึกษาตลอดชีวิตของผู้สูงอายุใน
อาเซี ย น เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนาคณะศึ ก ษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “University of the Third Age (U3A) - A Lifelong Education of
Non-Formal Learning” โดย Prof. Thomas Kuan และแบ่งกลุ่มอภิ ปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หั วข้อ
“Lifelong Learning Activities of Ageing” เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้ อ ง
ประชุมสวัสดิ์สุวรรณนที ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเวลา 13.00 –
16.00 น. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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2. โครงการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ เน้ น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้
(Outcome-Based Education)
- การบรรยายพิ เศษ เรื่อ ง “แนวทางการจัด การศึ ก ษาที่ เน้ น ผลลั พ ธ์ก ารเรีย นรู้ (OutcomeBased Education และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาและแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ เน้ น
ผ ล ลั พ ธ์ ก ารเรี ย น รู้ (Outcome-Based Education)” โด ย Dr.Cameron Keith Richards เมื่ อ วั น ที่
8 พฤศจิ ก ายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สวั ส ดิ์ สุ ว รรณนที ชั้ น 2 อาคารศึ ก ษา 3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. โครงการประชุ ม นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ The 5th International
Conference on Education (ICE 2018) and The 14th National Conference “ Advancing
Innovation and Research Excellence for Transforming Education” วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2561 ณ
ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ 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
- การบ รรยายพิ เศษ เรื่ อ ง “Trends and Issues in Formal Education and Lifelong
Learning Research” โ ด ย Dr. Cameron Keith Richards, Southern Cross University, Australia.
เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2561 เวลา 9.15 – 10.15 น. ณ ห้ อ งประชุ ม หลวงพ่ อ วั ด ไร่ ขิ ง อุ ป ถั ม ภ์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การบรรยายพิ เศษ เรื่อ ง “Lesson Study for Professional Learning Community” โดย
Dr. Eisuke Saito, Monash University, Australia. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การบ รรยายพิ เศษ เรื่ อ ง “Implementing Content Language Integrated Learning
(CLIL) in Taiwan” โดย Prof. Wenli TSOU, National Cheng-kung University, Taiwan.เมื่ อ วั น ที่ 23
มิ ถุ น ายน 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม หลวงพ่ อ วัด ไร่ขิ งอุ ป ถั ม ภ์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การบรรยายพิ เศษ เรื่ อ ง “Language Education for Transnational Migrant Studies”
โดย Dr. Ngô Thị Thanh Vân, Dean, Ton Duc Thang University, Vietnam. เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน
2561 เวลา 1.00 – 2.00 น. ณ ห้ องประชุ ม หลวงพ่ อวัด ไร่ขิ งอุ ป ถัม ภ์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร
- การบรรยายพิ เศษ เรื่อง “Learning and Teaching Thai Language in Royal University
of Phnom Penh” โดย Mr. Hem Samphos, Royal University of Phnom Penh, Cambodia. เมื่ อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 2.00 – 3.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ”
- การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง “Writing Research Articles for Publishing in International
Academic Journals” โ ด ย Dr.Cameron Keith Richards, Southern Cross University, Australia
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง ศษ 4311 ชั้น 3 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. โครงการศึ ก ษาดู งานและสร้างเครือ ข่ ายการวิจั ย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ณ มหาวิทยาลัย College of Liberal Arts National Cheng Kong University และมหาวิทยาลัย National
Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัย เจรจาความร่วมมือ
ด้านวิชาการและงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย College of Liberal Arts National Cheng Kong University
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัย เจรจาความร่วมมือ
ด้านวิชาการและงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน
(เอกสารหมายเลขศษ 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. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ และ
พนั ก งาน เพื่ อ ทํ าวิจั ยหรือ งานสร้างสรรค์ ทั้ งด้ านการวิจัย พื้ น ฐาน การวิจั ย ประยุ ก ต์ การวิ จั ย และพั ฒ นา
การวิจัยสถาบัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ทุนเผยแพร่
งานวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณของคณะวิชาและภาควิชา
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทุนอุดหนุนการพัฒนาโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการดําเนินงานหรือการพัฒนาของคณะฯ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วย
นักวิจัย โดยมีระเบียบ ข้อปฏิบัติ การจ่ายเงินทุนวิจัยการส่งรายงานผลการวิจัย เพื่อเป็นการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานวิจัยให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีโดยผ่ายระบบและกลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการที่คณะฯแต่งตั้ง (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, ศษ 2.1.3-9 และศษ 2.1.3-10)
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างชัดเจนโดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทํา
ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ใน
สื่อต่างๆ มีการสนับสนุนให้นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และมีสถานที่สําหรับแสดงผลงานวิจัย เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัย จัดให้มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับ
นํ าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการหรื อ ตี พิ ม พ์ ในวารสารที่ ได้ ม าตรฐาน และคณะฯ ได้ จั ด ทํ าวารสารศิ ล ปากร
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ศึกษาศาสตร์วิจัย เพื่อรองรับการเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งวารสาร
ฉบับดังกล่าวได้รับการประเมินวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดลําดับให้
วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และได้จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
รองรั บ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ของอาจารย์ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอกสถาบั น และมี ก ารเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการและวารสาร ในส่วนของการเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้ให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ หรือการ
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 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนิ น การวิจัยการเพื่ อให้ ทั น ต่ อสังคมของการเปลี่ย นแปลง สังคมแห่ งการเรีย นรู้ (knowledge society)
โดยใช้ความรู้ และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนา ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่รวมถึงเป็นการ
ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาเข้ า สู่ ยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( Information Technology : IT ) การวิ จั ย จึ ง เป็ น
กระบวนการที่สําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยคณะศึกษาศาสตร์เห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ จึงได้ จัดสรรเงิน สนั บ สนุ น เป็ น รางวั ล ให้ กั บ อาจารย์ ที่ เป็ น นั ก วิจั ยดี เด่ น และมี ผ ลงานวิจั ย หรือ
สร้างสรรค์ดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแรงจูงใจ และกระตุ้น
ให้คณาจารย์สนใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมด้านการศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เอกสารหมายเลข ศษ 2.1.5-1)
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์ ที่ นํ า ไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์นักวิจัยและของ
คณะฯกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาหรือประกอบธุรกิจจากผลจากงานวิจัยโดยกําหนดเป็น
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ตามรายละเอียดในคู่มือการ
ขอรั บ ความคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ศู น ย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร นอกจากนี้ ค ณะ
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 : ในการประเมิ น ตามเกณฑ์ ข้ อ นี้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ใช้ ผ ลการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั บ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักฐานประกอบการ
ประเมิน
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
ศษ 2.1.1-1
ศษ 2.1.1-2
ศษ 2.1.1-3
ศษ 2.1.1-4
ศษ 2.1.2-1
ศษ 2.1.2-2

ศษ 2.1.2-3
ศษ 2.1.2-4

ศษ 2.1.2-5
ศษ 2.1.2-6

ศษ 2.1.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.educ.su.ac.th
ระบบการเผยแพร่บทความวิจัยจากฐานข้อมูล Thaijo
ระบบ e-office คณะศึกษาศาสตร์ แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย
ระบบการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัยผ่านระบบ MIS
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางการศึกษาตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
ในอาเซี ย น เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนาคณ ะศึ ก ษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย Prof. Thomas Kuan
โครงการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ เน้ น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้
(Outcome-Based Education) โดย Dr.Cameron Keith Richards
โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5 th International
Conference on Education (ICE 2018) and The 14 th National Conference
“Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education”
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย 1) Asst. Prof. James M. Wright, Ed.D. 2) Dr. Cameron Keith
Richards, Southern Cross University, Australia. 3) Prof. Wenli TSOU, National
Cheng-kung University, Taiwan. 4) Dr. Ngô Thị Thanh Vân, Dean, Ton Duc Thang
University, Vietnam. 5) Mr. Hem Samphos, Royal University of Phnom Penh,
Cambodia.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ” โดย Dr.Cameron Keith Richards, Southern Cross University, Australia
โครงการศึ กษาดู งานและสร้างเครือข่ ายการวิจัย คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร
ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย College of Liberal Arts National Cheng Kong University แ ล ะ
มหาวิ ท ยาลั ย National Taiwan Normal University ประเทศไต้ ห วั น ระหว่ า งวั น ที่ 3-6
กรกฎ าคม 2561 ณ มห าวิ ท ยาลั ย College of Liberal Arts National Cheng Kong
University และมหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน
แผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนของ
คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการใช้เงินกองทุนวิจัยฯ 2561 งานวิจัย
และบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หมายเลข
ศษ 2.1.3-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมแจ้งสรุปแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการใช้เงินกองทุนวิจัยฯ
(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 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัย
ศษ 2.1.3-9 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัยบทความวิจัยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 2.1.3-10 แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย
ศษ 2.1.4-1 แผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนของคณะศึกษาศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการใช้เงินกองทุนวิจัยฯ พ.ศ. 2561 งานวิจัยและ
บริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 2.1.4-2 รายงานการประชุมแจ้งสรุปแผนการดําเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานวิจัยและบริการวิชาการ)
ศษ 2.1.4-3 ประกาศการให้ทุนเผยแพร่งานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 2.1.4-4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ศษ 2.1.4-5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
ศษ 2.1.4-6 รายชื่อวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ในบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ศษ 2.1.5-1 ประกาศการขอรับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2561
ศษ 2.1.6-1 คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 2.1.6-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2549
ศษ 2.1.6-3 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 2.1.6-4 ระบบและกลไกของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ศษ 2.1.6-5 เอกสารรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะที่กลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนทีไ่ ด้ในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
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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 59 ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท)

1. งบรายได้ของคณะวิชา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมเงินสนับสนุนภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน (บาท)
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช.
2. แหล่งทุนต่างประเทศ
3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ.
4. หน่วยงานภาคเอกชน
5. แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)
รวมเงินสนับสนุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัย/ สร้างสรรค์
- จากภายในสถาบัน
- จากภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารย์ประจํา (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
จํานวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารย์ประจํา (ลาศึกษาต่อ)
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาต่อ)
จํานวนอาจารย์ประจําทัง้ หมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจัย

1,679,861.11
1,936,670.00
3,616,531.11

1,721,883.33
2,163,447.06
3,885,330.39

3,933,386.36
4,142,666.67
8,076,053.03

1,777,500.00

774,347.50

1,052,961.82

35,946,166.67

17,336,660.13

3,622,285.43

37,723,666.67
41,340,197.78

18,111,007.63 4,675,247.25
21,996,338.02 12,751,300.28

81
28
120
120
1.5
121.5
-

111
25
115
115
3
118
-

60
16
117
117
1
118
-

344,501.65

191,272.50

108,985.47

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
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ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามหลักสูตร

หลักสูตร

เงินรายได้

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน

รวม

720,000

945,454.54

27,272.72

1,692,727.26

338,545.45

5

5

-

-

182,000

182,000

36,400

1.82

5

760,000

135,000

226,780

1,121,780

224,356

5

9

500,000

250,000

-

750,000

83,333.33

4.17

5

-

37,500

77,000

114,500

22,900

1.15

6

-

71,000

-

71,000

11,833.33

0.59

5

-

56,250

-

56,250

11,250

0.56

10

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
แผ่นดิน

5

2560)

ระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

จํานวน อาจารย์
และนักวิจัย
ที่ปฎิบัติงานจริง
(ปีการศึกษา
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คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามหลักสูตร

หลักสูตร

เงินรายได้

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน

รวม

-

-

-

-

-

-

5

-

56,250

-

56,250

11,250

0.56

5

-

31,250

-

31,250

6,250

5

5

-

75,000

499,666.67

574,666.67

114,933.33

5

2

800,000

400,000

100,000

1,300,000

260,000

5

5

-

230,000

594,142.72

824,142.72

164,828.54

5

3

-

36,250

499,666.67

535,916.67

178,638.89

5

5

-

22,727.27

13,636.37

36,363.64

7,272.73

0.36

งบประมาณ
แผ่นดิน

2

2560)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิธีวทิ ยาการวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

จํานวน อาจารย์
และนักวิจัย
ที่ปฎิบัติงานจริง
(ปีการศึกษา
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คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามหลักสูตร

หลักสูตร

เงินรายได้

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน

รวม

-

25,000

-

25,000

6,250

0.31

5

-

362,727.27

663,636.36

1,026,363.63

205,272.73

5

9

642,666.67

143,750

-

786,416.67

87,379.63

4.37

5

720,000

737,727.28

13,636.36

1,471,363.64

294,272.73

5

5

-

150,000

778,142.71

928,142.71

185,628.54

5

งบประมาณ
แผ่นดิน

4

2560)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

จํานวน อาจารย์
และนักวิจัย
ที่ปฎิบัติงานจริง
(ปีการศึกษา
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คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 จําแนกตามหลักสูตร
จํานวน อาจารย์
และนักวิจัย
ที่ปฎิบัติงานจริง
(ปีการศึกษา

หลักสูตร

- สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
รวมระดับคณะ

เงินรายได้

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน

รวม

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

-

142,500

999,666.67

1,142,166.67

228,433.33

5

4,142,666.67

25,000
3,933,386.36

4,675,247.25

25,000
12,751,300.28

12,500
108,985.47

0.63

งบประมาณ
แผ่นดิน

5

2
117

2560)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

จํานวนเงินสนับสนุนภายในสถาบัน
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คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

5

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน

1 : 191,272.50
1 : 108,985.47
1 : 100,000
1 : 100,000

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
: บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี อ าจารย์ ป ระจําทั้ งหมด (ปฏิ บั ติ งานจริงและลาศึ ก ษาต่ อ ) จํ านวน 118 คน
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 1 คน เหลืออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 117 คน ทั้งนี้ ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น
นักวิจัย (เอกสารหมายเลข ศษ 2.2-1,ศษ 2.2-2 และ ศษ 2.2-3)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รวม 48 ทุ น เป็นทุน จากแหล่งทุนภายใน 32 ทุ น เป็นเงิน 8,076,053.03 บาท และเป็นทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 16 ทุน เป็นเงิน 4,675,247.25 บาท รวมเป็นเงินทุน 12,751,300.28 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์
และนักวิจัยเป็นเงิน 108,985.47 บาทต่อคน (ตารางหมายเลข 2.2-2,2.2-3 และตารางที่ 2.2-4)
ตารางที่ 2.2-3 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2561
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

28 ต.ค.5927 ต.ค.60

ผศ.ดร.ศักดิพันธ์
ตันวิมลรัตน์
ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ
นางอาทิตา นกอยู่
นางณัชชา มณีวงศ์
นส.จุฑามาศ ถึงนาค
นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
นางดารารัตน์ จุฬาพันธุ์
นส.สุนิศา รอดจินดา
นส.กุญฎา เปรมปรีดิ์
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อ อ.ดร.จิตตรา มาคะผล
การเรียนรู้งานศิลปกรรมปูนปั้น ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
เมืองเพชร
อ.ดร.พรรณภัทร
ปลั่งศรีเจริญสุข
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์

8 ก.พ.607 ก.พ.61

1

แนวทางการนิเทศการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

2

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "การ
บริหารและพัฒนาการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร"(ระยะเวลาทําการวิจัย
1 ปี)

3

9 มี.ค.6031 ม.ค.61

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

6,250
กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์
สถาบันวิจัย 546,666.67
และพัฒนา

กองทุนวิจัยและ 113,636.36
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 88

ลําดับ

ชื่อโครงการ

4

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกยืด
เหยียดกล้ามเนื้อที่มีความอ่อน
ตัวของนักศึกษาชาย สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้
วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นฐาน
ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบ
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร"

5

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

7.3

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
สายวิชาการ
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
สายสนับสนุน
ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
สําหรับนักศึกษาครูในภูมิภาค
ตะวันตก"

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิวัฒน์
บุญสม

2 ธ.ค.591 ธ.ค.60

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

12,500

อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง

21 ก.พ.6020 ก.พ.61

31,250

ผศ.ดร.นุชนรา
รัตนศิระประภา
ผศ.ว่าที่พันตรี ดร.นพดล
เจนอักษร
รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์
กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

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

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

อ.ดร.สรภัส น้ําสมบูรณ์
60 %
อ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม
20 %
ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
20 %
ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์
กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

โครงการย่อยที่ 1 การสํารวจ
และสังเคราะห์ความเป็น
พลเมืองของนักศึกษาครูใน
ภูมิภาคตะวันตก
โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาตัวบ่งชี้ อ.ดร.สรภัส น้ําสมบูรณ์
ความเป็นพลเมืองสําหรับ
นักศึกษาครูในภูมิภาคตะวันตก
โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมการ อ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม
เรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองสําหรับนักศึกษาครู
ในภูมิภาคตะวันตก

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

50,000

25,000
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แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

โครงการย่อยที่ 1 แนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพครู
โครงการย่อยที่ 2 แนวทางการ อ.ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้
นวัตกรรม
โครงการย่อยที่ 3 การวิเคราะห์ อ.ดร.พรพิมล รอดเคราะห์
องค์ประกอบของนวัตกรรม
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์
กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "การ
ดําเนินงานแนะแนวของ
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"

3 เม.ย.602 เม.ย.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

3 เม.ย.602 เม.ย.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

37,500

3 เม.ย.602 เม.ย.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

37,500

3 เม.ย.602 เม.ย.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

25,000

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

8

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบ
การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูผ่าน
นวัตกรรม"

8.1

อ.ดร.พรพิมล รอดเคราะห์
50 %
อ.เก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส์ 25 %
อ.ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ
25%
อ.เก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส์

8.2

8.3

9

9.1

9.2

10

รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
60 %
อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
20 %
อ.วนัญญา แก้วแก้วปาน
20 %
โครงการย่อยที่ 1 การจัดบริการ อ.วนัญญา แก้วแก้วปาน
แนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
80 %
ศตวรรษที่ 21
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
20 %
อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง
คุณลักษณะของครูแนะแนวแห่ง 80 %
ศตวรรษที่ 21
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
20 %
การพัฒนาแผนการจัดการ
อ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์
60 %
เรียนรู้โดยใช้วีดีทัศน์เพื่อ
Valentina Serbinova
เสริมสร้างทักษะการพูด
40 %
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ

22 มี.ค.6021 มี.ค.61

25,000
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ลําดับ

11

12

ชื่อโครงการ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
การวิจัยและพัฒนาแบบจําลอง
กระบวนทัศน์ทางการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่คัดสรรเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศ
การศึกษาในทศวรรษใหม่

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบ
การพัฒนามนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว"
12.1 โครงการย่อยที่ 1 แนวคิดตาม
พระราชดําริในการพัฒนานัก
การศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
12.2 โครงการย่อยที่ 2 แนวปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การพัฒนามนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
13 ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของ
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 44 ณ จังหวัด
นครราชสีมา
14 อนาคตคุณลักษณะของครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในอุดมคติ
ไทย

15

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

อ.ดร.สงวน อินทร์รักษ์

1 พ.ค.6030 เม.ย.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

43,750

อ.ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร

5 ก.ค.60–
4 ก.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

52,500

รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส

5 ก.ค.60–
4 ก.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

48,750

อ.ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร

5 ก.ค.60–
4 ก.ค.61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

48,750

อ.อัยรัสต์ แกสมาน

5 ก.ค.60–
4 ก.ค.61

75,000

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย

5 ก.ค.60–
4 ก.ค.61

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา
เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา
เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเนือย อ.ดร.ธิติ ญาณปรีชาเศรษฐ
นิ่งของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์

5 ก.ค.60–
4 ก.ค.61

75,000

75,000

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 91

ลําดับ
16

ชื่อโครงการ

แนวทางการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่
ประเทศไทย 4.0
17 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เสริมสร้างความสามารถการ
จัดการเรียนรู้สําหรับครู
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
อ่านและ เขียนภาษาไทยของ
นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ
การโค้ช
18 ผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
แบบผสมผสานที่มีต่อความอ่อน
ตัวของนักศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 การพัฒนารูปแบบการออกกําลัง
กายด้วยกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนประถมศึกษา
ที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
20 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง
การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อขยาย
โอกาสให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมี
ความสามารถ
20.1 โครงการวิจัย ย่อย 1 เรื่อง
การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริม
ผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสามารถด้านสุขภาพ
20.2 โครงการวิจัย ย่อย 2 เรื่อง
การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริม
ผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสามารถด้านการมีส่วนร่วม

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา
เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา

75,000

100,000

รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู

5 ก.ค.60–
4 ก.ค.61

อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา

2 ต.ค. 60 –
1 ต.ค. 61

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิวัฒน์
บุญสม

10 พ.ย.60 –
9 พ.ย.61

อ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก

10 พ.ย.60 –
9 พ.ย.61

รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.61

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา
เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.61

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

720,000

อ.ดร.พรรณภัทร
ปลั่งศรีเจริญสุข

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.61

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

720,000

25,000

100,000

840,000
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

20.3 โครงการวิจัย ย่อย 3 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริม
ผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสามารถด้านความมั่นคง
21 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง
กายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้วยวิถี
ไทยอย่างสร้างสรรค์ในผู้สูงอายุ
เขตภูมิภาคตะวันตก
22 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู
23 การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในงาน
สร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี
24 การเปรียบเทียบคุณภาพของ
การปรับเทียบคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษระหว่างวิธี
อิควิเปอร์เซ็นไตล์วิธีเชิงเส้นตรง
และวิธีสมการถดถอย
25 การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัย
วัยที่สาม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

26

27

ระยะเวลา

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

อ.ดร.จิตตรา มาคะผล

1 ต.ค. 60 30 ก.ย.61

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

720,000

อ.ดร.นภสร นีละไพจิตร
อ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก

26 ก.ค. 6125 ก.ค. 61

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

500,000

ผศ.ดร.กมล โพธิเย็น

17 พ.ย.60 –
16 พ.ย. 61

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์
กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

65,000

ชื่อผู้วิจัย

อ.ดร.อติยศ
สรรคบุรานุรักษ์
อ.ดร.ศศิณัฏฐ์
สรรคบุรานุรักษ์
อ.ดร.ก จันทร์ชูสกุล
รศ.ดร.ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล
อ.ดร.พรรณภัทร
ปลั่งศรีเจริญสุข
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ
อ.บุญมา เขียววิชัย
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ อ.ดร.อรอุษา ปุณยบุรณะ
พอเพียง เชิงสร้างสรรค์แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนบ้านยาง
จังหวัดนครปฐม
การพัฒนารูปแบบการจัด
อ.ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม
บุญเชิดชู
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะความเป็น
พลเมืองของเด็กปฐมวัยในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรม

1 ก.พ. 6131 ม.ค. 62

50,000

1 ก.พ. 6030 ธ.ค.60

บัณฑิต
วิทยาลัย

30,000

1 มิ.ย.61 30 ก.ย.61

เงินรายได้
คณะ
ศึกษาศาสตร์
มศก.

2,000,000

8 มี.ค. 61 7 มี.ค. 62

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

65,000

11 เม.ย. 10 เม.ย.62

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

71,000
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา
เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศึกษาศาสตร์ใน
ส่วนของภาควิชา
กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์คณะ
ศึกษาศาสตร์

100,000

23 พ.ย. 6022 พ.ย.61

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

70,000

11 ต.ค. 60 –
10 ต.ค. 61

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

96,000

ระยะเวลา

28

การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การทํางานของนักศึกษาครู

รศ.ดร.ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม

1 พ.ค. 61 –
30 เม.ย. 62

29

การวิจัยประเมินความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของครู

ผศ.ดร.ยุวรี
ญาณปรีชาเศรษฐ

1 พ.ค. 61 –
30 เม.ย. 62

30

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ ผศ.ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธิ์
สอนแบบผสมผสานตามแนวคิด
ซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบ
อินโฟกราฟิกอย่างสร้างสรรค์
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
การแปรรูปข้าวไร่เพื่อการ
อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ 40%
รศ.ดร.นวลฉวี
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุ:
กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุ ตําบล ประเสริฐสุข 30%
ท่าช้าง อําเภอบ้านลาด จังหวัด อ.สไบทิพย์
มงคลนิมิตร 30%
เพชรบุรี
รูปแบบความหลากหลายของ
1. นรินทร์ สังข์รักษา
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถี 2. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
(คณะศึกษาศาสตร์)
ชุมชนริมแม่น้ําแม่กลองอย่าง
3. สุภาภรณ์ พรหมฤาษี
สร้างสรรค์เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง
(480,000)
รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในสถาบัน

31

32

1 มี.ค. 61 28 ก.พ. 62

100,000

75,000

8,076,053.03
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ตารางที่ 2.2-4 โครงการวิจัยที่ มี ระยะเวลาดําเนิ นงานและ เงิน สนั บ สนุ น งานวิจั ย และงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2561
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1.

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้งานศิลปกรรมปูนปั้น
เมืองเพชร

2.

3.

4.

5.

ชื่อผู้วิจัย

อ.ดร.จิตตรา มาคะผล
ผศ.ดร.คีรีบูน
จงวุฒิเวศย์
อ.พรรณภัทร
ปลั่งศรีเจริญสุข
อ.ดร.บํารุง
ชํานาญเรือ
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์
รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ อ.ดร.สรภัส น้ําสมบูรณ์
เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสาร
เทศและดิจิตอล (MIDL) สําหรับ
นักศึกษาครู The Instructional
Model to Enhance Media
Information and Digital
Literacy for Pre-Service
Teachers
โครงการการพัฒนารูปแบบ
อ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศ และดิจิตอล (MIDL)
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ รศ.ดร.ปานใจ
การออกแบบการสอนออนไลน์
ธารทัศนวงศ์ 35%
ระบบเปิดสําหรับ
อ.ดร.วรวุฒิ
สถาบันอุดมศึกษารายวิชา
มั่นสุขผล 35%
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ ผศ.ดร.ผุสดี
จัดการจดหมายเหตุและ
ดอกพรม 30%
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาเกมดิจิทัล
อ.ดร.พรพิมล
การศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะความ รอดเคราะห์
ฉลาดทางดิจิทัล

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

9 มี.ค.6031 ม.ค.61

สกว.
(นวัตกรรมสังคม
ระยะที่ 3)

68,181.82

17 พ.ย. 6031 ธ.ค. 61

สถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน

100,000

17 พ.ย. 6031 ธ.ค. 61

สถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน

100,000

29 ก.ย. 6029 ก.ย.61

สกอ.

182,000

1 ต.ค. 6015 ก.ย.61

สถาบันเด็กและ
เยาวชน

77,000

ระยะเวลา
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แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

23 พ.ค. 61 24 พ.ย. 61

สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา

1,499,000

23 พ.ค. 61 23 พ.ย. 61

สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา
กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

400,000

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

6.

โครงการยกย่องและเชิดชู
สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการ
พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก
การพัฒนาครูในลักษณะเครือข่าย
เชิงพื้นที่ 5 พื้นที่
โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนในสถานควบคุม
โดยไม่ใช้ความรุนแรง
โครงการจัดทําฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สินค้า Contemporary
Art ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ภายใต้โครงการ
ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการ
สร้างสรรค์ (Creative
Innovation Hubs) เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองจินดา
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ไผ่หูช้าง
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ไทยาวาส
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และสร้างสรรค์การเรียนรู้ใน
ภูมิภาคตะวันตก

ผศ.ดร.ศิริวรรณ
วณิชวัฒนวรชัย
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

10 พ.ค. 61 –
อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 7 ก.ย. 61

200,000

ผศ.ดร.อภิเษก ปั้นสุวรรณ
อ.ดร.กัลยา เทียนวงศ์

31 พ.ค. 6120 ก.ย.61

รศ.ดร.นพพร จันทร์นําชู

ส.ค. 61 –
ก.ย. 61

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
คลองจินดา

20,000

รศ.ดร.นพพร จันทร์นําชู

ส.ค. 61 –
ก.ย. 61

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ไผ่หูช้าง

20,000

รศ.ดร.นพพร จันทร์นําชู

ส.ค. 61 –
ก.ย. 61

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ไทยาวาส

18,000

ต.ค. 60 – ก.ย.
61
(280,000 บาท x
45%)

สกว.

126,000

รศ.ดร.นรินทร์
สังข์รักษา (45%)
ผศ.ดร.วรรณวีร์
บุญคุ้ม (45%)
อ.ดร.สุมาลี พงศ์ติยะ
ไพบูลย์ (10%)

550,000

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 96

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)

งบประมาณ
(บาท)

1 มิย. 2560 –
31 พ.ค. 61

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)

48,180

15 ม.ค. 2561 –
14 ม.ค. 62

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)

78,600

สาโรช พูลเทพ
16 ก.พ. 2561 –
15 ก.พ. 62
อภิเศก ปั้นสุวรรณ
สมคิด ภูมิโคก
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรโณ
คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
ศุภฤกษ์ โออินทร์
สิปปนันท์ สัตบุรุษาวงศ์
รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน

จังหวัดอุทัยธานี

1,188,285.43

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

14.

การพัฒนาแนวทางการตลาดที่
เหมาะสมสําหรับสินค้าการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ท้องถิ่น (Local Experience)
ของประเทศไทย ภายใต้โครงการ
The LINK โครงการย่อย 3
การจัดการวัฒนธรรมเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
The LINK (240,900)
การยกระดับการจัดการท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างมี
ส่วนร่วม ภายใต้โครงการ THE
LINK โครงการย่อยที่ 3 การ
ยกระดับการจัดการวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์ท้องถิ่น ภายใต้
โครงการ THE LINK (393,000)
โครงการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 (4,158,999)

ผศ.ดร.เกศราพร
พรหมนิมิตกุล
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร
อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์

ผศ.ดร. ทิพย์สุดา พุฒจร
อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์

15.

16.

4,675,247.25

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
ศษ 2.2-1
ศษ 2.2-2
ศษ 2.2-3

รายการเอกสารหลักฐาน
จํานวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
โครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายในสถาบัน
โครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายนอกสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรคํานวณ
1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ห รื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ลตามประกาศก.พ.อ. หรื อระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจั ย หรือ บทความวิช าการฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล TCI
กลุ่มที่ 2
- บทความวิจั ย หรือ บทความวิช าการฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ป รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

0.60
0.80

1.00

การส่งบทความเพื่ อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบู รณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบู รณ์ ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบ เนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น นํ า เสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่ ส ถาบั น นํ า เสนอ
สภาสถาบัน เพื่ ออนุ มัติและจัดทํ าเป็น ประกาศให้ ทราบเป็ นการ
ทั่ ว ไปและแจ้ งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นั บ แต่ วัน ที่
ออกประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

น้ําหนัก

จํานวน

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

0.20

14

2.80

ตารางที่ 2.3-1

0.20

-

-

ตารางที่ 2.3-1

0.40

11

4.40

ตารางที่ 2.3-2

0.40

-

-

-

0.40

-

-

-

0.40

-

-

-

0.40

-

-

-

0.60

14

8.40

ตารางที่ 2.3-3

0.60

7

4.20

ตารางที่ 2.3-3

0.80

-

-

-

0.80

-

-

-
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์
การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร่ ผ ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ระดับ นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่าด้ วย หลั ก เกณฑ์ ก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน
5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ

น้ําหนัก

จํานวน

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

0.80

85

68

ตารางที่ 2.3-4

0.80

15

12

ตารางที่ 2.3-4

1.00

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

5

5

ตารางที่ 2.3-5

1.00

-

-

-

1.00

-

-

-

1.00

-

-

-

0.20

-

-

-

0.40
0.60

-

-

-

0.80

-

-

-

1.00

-

-

-
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา

น้ําหนัก

จํานวน

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจํา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจํา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

72.54
88.81
40
40

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก
118
151
104.80
-

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง

88.81
-

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นการพั ฒ นาคณะวิ ช าสู่ ค วามเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ผ ลิ ต และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ เป็นเงิน 12,751,300.28 บาท ซึ่งเป็น
งบ ป ระมาณ จากแห ล่ งทุ น ภายใน สถาบั น 8,076,053.03 บ าท และแห ล่ งทุ น ภ ายน อกสถาบั น
4,675,247.25 บาท โดยมีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่รวม 46 ชิ้น
คณะศึกษาศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ประจํานับรวมที่ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 จํานวน 118 คน
ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในกลุ่มสาขาวิชา
นี้กําหนดให้ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการร้อยละ 40 ขึ้นไปของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5.00
ปี พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 25 ชิ้น ผลงานวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 121 ชิ้น ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จํานวน
5 ชิ้น รวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 151 ชิ้น (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)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
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
ศษ 2.3-10

รายการเอกสารหลักฐาน
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์นําเสนอผลงาน ระดับชาติ
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์นําเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ
บทความวิจัยไม่อยู่ในประกาศ กพอ. แจ้งสภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว
บทความวิชาการไม่อยู่ในประกาศ กพอ. แจ้งสภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว
บทความวิจัย อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
บทความวิชาการ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุม่ 2
บทความวิจัย TCI อยู่ในฐานข้อมูล กลุ่ม 1
ผลงานวิชาการผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม
จํานวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
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ตารางที่ 2.3-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้าํ หนัก 0.20)
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
ลําดับ
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ที่
ประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ ัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ํา แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. ผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอาเซียน คณวัฒน์
The 4th International Conference on
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของ พรสุริยโรจน์
Education and The 13th National
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
อ.ดร.สุนีตา
Conference “Moving Forward into the
เขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
โฆษิตชัยวัฒน์
Digital Learning and Teaching Era”.
Faculty of Education, Silpakorn
University ประเทศไทย 3 มิถุนายน 2560 –
4 มิถุนายน 2560
2. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
ฐิติยา เชาวน์ชื่น
The 4th International Conference on
ภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง โดยใช้กิจกรรม อ.ดร.สุนีตา
Education and The 13th National
การอ่านแบบเน้นภาระงาน สาหรับนักเรียน โฆษิตชัยวัฒน์
Conference “Moving Forward into the
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Digital Learning and Teaching Era”
Faculty of Education, Silpakorn
University ไทย 3 มิถุนายน 2560 –
4 มิถุนายน 2560
3. ผลการใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับแผนผัง มยุรฉัตร
The 4 th International Conference on
กราฟิกต่อความสามารถในการอ่าน
ฉัตรพุฒิชัย
Education and The 13th National
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน
อ.ดร.สุนีตา
Conference “Moving Forward into the
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกะเทียม
โฆษิตชัยวัฒน์
Digital Learning and Teaching Era”. The
วิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”
4 th International Conference on
จังหวัดนครปฐม
Education and The 13 th National
Conference “Moving Forward into the
Digital Learning and Teaching Era” ไทย
3 มิถุนายน 2560 - 4 มิถุนายน 2560
การประชุมวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 14
4. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงร่วมกับ
อ.ดร.สิทธิชัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ KWDL ที่มีต่อ
ลายเสมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
สุรัตนาพร
กําแพงแสน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ศักดิอุดมทรัพย์
วิทยาเขตกําแพงแสน ไทย 7 ธันวาคม 2560 ปีที่ 3
รศ.สมหญิง
8 ธันวาคม 2560.
เจริญจิตรกรรม
ผศ.ดร.น้ํามนต์
เรืองฤทธิ์
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
ลําดับ
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ที่
ประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
5.

6.

7.

8.

9.

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ ัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ํา แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

The 4th International Conference on
Education (ICE 2017) and The 13th
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร
จินตนา กัลยาลัง
The 4th International Conference on
ฝึกอบรมโดยใช้พหุวิธี เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ผศ.ดร.ชนสิทธิ์
Education (ICE 2017) and The 13th
ภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 สําหรับผู้นํา
สิทธิ์สูงเนิน
national Conference “Moving Forward
นักศึกษา
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ วทัญญู
The 4th International Conference on
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหา สุวรรณประทีป
Education (ICE 2017) and The 13th
เป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อ ผศ.ดร.ชนสิทธิ์
national Conference “Moving Forward
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง สิทธิ์สูงเนิน
into the Digital Learning and Teaching
สร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
4
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงที่บูรณา
พิชามญชุ์ สุรียพรรณ The 4th International Conference on
การเครื่องมือทางปัญญา โดยใช้การเรียน
ผศ.ดร.อนิรุทธ์
Education (ICE 2017) and The 13th
ร่วมกันและใช้ปัญหาเป็นหลัก สําหรับ
สติมั่น
national Conference “Moving Forward
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
into the Digital Learning and Teaching
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
NICE Model: รูปแบบการเสริมพลังเพื่อ
สุดหทัย รุจิรัตน์
The 4th International Conference on
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
ผศ.ดร.มาเรียม
Education (ICE 2017) and The 13th
นิลพันธุ์
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย ปริณดา ศรีสวัสดิ์
ใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริม
ผศ.ดร.น้ํามนต์
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง
เรืองฤทธิ์
สารรอบตัว วิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถาวรานุกูล
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
ลําดับ
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ที่
ประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
10.

11.

12.

13.

14.

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศทีจ่ ัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ํา แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

The 4th International Conference on
Education (ICE 2017) and The 13th
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
กิจกรรมด้านศิลปะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความ ปัทมา เทียนชัย
The 4th International Conference on
ใส่ใจในการเรียนของเด็กออทิสติก
ผศ.ดร.กมล โพธิเย็น Education (ICE 2017) and The 13th
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบที่ส่งผลต่อ อํานาจ จารุมณีโรจน์ The 4th International Conference on
ผลผลิตของโรงเรียนดีศรีตําบล สํานักงาน
อ.ดร.สงวน
Education (ICE 2017) and The 13th
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินทร์รักษ์
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
การพัฒนาความสามารถในการใช้หลัก
วิโรจน์ อัศวจารุพันธุ์ The 4th International Conference on
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Reported
อ.ดร.ภัทร์ธีรา
Education (ICE 2017) and The 13th
Speech โดยใช้การสอนด้วยวิธีแลกเปลี่ยน
เทียนเพิ่มพูล
national Conference “Moving Forward
บทบาท สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
into the Digital Learning and Teaching
ปีที่ 5
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
การพัฒนาความสามารถในการคิดและ
นุชอนงค์
The 4th International Conference on
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยการจัด
ถิรนันทนากร
Education (ICE 2017) and The 13th
ประสบการณ์ประกอบอาหาร
ผศ.ดร.ศิริวรรณ
national Conference “Moving Forward
วณิชวัฒนวรชัย
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
การหาประสิทธิภาพกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ด้วยการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการ ร่วมกับข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิด และแก้ปัญหา และ
ทักษะการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย

ธิดาพร
เทวัญประทานพร
ผศ.ดร.ชนสิทธิ์
สิทธิ์สูงเนิน
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ตารางที่ 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ําหนัก 0.40)
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ลําดับ
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
ที่
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่
จังหวัด/ประเทศทีจ่ ัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ํา แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1.
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ
A Design and Development of Online ผศ.ดร.อนิรุทธ์
Digital Video System on Mobile
สติมั่น
“The 6th International Conference on
Devices for higher Education Students
Educational and Information
in Thailand
Technology (ICE 2017)” ระหว่างวันที่ 710 มีนาคม 2560 ณ University of
Cambridge in Cambridge, UK ประเทศ
อังกฤษ
2.
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ
Supervision and Monitoring Guide Lines ผศ.ดร.เอกนฤน
for Instructional Outcome Based
บางท่าไม้
“International Mobile Learning Festival
Teacher Development Project Using
2017” ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560
Content and Language Integrated
ณ The University of Hong kong ประเทศ
Pedagogy via Electronic
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Communication System
3.
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ
Factors Affecting Mixes for Learning
รศ.ดร.นพพร
Tourism of Thai Tourist in
จันทรนําชู
“International Conference on
Kanchanaburi
Hospitality, Tourism, and Sports
Management (HTSM 2017)” จัดโดย
Indiana University of Pennsylvania,
Waseda University, Institute of
Canterbury ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม
2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ “World
The Development of School as a
ผศ.ดร.ปรณัฐ
4.
Learning Community Model for
กิจรุ่งเรือง
Association of Lesson Studies (WALS)
Improving Educational Quality in the
International Conference 2017” ระหว่าง
Western Region of Thailand
วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2560
ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ
The Impact of Play-Based Language
อ.ดร.รินทร์
5.
Learning on Young Learners’ Learning ชีพอารนัย
“The 5th International Symposium and
Outcomes Inside and Outside the EFL
Conference on Creative Education”
Classrooms
จัดโดย Council for Creative Education
(CCE) Finland ระหว่างวันที่ 7 - 11
พฤศจิกายน 2560 ณ Hermainktu 8 D,
33720 Tampere, Finland
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ลําดับ
ที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม

6.

The Importance and Management of
History Instruction for Supporting
Historical Thinking.

อ.ดร.ศศิพัชร จําปา

7.

The Achievement Sport Motivation of
Basketball Players in the Qualifier
match of the 43 rd Thailand University
Games

8.

Motivation to Play Football between
Sport and Regular Schools Players

อ.ดร.วรรณี
เจิมสุรวงศ์
อ.ดร.คุณัตว์
พิธพรชัยกุล
Sasipimon
Pornchalitkittiporn
อ.ดร.วรรณี
เจิมสุรวงศ์
อ.ดร.คุณัตว์
พิธพรชัยกุล
Jutamat Sripodok

9.

Continuing Education for Adults in
Universities Aboard

อ.ดร.พีรเทพ
รุ่งคุณากร

10.

Factors Supporting The Provision of
Lifelong Learning of Non-Formal and
Informal Education Sub-District Centers
in Thailand

Dr.Sitapha
Kueaklang
Dr.Pattaraphon
Mahakhant

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่
จังหวัด/ประเทศทีจ่ ัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ํา แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

The 4th International Conference on
Education (ICE 2017) and The 13th
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
4th International Seminar on Sport and
Exercise Psychology. Department of
Sport Science, Seoul National
University of Science and Technology
Korea. 22 January 2017 - 25 January
2017
4th International Seminar on Sport and
Exercise Psychology . Department of
Sport Science, Seoul National
University of Science and Technology
Korea. 22 January 2017 - 25 January
2017.
The 4th International Conference on
Education (ICE 2017) and The 13th
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
The 4th International Conference
on Education (ICE 2017) and The 13th
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.
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ลําดับ
ที่
11.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
Cooperation Management for “Ban
Wat Roangrean Project”

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
Kanyarat
Yamsrikaew
Asst. Prof.Dr.Prasert
Intarak

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่
จังหวัด/ประเทศทีจ่ ัด / เลขหน้า ไม่นับซ้ํา แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม

The 4th International Conference on
Education (ICE 2017) and The 13th
national Conference “Moving Forward
into the Digital Learning and Teaching
Era”. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thailand 3 June 2017 - 4 June 2017.

ตารางที่ 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60) (ค่าน้ําหนัก 0.60)
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
ชื่อเจ้าของผลงาน
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
และผู้ร่วม
การประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
. 1. การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ผศ.ดร.นํ้ามนต์ เรืองฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม
รศ.ประทิน คล้ายนาค
2. ละมุดหวาน น้ําตาลเด็ด ชมพู่เพชร ข้าวเม็ด อ.ดร.จิตตรา มาคะผล
งาม: การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ
สร้างสรรค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์
อ.ดร.พรรณภัทร
ปลั่งศรีเจริญสุข
3. บทเรียนการประเมินผลโครงการสร้างสุขของ รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
ผู้ป่วยเรื้อรังจังหวัดนครปฐม
อ.ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร
4. รูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการ
รศ.ดร.นพพร
จันทร์นําชู
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ลําดับ
ที่

5.

การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนแกนนํา จุฑารัตน์ ใจแกล้ว
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์
การเรี ยนร่วม กลุม่ กรุงธนใต้ สังกัด
ตันวิมลรัตน์
กรุงเทพมหานคร

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน
– ธันวาคม 2560

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีที่ 9
ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน 2560

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 7
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2560
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2560
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ลําดับ
ที่
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3
แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารการเงินส่วนบุคคลของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิด
ระดับสูง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร
ผลของเทคนิคการสอนแบบวิธีกระบวนการ
กลุ่มต่อสัมพันธภาพและการเรียนรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
การศึกษาองค์ประกอบศูนย์สื่อออนไลน์
ทางด้านภาษาของคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
พรชนก จันทิมา
ผศ.ดร.ชนสิทธิ์
สิทธิ์สูงเนิน

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2560

นิรา ขุนทองชมาตย์
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2560
สุกฤษฎิ์ จันทร์เจริญ
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2560
อ.ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร

กมลพรรณ พึ่งด้วง
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์
ตันวิมลรัตน์
ปานวาส ประสาทศิลป์
ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
รศ.สมหญิง
เจริญจิตรกรรม
ผศ.ดร.เอกนฤน
บางท่าไม้
คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน ธนิตา เลาหภิชาติชัย
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดสํานักงาน ผศ.ดร. มัทนา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
วังถนอมศักดิ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สิราวิชญ์
สําหรับผู้ประกอบการอาหารปรุงสําเร็จเพื่อ วราโชติชนกานต์
สุขภาพ
ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
ผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงร่วมกับการ
สุรัตนาพร ศักดิ์อุดมทรัพย์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ KWDL ที่มีต่อ
อ.ดร.สิทธิชัย ลายเสมา,
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
รศ.สมหญิง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เจริญจิตรกรรม
ปีที่ 3
ผศ.ดร.นํ้ามนต์ เรืองฤทธิ์

วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560

วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560
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ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
ชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก
และผู้ร่วม
TCI กลุ่มที่ 2
การประชุมวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
2. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1. ร่องรอยหลักฐานสมัยทวารวดี ในเมือง
อ.ดร.ศศิพัชร จําปา
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
นครปฐม .
อ.ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1.
มกราคม-มิถุนายน 2560..
2. กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตาม
อ.ดร.นันทวัฒน์
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
ภัทรกรนันท์
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม –
ประสบการณ์
มิถุนายน 2560
3. คุณภาพชีวิตกับความสุขในการทํางาน
รศ.ดร.ชุมศักดิ์
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
อินทร์รักษ์
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560
4. การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาโดยใช้ อ.ดร.พรพิมล
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ปัญหาเป็นฐาน
รอดเคราะห์
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560
5. อินโฟกราฟิกกับการออกแบบสื่อการสอน
ผศ.ดร.นํ้ามนต์
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
เรืองฤทธิ์
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2560
6. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล:
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
อ.มัณฑนา พันธุ์ดี
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมกระบวนทัศน์ในการสอนภาษาอังกฤษที่
ธันวาคม 2560
เหมาะสมกับบริบทของไทย
วารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
7. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส
ปกรณ์กิตติ์
ม่วงประสิทธิ์
ศิลปากร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมรศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส ธันวาคม 2560
ลําดับ
ที่

ตารางที่ 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) (ค่าน้ําหนัก 0.80)
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร
ร่วมกันแบบผสมผสานที่ใช้เทคนิคการคิด
แก้ปัญหาอนาคต เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกสําหรับ
สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับ
ที่

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
2560

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 111

ลําดับ
ที่
2.

3.

4.

5.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
อ.ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
อ.ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
อ.ดร.มธุวีริญจ์ เทพกิจ
อ.บุญมา เขียววิชัย
ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ์
การพัฒนาเครื่องมือประเมินการเรียนรู้และ ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา
พัชรินทร์ รอดสิน
พัฒนาทักษะครูด้านการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของคณาจารย์โรงเรียน อ.ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ
อ.วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
อ.ดร.พรพิมล รอดเคราะห
ประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา
The Administrator’s Views on Critical ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์
Skills and Knowledge Affecting
School’s Education Quality

6.

การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการ อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

7.

ผลการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอนอ่าน
และเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล
ความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทย
ระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท
ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
อ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน

The Evaluation of the Ph.D
Curriculum in Educational
Administration (revised 2556 B.E.)

ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์

8.

9.

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
วารสาร Veridian E-Journal
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10
ฉบับ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
2560

วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn Unuversity ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
Unuversity ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-เมษายน 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
Unuversity ฉบับที่
International (Humanities,
Social Sciences and Arts)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2560
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับที่
1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับที่
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับ
International ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
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ลําดับ
ที่
10.

11.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การพัฒนามาตรวัด การรู้เท่าทันสื่อและ
อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล
สารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการนําผลการ
อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
ประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการ
อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
เล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12.

รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน

13.

การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.

แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

15.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสําหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุของผู้ประกอบการท้องถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันตกเพื่อการยกระดับการ
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน
จังหวัดนครปฐม

16.

ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์
อ.ดร.สําเริง อ่อนสัมพันธุ์
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิรประภา
อ.ดร.สงวน อินทร์รักษ์
อ.ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
วารสารวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 23
ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2560

ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์
อ.เอกชัย ภูมิระรื่น
รศ.ดร.นพพร จันทรนําชู
รศ.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์

วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn Unuversity ฉบับ
ภาษาไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560

อ.ดร.รัชฎาพร เกตานนท์
แนวแห่งธรรม

วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม 2560
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ลําดับ
ที่
17.

18.

19.

20.

21.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
อ.ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อ.ดร.ศศิพัชร จําปา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.เอกชัย ภูมิระรื่น
อ.วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
อ.นันทพร รอดผล

อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.นิวัฒน์ บุญสม
อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
อ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก
อ.ดร.ธิติ ญาณปรีชาเศรษฐ
อ.อัยรัสต์ แกสมาน
อ.นรินทรา จันทศร
การพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบผสมผสาน ผศ.ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธิ์
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชา 468 310
เทคนิคการนําเสนอและการจัดนิทรรศการ

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสู่การแข่งขัน
ระดับนานาชาติในโรงเรียนประถมศึกษา
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

22.

การวิจัยและประเมินโครงการสืบสาน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

23.

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ. ดร.สายสุดา เตียเจริญ
นิจวดี เจริญเกียรติบวร
ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผศ.ดร.อรพิน สิริสัมพันธ์
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์
อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา
อ.ดร.ณัฐกิติ์ นาทา
ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
อ.ดร.รัชฎาพร เกตานนท์
แนวแห่งธรรม
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.ลุยง วีระนาวิน
อ.ดร.ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn Unuversity ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2560

วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn Unuversity ฉบับ
ภาษาไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2560
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn Unuversity ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn Unuversity ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –
ธันวาคม 2560
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ลําดับ
ที่
24.

25.

26.

27.

28.

29.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
องค์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์

การพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบ ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาด้วยวิธีการสังเกตการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์
วงจรปิด และการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของ
นักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Evaluation of the Curriculum for the
Master of Education in Teaching Thai
Language Program (Revised Version of
2014) the Faculty of Education at
Silpakorn University
การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
ผศ.ดร.กรภัสสร อินทรบํารุง
ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
ผศ.ดร.อรพิน สิริสัมพันธ์
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์
ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
2560
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม
– ธันวาคม 2560

วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University
ฉบับ International ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 5 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม
2560
วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2560
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ลําดับ
ที่
30.

31.

32.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การเปรียบเทียบคุณภาพของการปรับเทียบ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษระหว่างวิธี
อิควิเปอร์เซ็นไตล์ วิธีเชิงเส้นตรง และวิธี
สมการถดถอย

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ

วารสาร Veridian E-Journal,
Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2560
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
Unuversity ฉบับที่
International (Humanities,
Social Sciences and Arts)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4. มกราคมมิถุนายน 2017 หน้าที่ 1 - 14.
Veridian E-Journal, Silpakorn
University
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2560

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
บนเครือขายสังคมออนไลน์เพื่อสงเสริมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์สาํ หรับผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษา
การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการเพื่อ รศ.ดร.ธีรศักดิ์
เสริมสร้างความยั่งยืนในงานพัฒนา
อุ่นอารมย์เลิศ
ผศ.ดร.ลุยง วีระนาวิน
อ.ดร.ทิพย์วรรณ
สุขใจรุ่งวัฒนา

33.

การประเมินโครงการการแข่งขันการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย

34.

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการ
คิดเชิงบวกของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

35.

ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.โรม วงศ์ประเสริฐ
อ.ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์
อ.ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์
อ.ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ
อ.ดร.นิวัฒน์ บุญสม
อ.นภสร นีละไพจิตร
อ.อัยรัสต์ แกสมาน
อ.นรินทรา จันทศร
อ.กมลรัตน์ หนูสวี
อ.ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ
อรอุมา เจริญสุข
องอาจ นัยพัฒน
สังวรณ์ งัดกระโทก
อรุณ บัวจีน
นภาพร บุญศรี
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

Veridian E-Journal, Silpakorn
University
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2560
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ลําดับ
ที่
36.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน สมหวัง ว่องไวไพศาล
ศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

37.

ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อวารสารการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์
ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ

38.

ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ
ตนต่อเพื่อนเพศอย่างเหมาะสมของนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล
2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินงานตามแนว
วิถีพุทธกับ พฤติกรรมการเรียนตามหลัก อิทธิ
บาท 4 ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
การศึกษาเปรียบเทียบในความต้องการทาง
ภาษาอังกฤษระหว่างองค์กรธุรกิจกับ
ความสามารถ ของนักศึกษาระดับ อุดมศึกษา

รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
ทรายแก้ว ก๋องแก้ว

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
อ.ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล
ภูริณัฐ จุลนิพิฐวงษ์

Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

อ.ดร.รินทร์ ชีพอารนัย
อ.กิติพัฒน์ ชุติชัยวิรัตน์
Samuel Jacob GrubbsMark
Brady
นภวิชญ์ ขําเกลี้ยง
อ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์

Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
มกราคม-มิถุนายน 2560

39.

40.

41.

42.

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
Same but Different: Motivation from
Diverse Perspectives

43.

Exploring Thai EFL Pre-service
Teachers’ Level of Self –Efficacy and
Its Sources

44.

ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อ
ทักษะ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.มัณฑนา พันธุ์ดี,
อ.พลวัต ฉลอง, อ.อรวรรณ ชูแก้ว
อ.เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม
อ.วชิระ จันทราช
อ.มัณฑนา พันธุ์ดี
อ.วชิระ จันทราช
อ.พลวัต ฉลอง, อ.อรวรรณ ชูแก้ว
อ.เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม
ยุทธศิลป์ แปลนนาค
อ.ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา

Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
มกราคม-มิถุนายน 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
มกราคม-มิถุนายน 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2560
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ลําดับ
ที่
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้ไอซีทีของครูสังกัด สพฐ
พฤติกรรมการถ่ายทอดแนวปฏิบัติทางศาสนา
ของครอบครัวคริสเตียนในจังหวัดนครปฐม

ผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วย
กลวิธีการแก้ปัญหา STARวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)
ความคิดสร้างสรรค์: สิ่งที่ขาดหายไปใน
ระดับอุดมศึกษา

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
ศยามน อินสะอาด
ฐิติยา เนตรวงษ์
บุหงา แสงกิตติคุณ
รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข
สุภิดา เทียงจันทร์
ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล

ประพันธ์ศักดิ์ ตวงสุวรรณ
รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
อ.ดร.จิตตรา มาคะผล
อ.ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร
อ.ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมอง
อ.อรวรรณ ชูแก้ว
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคําศัพท์และ อ.เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ อ.วชิระ จันทราช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ.พลวัต ฉลอง
อ.ดร.รินทร์ ชีพอารนัย
รูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง,
นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนา
ผศ.ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร
ความสามารถด้านการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ
อ.ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทีฆกุล คํางาม
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR
อ.ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา
ที่มีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านบท
บุญญริน บุญาบริรักษ์
อ่านเล่าเรื่องโดย ใช้กลวิธีโครงสร้างเรื่องเล่า รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์
ผ่านนิทานภาพเคลื่อนไหว สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวัด
สร้อยทอง สํานักงานเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2.
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2560
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3.
กันยายน-ธันวาคม 2560
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
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ลําดับ
ที่
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
Materials Development: The
Advancement of the Curriculum
Resources Room for Student
Teachers

การพัฒนารูปแบบการนําผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนาสรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ด้านธุรกิจค้า
ปลีก
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และคุณลักษณะด้านอาชีพ สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษา
มือไทย เรื่อง คําศัพท์พื้นฐานเพื่อการ
ออกแบบทางศิลปะ สําหรับนักศึกษาหูหนวก
ระดับปริญญาตรี
การพัฒนาความสามารถในการดูอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประสบการณ์การทําวิจัยในประเทศอาเซียน

ข้อเสนอเชิงนโยบายยุติธรรมชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
ศิลปะการครองคนของผู้บริหารโรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
อ.วชิระ จันทราช
อ.พลวัต ฉลอง
อ.อรวรรณ ชูแก้ว
อ.เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม
อ.มัณฑนา พันธุ์ดี
อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล
ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
อ.ดร.สําเริง อ่อนสัมพันธุ์

ทิพอนงค์ กุลเกตุ
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
สาลินี อุดมผล
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
มกราคม-มิถุนายน 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2560
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2560
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2560
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2560

จรรยา ชัยนาม
อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2560

จันจิรา ผึ้งพงษ์
ผศ.ดร.ศิริวรรณ
วณิชวัฒนวรชัย

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2560

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560

ศรวิชา กฤตาธิการ
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
สิริกมล หมดมลทิน
ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์
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ลําดับ
ที่
63.

64.

65.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิค
การสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาบทบาทพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านวัดม่วง
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม
นภาภรณ์ เพียงดวงใจ
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560

สาทิสลักษณ์ ชาติเสริมศักดิ์
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2560

ผลการใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดอัตมโน
ทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มี
ต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 5
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน์แบบ
สถานการณ์จําลองร่วมกับเทคนิค KWDL
ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
การประเมินความต้องการจาเป็นในการจัด
สวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ สาหรับประเทศไทย

ชนิตา ทองวิไล
อ.ดร.อภินภัศ จิตรกร

69.

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยี
อวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี

70.

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์

อ. ดร.มณฑิรา พันธุ์อ้น
อ. นุสรา เดชจิตต์
อ. ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล
อ. ดร.สิทธิชัย ลายเสมา
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม
ปิยนันท์ เทียนไชย
โสรญา สมานมิตร
รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์

66.

67.

68.

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ทีฆกุล คํางาม
อ.ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา

Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2560

อ.ดร.สิทธิชัย ลายเสมา
พรวิภา แสงสว่าง

Veridian E-Journal, Silpakorn
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2260

ปองหทัย พึ่งนุ่ม
รศ. ดร.นพพร จันทรนําชู

Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
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ลําดับ
ที่
71.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อ
สุรศักดิ์ ศรีสาร
พิพาทโดยชุมชน
ผศ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน

72.

รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ กฤติญา กีรติกอบมณี
ระดับเมืองที่มีประสิทธิผล
รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย

73.

การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการ
แสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ดาราวรรณ เดชฉกรรจ์
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์

74.

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อนาคต
การพัฒนาค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ที่จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกระจ่างค่านิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

รุจิเรข ฉอยทิม
อ.ดร.สรภัส น้ําสมบูรณ์

75.

76.

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา

สกล สุขสวัสดิ์
อ.ดร.สรภัส น้าสมบูรณ์

สิทธิชัย สุนทรเอกจิต
ผศ.ว่าที่พันตรี ดร.นพดล
เจนอักษร
ผศ. ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
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ลําดับ
ที่
77.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง
เกศรา คณฑา
กฎหมายน่ารู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์
กรณีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

78.

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ ศตรรฆ ประจงค์
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลัก ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้าง รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

79.

การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ สุวุฒิ วรวิทย์พินิต
วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของ
ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม
เศรษฐกิจพอเพียง
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

80.

การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทาง
สังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คลองร้อย
สายเชิงสร้างสรรค์

81.

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการทํางานของ
ณัฐริน เจริญเกียรติบวร
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

82.

รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ
พฤติกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็กสมาธิสั้นใน รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
ระดับประถมศึกษา

จิราพร ไชยเชนทร์
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
รศ.ดร.ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
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ลําดับ
ที่
83.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
และผู้ร่วม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
เชิงศาสนาของจังหวัดราชบุรี
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์

84.

การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์
สื่อการศึกษา ของโรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครปฐม

สุธี เพชรรัตนาภรณ์
ผศ.ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธิ์

85.

การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่มีผลต่อ
ความสามารถในการเขียนข่าวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

จุติมา ศิลปภักดี
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม
ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
นภาภรณ์ ยอดสิน

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560

2. บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. การพัฒนาความอ่อนตัวด้วยการยืด
อ.ดร.นิวัฒน์ บุญสม
Veridian E – Journal,
เหยียดกล้ามเนือ้ .
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
2560
2. สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีกับการสอน อ.ดร.ศศิณัฎฐ์
Veridian E – Journal,
ภาษาจีนในศตวรรษที่ 21
สรรคบุรานุรักษ์
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
2560
3. Field trip” as an alternative way of อ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
Veridian E-Journal,
improving communication skill in อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย
Silpakorn University ปีที่ 10
English language.
ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-ธันวาคม
2560
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ลําดับ
ที่
4.

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

Vision Competency of Thai
Principals at Early Childhood
School from 2017 to 2036.

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

อ.ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม
บุญเชิดชู
อ.ดร.นภาเดช บุญเชิดชู

Veridian E-Journal,
Silpakorn University ปีที่ 10
ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-ธันวาคม
2560
5. การพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาตาม อ.ดร.พรพิมล รอดเคราะห์
วารสารครุศาสตร์จฬุ าลงกรณ์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัย ปีที่ 45 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2560
6. การจัดประสบการณ์การรูเ้ พื่อพัฒนา
อ.ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม
วารสารครุศาสตร์จฬุ าลงกรณ์
ความเป็นพลเมืองของเด็กปฐมวัย
บุญเชิดชู
มหาวิทยาลัย ปีที่ 45 ฉบับที่ 2.
เมษายน-มิถุนายน 2560
7. STEAM ศิลปะเพื่อสะเต็มศึกษา : การ
ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถและ แรง
มหาวิทยาลัย ปีที่ 45 ฉบับที่ 1
บันดาลใจให้เด็ก.
มกราคม-มีนาคม 2560.
8. Creativity-based learning in social อ.ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ
Veridian E-Journal,
studies.
Silpakorn University ปีที่ 10
ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-ธันวาคม
2560
9. การเรียนรู้ภาษาจีนเชิงวัจนะปฏิบัติ
อ.เก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส์
Veridian E-Journal,
ศาสตร์ของนักศึกษาวิชาการสอนภาษาจีน อ.ดร.วนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล Silpakorn University ปีที่ 10
ในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะ
อ.ดร.ทรรศนีย์ โมรา
ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
WEI JIE
2560.
10. Active learning for language skill
อ.ดร.ณัฐกิตติ์ นาทา
Veridian E-Journal,
development
อ.เก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส์
Silpakorn University
ฉบับ International
(humanities social science
and arts) ปีที่ 10 ฉบับที่ 5
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
11. การสร้างพลเมืองดีในแบบที่รฐั ต้องการ
อ.เอกชัย ภูมิระรื่น,
Veridian E-Journal, Silpakorn
ก่อนการปฏิวัติ พ.ศ.2501
อ.นันทพร รอดผล
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2560
12. Active Learning Instruction for
Veridian E-Journal, Silpakorn
อ.ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม,
higher order thinking skill
อ.ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา
University ปีที่ 10 ฉบับที่ 5.
development
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ลําดับ
ที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผู้ร่วม

13.

ภาวะผู้นําแห่งการรับใช้ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน : แนวคิดและ
ทฤษฎีเพื่อการพัฒนา.

14.

โครงสร้างวากยสัมพันธ์คําประสมไทย-จีน อ.ดร.ทรรศนีย์ โมรา
ที่ส่งผลต่อผู้เรียนภาษาใน ฐานะภาษาที่
สอง.

15.

สัมพันธภาพครอบครัวกับปัญหาการ
กระทําความผิดในวัยรุ่น

อ.ดร.พีรเทพ รุง่ คุณากร,
พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
รศ.ดร.ศิรณ
ิ า จิตต์จรัส

อ.วนัญญา แก้วแก้วปาน

ชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2560
วารสารจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. กรกฎาคมธันวาคม 2560
Veridian E – Journal,
Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2560

ตารางที่ 2.3-5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานและองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (ค่าน้ําหนัก 1.00)
ลําดับ
ที่

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม

1. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
อ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
1. การพัฒนารูปแบบการนําผลการ

2.

3.

ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ออกแบบการสอนออนไลน์ระบบเปิด
สําหรับสถาบันอุดมศึกษา รายวิชา
ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความ
ยั่งยืนของชุมชน

อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

หน่วยงานที่ว่าจ้าง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)

ผศ.ดร.น้ํามนต์ เรืองฤทธิ์

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์
ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
อ.ดร.สําเริง อ่อนสัมพันธุ์

สกว. (นวัตกรรมสังคม ระยะที่ 2)
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ลําดับ
ที่

4.

5.

ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม
ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
อ.ดร.สงวน อินทร์รักษ์
ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์
ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

รูปแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูที่ส่งเสริม
สมรรถนะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 2 ภายใต้
แผนงานโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในภูมิภาคตะวันตก
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการ อ.ดร.จิตตรา มาคะผล
เรียนรู้งานศิลปกรรมปูนปั้นเมืองเพชร ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
อ.ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
อ.ดร.บํารุง ชํานาญเรือ
อ.ดร.อนัน ปั้นอินทร์

หน่วยงานที่ว่าจ้าง

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

สกว. (นวัตกรรมสังคม ระยะที่ 3)

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
ตัวบ่งชี้
2.1
2.2
2.3

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ
6 ข้อ
1:100,000
1 : 101.198.59
ร้อยละ 40
ร้อยละ 88.81
ค่าคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 2

ผลการประเมิน
5.00
5.00
5.00
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มี ค ณะกรรมการการส่ งเสริม การวิจั ย และจั ด สรรทุ น อุ ด หนุ น ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละภาควิช า
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะทํางานวิจัยและมีประสบการณ์ในการขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก
2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากรในคณะ
3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัย
4. มีกระบวนการให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับติดตามช่วยเหลือ โดยอาจารย์อาวุโสของคณะฯ ให้อาจารย์
รุ่นใหม่
5. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทําวิจัยระหว่างอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ งานวิจัยกับอาจารย์ผู้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ และภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์
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6. มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางการวิจัยโดยการเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
วิจัย
7. มี กิ จ กรรมประชุ ม ร่ วมกั น พั ฒ นาการเขี ย นชุด โครงการวิจัย และวิจั ย เดี่ ย ว โดยมี ทั้ งคณาจารย์ที่ มี
ประสบการณ์ ในการวิ จั ย และคณาจารย์ รุ่น ใหม่ ร่วมกั น เขี ย นโครงการวิจั ย เพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น ประจํ าปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งส่งชุดโครงการวิจัยผ่านสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
8. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
9. มีศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะศึกษาศาสตร์ ทําหน้าที่เป็น
หน่วยประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัยในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
10. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้รับ เงินทุ นสนั บสนุน จากหน่วยงานวิจัยภายนอกจากหน่วยงานของ
สวทช. สกว. สกอ. วช. สกศ. สพฐ. รัฐบาล กระทรวง จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. คณะศึกษาศาสตร์มีกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
เงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ จึงทําให้มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวนมาก
12. คณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการศึกษาดูงานด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการวิจัยฯ ในด้านการจัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และมีการเจรจาเพื่อขอทํา MOU
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่ งเสริ ม กระตุ้ น ให้ ค ณาจารย์ ตี พิ ม พ์ / เผยแพร่ งานวิ จั ย / งานสร้ างสรรค์ ในวารสารระดั บ
นานาชาติให้มากขึ้น
2. ควรกระตุ้นให้อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอก ตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูล Scopus เพื่อให้มีการได้รับการอ้างอิงเพิ่มขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6
6
6
6

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
การดําเนินการ
มี
ไม่มี








5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จั ด ทํ า แผนการบริก ารวิ ช าการประจํ า ปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั งคมและกํ า หนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกในการให้บริการ โดยกําหนดพื้นที่ในการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม มีการสํารวจความต้องการของชุมชน ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ และคณะอนุกรรมการศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยศิลปากร เพื่ อดําเนินการด้านการบริการวิชาการ และจัดทํ าแผนการดําเนิ นงานด้านการบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 ตามจุดเน้ นของสถาบัน เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยจัดทําแบบสํารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการแก่ชุมชนในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อเสนอในการจัดอบรมครั้งต่อไปของแต่ละโครงการ
ซึ่ งจากการสํ ารวจความต้ อ งการนั้ น พบว่ าต้ อ งการให้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ อ บรมในเรื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น การบริ ห าร
การศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การพัฒนาผู้นําทางการศึกษา การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศอย่างยั่งยืน การพัฒนาเยาวชนในกรอบประเพณีให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเขียนบทความทางวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานแนวคิด
การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
นอกจากนี้โครงการบริการวิชาการต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจาก
การดําเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัดเชิงต้นทุน
โดยกํ า หนดเป้ า หมายตามแผนเป็ น ร้ อ ยละ จํ า นวนคนและจํ า นวนเงิ น จากการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ
และเสนอคณะกรรมการประจํ าคณะฯ พิ จารณา (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 มี การจัดทํ าแผนการใช้ ประโยชน์ จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มีการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อวางแผน สรุปข้อมูล
และแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการ ความจําเป็นที่จะนําไปพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
นั กศึกษา/นั กเรียน และชุมชน/สังคม มีการระบุ ตัวชี้วัด เป้าหมายของโครงการ ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม ผู้รับบริการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
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นอกจากนี้ โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ทุกโครงการ ยังมีแบบประเมินโครงการ
ซึ่งจะทําให้ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ โดยมีหัวข้อประเมินเรื่องการนําไปใช้ประโยชน์และการ
ขยายผล เนื่องจากคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ และผู้รับผิดชอบโครงการจะได้
นําผลจากการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการวิชาการต่อไป (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.2-1, ศษ 3.1.2-2
และ ศษ 3.1.2-3)
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งแบบคิดค่าบริการ
(เก็ บ ค่ าลงทะเบี ย น) ตามอั ต ราที่ ห น่ ว ยงานผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการกําหนด และโครงการแบบให้ เปล่ า (ไม่ เก็ บ
ค่าลงทะเบียน) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้
ของคณะศึกษาศาสตร์ หรือเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยโครงการที่ระบุไว้ในแผนการบริการ
วิชาการทั้ง 3 โครงการ เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่า ได้แก่
1) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง การบูรณาการและการ
บริหารวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนในองค์กร ซึ่งเป็นโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปี พ.ศ.2561 ดําเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง
อุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอน และผลงานวิชาการทางสุขศึกษา
พลศึกษา ตามวิถีวิทยาศาสตร์การกีฬา” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
พ.ศ.2561 ดําเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3) โครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในยุค Thailand
4.0” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินการจัดระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2561 โดยช่วงระยะเวลาการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง 4310 ชั้น 3 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.3-1,
ศษ 3.1.3-2, และ ศษ 3.1.3-3)
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิช าการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2561 และแผนการดําเนินงานด้านการ
บริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 ซึ่งระบุตัวชี้วัดเพื่อคอยกํากับ
ติดตามการดําเนินงานและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.4-1 และ ศษ 3.1.4-2)
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นอกจากนี้ โครงการบริการวิช าการแก่ สั งคมของคณะศึ ก ษาศาสตร์ที่ ระบุ ไว้ ในแผนการบริก าร
วิชาการ จะมีการประเมินความสําเร็จของการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดไว้ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลา และตัวชี้วัดเชิงต้นทุน โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปผล
การดําเนินงานและเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาทุกโครงการ (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.4-3)
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มีการวางแผนขั้นตอนการดําเนินโครงการ โดยก่อนการจัดโครงการได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อวางแผน ซึ่งทุกโครงการจะมีการตรวจสอบผลการประเมินโครงการและ
มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการทุกโครงการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบ
และกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาในการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ
ดังที่มีการนําผลการประเมินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “การบูรณาการและการบริหารวัฒนธรรมเพื่อ
ความยั่งยืนในองค์กร” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมถ์
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผู้เสนอแนะหัวข้อในการจัดประชุมครั้งต่อไป
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผู้ นํ า ทางการศึ ก ษา และการปฏิ รู ป การศึ ก ษากั บ ความยั่ ง ยื น ของการศึ ก ษาไทย ดั ง นั้ น
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดทํา (ร่าง) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ผู้บริหารการศึกษากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้แ ละความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาแบบยั่ งยื น และเพื่ อ เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละ
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาแบบยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณ ภาพครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมถ์
ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมคือ ต้องการให้
จัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงด้านสื่อและนวัตกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ
จึงได้จัดทํา (ร่าง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน
ด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนด้วยนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนด้วยนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
ออกแบบนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนได้
ทั้งนี้ ก่อนการจัดโครงการบริการวิชาการ จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อวาง
แผนการทํ างาน ซึ่งทุ ก ๆ โครงการจะมี ก ารตรวจสอบผลการประเมิน โครงการที่ ได้ ส รุป ไว้โดยนํ าข้ อเสนอมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.5-1, ศษ 3.1.5-2, ศษ 3.1.5-3 และศษ 3.1.5-4)
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6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยศิลปากร มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สั ง คมในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยได้ จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ภายใต้ ก รอบของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 2563 อี ก ทั้ งโครงการบริก ารวิชาการของคณะศึ ก ษาศาสตร์ที่ จัดขึ้ น มี การระบุ ค วามสอดคล้อ งกั บ แผนของ
มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น แผนยุ ท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร แผนปฏิ บั ติ ราชการ 4 ปี มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์/มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนการดําเนินงาน
ของคณะฯ สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-1, ศษ 3.1.6-2,
ศษ 3.1.6-3 และ ศษ 3.1.6-4)
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับกองบริการ
การศึกษา และคณะวิชาต่างๆ (คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ในการ
ดําเนินโครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการพัฒ นาท้องถิ่นโดยมีสถาบั นอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยผ่านทางเครือข่ายซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แม่ข่ายภาคกลาง
ตอนล่ า ง) เป็ น ผู้ ป ระสานงาน ทั้ ง นี้ โ ครงการดั ง กล่ า วนั้ น มุ่ ง เน้ น ความสํ า คั ญ ของการส่ ง เสริ ม บทบาทให้
สถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้ อ งถิ่น ซึ่ งกองบริ การการศึ ก ษา ดํ าเนิ น การจั ด โครงการในนามมหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร จํานวน 5 โครงการ
(25 โรงเรียน) โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบดําเนินการจํานวน 1 โครงการ (8 โรงเรียน) ได้แก่
โครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในยุค Thailand 4.0” ภายใต้
โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยมีสถาบั นอุดมศึ กษาเป็ นพี่เลี้ยง ดูแลรับผิดชอบ
8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 2. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 3. โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง
4. โรงเรียนวัดบางหลวง 5. โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 6. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 7. โรงเรียน
อนุบาลนครปฐม 8. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2561 โดยในระยะแรกจะจัดอบรมให้ความรู้
แก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการระหว่ า งวั น ที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้ อ ง 4310 ชั้ น 3 อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะที่สองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คุณครูที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้มายังคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะที่สามเป็นการนิเทศติดตามครู
ณ สถานศึ ก ษา จํานวน 1 ครั้ง (ภายในเดื อ นสิงหาคม 2561) และระยะที่ สี่ เป็ น การนํ าเสนอ/สะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติงานและสรุปโครงการในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้อง 4310 ชั้น 3 อาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข ศษ 3.1.6-5)
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
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
ศษ 3.1.1-7
ศษ 3.1.2-1
ศษ 3.1.2-2
ศษ 3.1.2-3
ศษ 3.1.3-1
ศษ 3.1.3-2
ศษ 3.1.3-3
ศษ 3.1.4-1
ศษ 3.1.4-2
ศษ 3.1.4-3
ศษ 3.1.5-1
ศษ 3.1.5-2
ศษ 3.1.5-3
ศษ 3.1.5-4
ศษ 3.1.6-1
ศษ 3.1.6-2
ศษ 3.1.6-3
ศษ 3.1.6-4
ศษ 3.1.6-5

รายการเอกสารหลักฐาน
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
รายงานผลการสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของ
สถานศึกษา/ หน่วยงานในเขตภูมิภาคตะวันตก
แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2561
คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ และอนุ ก รรมการศู น ย์ วิ จั ย
นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
แผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุมที่มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
โครงการบริการวิชาการที่มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจากการดําเนินงาน
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ที่มีการประชุมเพื่อจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2560
แบบประเมินโครงการที่มีการประเมินเรื่องการนําไปใช้ประโยชน์และการขยายผล
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บริการแบบให้เปล่า โครงการที่ 1
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บริการแบบให้เปล่า โครงการที่ 2
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บริการแบบให้เปล่า โครงการที่ 3
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ 2561
ผลประเมินแผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560
โครงการบริการวิชาการที่มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้
โครงการบริการวิชาการที่มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง/พัฒนา โครงการที่ 1
โครงการบริการวิชาการที่มีการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม โครงการที่ 1
โครงการบริการวิชาการที่มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง/พัฒนา โครงการที่ 2
โครงการบริการวิชาการที่มีการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม โครงการที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556-2563
แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2561
แผนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีการศึกษา 2560
โครงการบริการวิชาการที่มีการระบุความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย
โครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้
3.1

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ
6 ข้อ
ค่าคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 3

ผลการประเมิน
5.00
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของสังคม
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร เป็นที่
รู้จักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
3. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแก่สังคมจํานวนมาก ในแต่ละรอบปีงบประมาณ
ซึ่งมีทั้งโครงการที่จัดแบบให้เปล่าและโครงการที่จัดโดยคิดค่าบริการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกโครงการ
5. มีการดําเนิ น การจัดกิ จกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชี พ ที่ ตอบสนองความต้ องการ
พัฒนา/แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ตามจุดเน้นของสถาบันและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน
6. มีการติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพทุกโครงการ เพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์นําประโยชน์จากงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยให้มากขึ้น
2. ควรเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยแก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
3. ควรส่ งเสริม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ ดํ าเนิ น งานด้ านการบริก ารวิช าการแก่ สังคมและชุ ม ชนให้
ครอบคลุมเป้าหมายทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ
4. ควรพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพระดับภูมิภาค
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

การดําเนินการ
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน
กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน
กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

2

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6
6
7
7

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 – 7 ข้อ

5.00
5.00

5.00










คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายและ
แผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทําแผนงบประมาณโครงการเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนงาน ทั้งในระดับคณะวิชา
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และระดับภาควิชา นอกจากนี้ยังกําหนดเป็นแนวทางให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การดําเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา โดยให้บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒ นธรรม และภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการดําเนินการเพื่อสนับสนุนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายในคณะแล้วยัง
ส่งเสริมให้เผยแพร่กิจกรรมและบริการด้านศิลปะและวัฒ นธรรมต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมด้วย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.1-1)
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
คณะศึกษาศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กําหนดเป็นนโยบาย
ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 อนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้ระบุมาตรการ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ไว้ในแผนฯ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดทําแผนการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดโครงการ/กิจกรรม และจัดทําแผนงบประมาณ กําหนดตัวชี้วัดด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
และนําผลการดําเนินงานไปสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.2-1, ศษ 4.1.2-2 และ ศษ 4.1.2-3)
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมด้านการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ในปี การศึ ก ษ า 2560 คณ ะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ จั ด กิ จ กรรมด้ า น
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมจํานวน 15 โครงการ ทั้งนี้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยประเมินผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานครั้งต่อไป ทั้งนี้
บุคลากรมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายนอกด้วย
นอกจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีการบูรณาการด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เช่น รายวิชา 465 344 การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้สอนมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีความใฝ่รู้และ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย อนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม วิธีการสอน
ให้ นั กศึ กษาประยุ กต์ ค วามรู้ม าเขี ย นงานเขีย นเชิงสร้างสรรค์ เป็ น รายบุ ค คล โดยเน้ น การอนุ รัก ษ์ แ ละสืบ สาน
ภาษาไทยอีกทั้งผู้สอนยังได้มีการกําหนดให้ทําโครงการที่สืบเนื่องมากจากวิชาเรียน เช่น โครงการนิทรรศการ
“สนามจันทร์เล่าขาน ย้อนวันวานรัชกาลที่ 6” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาออกแบบนิทรรศการนําเสนอเรื่องราว
ในด้ า นต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พระราชวั ง สนามจั น ทร์ แ ละรั ช กาลที่ 6 เช่ น พระราชประวั ติ การแต่ ง กาย
ศิลปะการแสดง ศิลปะการทําอาหาร เป็นต้น และวิชา 459253 กีฬามวยไทย ที่นําความรู้เรื่องศิลปะการชกมวย
มาถ่ายถอดเพื่อให้นักศึกษาได้นําไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกาย รวมทั้งเป็นการสืบสานศิลปะการป้องกันตัวที่
มีชื่อเสียงของไทยอีกด้วย (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.3-1 และ ศษ 4.1.3-2)
4.
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2560 โดยสามารถดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
11 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้
ตัวชี้วัดของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. จํานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. มีการจัดประชุมคณะทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม
4. มีแผนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ
คณะฯ
5. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
ตามแผนฯ
6. จํานวนรายวิชาที่สอดคล้องปลูกฝังให้นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู
7. จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการที่
เผยแพร่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
8. จํานวน / โครงการกิจกรรมเพื่อถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ
9. จํานวนผู้ได้รับรางวัลด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
10. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
วงดนตรีไทยโอฬารชํานาญศิลป์
11. มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมบรรลุเป้าหมายร้อยละ

โครงการ

ค่า
เป้าหมาย
12

ผลการ
ดําเนินการ
18

บรรลุ
เป้าหมาย


บาท

500,000

639,000



ครั้ง
มี/ไม่มี

3
มี

3
มี




ร้อยละ

85

150



จํานวนวิชา

25

28



โครงการ

1

3



โครงการ

1

1



ครั้ง

5

8



มี/ไม่มี

มี

มี



มี/ไม่มี

มี

มี



หน่วยนับ

100.00
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5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์มี กิจกรรม/โครงการต่างๆที่ สนั บสนุ นพั นธกิ จด้ านการทํ านุ บํ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทุกโครงการจึงมีการสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้บ ริห ารและแจ้ง ผู้เกี่ย วข้อ งรับ ทราบ
เพื่อ นําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ดีขึ้นต่อไป (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.5-1 และ
ศษ 4.1.5-2)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
คณะศึกษาศาสตร์ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งานกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยผ่าน Website, Facebook, Group Line เพื่อให้แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม
เช่ น ประชาสัม พั นธ์การประกวด การอ่านทํ านองเสนาะ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ องคมนตรี‘สืบ สําเนี ยง…เสียง
เสนาะ’ ครั้ ง ที่ 2 โดยศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย เซาอี ส ท์ บ างกอก ร่ ว มกั บ สภาวั ฒ นธรรมเขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
อีกทั้ง สนับสนุนนักศึกษาให้แสดงออกความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมแก่ ชุ ม ชนต่ า งๆ ทั้ ง ในและนอกประเทศ ซึ่ ง ได้ ส ร้ า ง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมอีกด้วย เช่น การนํานักศึกษาร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ การนํานักศึกษา
ร่วมการแสดงศิลปวัฒ นธรรมให้กองกิจการนักศึกษา การนํานักศึกษาร่วมการแสดงศิลปวัฒ นธรรมที่ประเทศ
ไต้หวัน
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ยังสนับสนุนการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม การนํานักศึกษาเข้า
ร่วมกิจ กรรมทางด้ านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ทั้ งภายนอกและภายในมหาวิท ยาลัย การแลกเปลี่ย นศิล ปะและ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดังนี้
1) โครงการพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 เมื่อ วันที่
7 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
2) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสงกรานต์ ราตรีแห่งคีตกาลศึกษาศาสตร์รวมใจ ครั้งที่ 11 เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3) โครงการวันครูและมอบครุสิทธิ์
4) โครงการประกวดลูกทุ่ง
5) โครงการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย “ศิลปะและวัฒนธรรม : สีสันแห่งชีวิต (Color
of Life : Art and Culture)” ปีที่ 3
6) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-เวียดนามเพื่อ
นํานักศึกษาเข้าร่วมในงาน International Cultural Festival 2018 ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2561 ณ Ton
Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam
นอกจากนี้ ยั งสนั บ สนุ น การส่ งผลงานนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ พิ จารณาการรับ รางวัล การเข้ าร่วมประกวด
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันสร้างชื่อเสียงให้แก่นักศึกษา คณะฯ และมหาวิทยาลัย ดังนี้

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 138

1) นางสาวพิชชาพร กุลเรือง ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ การพูดเพื่อพัฒนาสังคม ปีที่ 2 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ “พลังแห่งการเกื้อกูล” เมื่อ 29 กันยายน 2560
2) นางสาวสุพรรษา สว่างใจ และนายวัทนาพร บุญชู ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ในการแข่งขันร้อย
กรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจําปี พ.ศ. 2561
โดยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และส่งเสริมวรรณกรรมประเภทร้อยกรองไทย ปลูกฝังความรักในมรดก
ไทย และยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรม
3) นางสาวเพิ่มสุข ปกป้อง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันสุนทรพจน์
ในโครงการ ครูไทยรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “รักเพลงพื้นบ้าน สืบสานภาษาไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
4) นางสาวคุณ พระรักษ์ นาคแก้วรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขันสุนทรพจน์ใน
โครงการ ครูไทยรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “รักเพลงพื้นบ้าน สืบสานภาษาไทย” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เป็นต้น
5) นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่ นางสาวนัจกร เหล่าสิม นางสาวอัญ ชลี แยกรัง
นางสาวอรอารียา วงศ์จันทร์อินทร์ และนายศรัณยพงศ์ ได้รับรางวัลพิเศษการประกวดการเห่เรือ ประจําปี 2561
จากสถาบันปัญญ์สุข จัดโดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย) เมื่อวันที่ 5-6 กรกฏาคม
2561
6) นายวัทนพร บุญชู และนางสาวสุพรรษา สว่างใจ ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติการแข่งขันประชัน
กลอนสด ปี 2561 ชิ งถ้ วยพระราชทานสมเด็ จพระเจ้าลู ก ยาเธอ เจ้าฟ้ าจุฬ าภรณวลั ยลั ก ษณ์ อั ครราชกุ ม ารี
ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมเหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมแล้ว ยังทําให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานองค์กร หรือชุมชน รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่
คณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย ซึ่งผลงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนจึงทําให้หน่วยงานต่างๆมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องและให้รางวัล ได้แก่ 1) นายยุทธนา ปัญญา
ได้รับเกียรติบัตรและรับรางวัล นิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ประจําปี พ.ศ. 2559 จากสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 2) นายฤิทธิชัย จําจิตค์ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทางด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้านการมีทักษะในการจัดการและการทํางาน ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
และเป็นผู้ทํากิจกรรมดีเด่นและหรือมีผลงานดีเด่นแสดงถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณภาพที่ยอมรับต่อสังคม
นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลความประพฤติดีประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสาม
พระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร(เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.6-1, ศษ 4.1.6-2, ศษ 4.1.6-3 และศษ
4.1.6-4)
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7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
หน้าที่ ในการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ
จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากการที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ส่งเสริม สนั บ สนุน ในเรื่องการเผยแพร่แ ละอนุ รักษ์ศิลปะและวัฒ นธรรมต่อสาธารณชน โดยมี
โครงการที่สําคัญและเป็นเอกลักษณ์ที่ยังไม่มีสถาบันอื่นจัด คือ โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่จัดให้แก่นักศึกษาปีสุดท้ายที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา เป็นการมอบสิทธิ์แห่งความเป็นครูซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ที่ต่อไปจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ และเป็นการกํากับให้ประพฤติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่บุคคลใน
สังคมต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีนําไปจัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมีโครงการ “ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม” ซึ่งคณะฯจัดต่อเนื่อง
มาเป็ น ครั้ ง ที่ 3 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในเขตภู มิ ภ าคตะวั น ตกได้ มี เวที สํ า หรั บ แสดง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และเปิดโอกาสแสดงความสามารถในด้านการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยมีเกณฑ์การ
ประกวดที่ชัดเจนและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ (เอกสารหมายเลข ศษ 4.1.7-1, ศษ 4.1.7-2, ศษ 4.1.7-3 และ ศษ 4.1.7-4)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
ศษ 4.1.1-1
ศษ 4.1.2-1
ศษ 4.1.2-2
ศษ 4.1.2-3
ศษ 4.1.3-1
ศษ 4.1.3-2
ศษ 4.1.4-1
ศษ 4.1.5-1
ศษ 4.1.5-2
ศษ 4.1.6-1
ศษ 4.1.6-2
ศษ 4.1.6-3

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนการดําเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการทีท่ ํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึน้ ในปีการศึกษา 2560
รายวิชาที่มกี ารบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินแผนด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายละเอียดการนําผลการประเมินฯไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานหรือโครงการในปีถัดไป
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งานกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรมแสดงออกความสามารถของนักศึกษา และการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมแก่ชุมชนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
การส่งผลงานนักศึกษาเพื่อพิจารณาการรับรางวัล การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมต่างๆ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันสร้างชื่อเสียงให้แก่นักศึกษา คณะฯ และมหาวิทยาลัย
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หมายเลข
ศษ 4.1.6-4
ศษ 4.1.7-1
ศษ 4.1.7-2
ศษ 4.1.7-3
ศษ 4.1.7-4

รายการเอกสารหลักฐาน
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี
ภาพการเผยแพร่โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์
โครงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ผลการประเมินโครงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
รายงานการประชุมวางแผนการจัดโครงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
4.1

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
7 ข้อ
7 ข้อ
ค่าคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 4

ผลการประเมิน
5.00
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณะศึ กษาศาสตร์มี กิ จกรรมทํ านุ บํ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เป็ น จุ ดเด่ น ของคณะฯ มี ส าขาวิช า
ที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถที่สะท้อนผลงาน กิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2. คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมีคณะกรรมการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดย
เชิ ญ อาจารย์อาวุโสของคณะที่ มี ค วามเชี่ยวชาญและมี ผ ลงานด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมมาเป็ น ที่ ป รึกษาโดยได้ ร่วม
กําหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
3. การจัดระบบฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันตกซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก สาขาวิ ช า รวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2. คณาจารย์และนักศึกษาควรร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบ
ที่หลากหลาย และควรส่งเสริมกิจกรรมที่โดดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไปทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. การบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษายัง
มีไม่มาก ดังนั้น ควรดําเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้มีการบูรณาการในรายวิชา/กิจกรรมมากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การกํ า กั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5– 6 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง 10 ประการที่ แ สดงผล
การดําเนินงานอย่างชัดเจน
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรงและแหล่ งเรีย นรู้อื่ นๆ ตามประเด็ น ความรู้ อย่ างน้ อยครอบคลุม พั น ธกิ จ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

2

3

4
5

6
7

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ
การดําเนินการ
มี
ไม่มี
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

7
7
7
7

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5.00
5.00

5.00

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะศึก ษาศาสตร์ม ีค ณะกรรมการจัด ทํ า แผนยุท ธศาสตร์ คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิล ปากร โดยคณะกรรมการฯจะประชุ ม หรือ กํ าหนดแนวทาง ทบทวนทิ ศ ทาง/เป้ าหมายในการจั ด ทํ าแผน
ยุท ธศาสตร์ กํ าหนดกลยุท ธ์ มาตรการและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในแผนยุท ธศาสตร์ คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2559 – 2562 และกํ า หนดกิ จ กรรม/ โครงการแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ 2561 ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา โดยมีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555- 2559 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563 และมีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีคณะศึกษาศาสตร์ทั้ง 5 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจั ย ด้านการบริการทางวิชาการ ด้ านการทํ านุ บํ ารุงศิ ลปะและวัฒ นธรรม และด้านการบริหารจั ดการ โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีตัวบ่งชี้ของการปฏิ บัติราชการทั้งหมด ตัวบ่ งชี้ มีการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒ นาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติราชการรายปี โดยมีการนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 9/2560 เมื่ อวันพุ ธที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีการรายงานผลการดําเนิ นการประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 นํ าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ครั้ ง ที่ 20/2560 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2560 เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 ต่อไป
คณะศึกษาศาสตร์ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยตัวบ่งชี้ที่ตรงกับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. จะมีการติดตาม
ผล รอบ 6, 9 และ 12 เดือน อีกทั้ง มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสํานัก
งบประมาณ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ 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
ผลดังกล่าวเสนอที่ ประชุม คณะกรรมการจั ดทํ าคําของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะใน
การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
คณะศึกษาศาสตร์ มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเป็นรายหลักสูตร เพื่อแสดงการใช้ต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร แยกเป็น การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยวิเคราะห์เทียบ
ในแต่ละหลักสูตร แสดงเป็นกราฟวิเคราะห์และนําผลเสนอต่อผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ โดยนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไป (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 มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยใช้ในการบริหารปั จจัยและควบคุมกระบวนการ
ดําเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทําให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความ
เสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งทําหน้าที่
ในการกํ า หนดนโยบาย วางแผนและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ มีการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และระบุ
ประเด็นความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความผิดพลาด
หรือลดโอกาสที่ จะบรรลุเป้ าหมายในการบริหารการศึกษา โดยครอบคลุม ในด้ านงบการเงินและงบประมาณ
ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบาย ซึ่งเป็นปัจจัยภายในและจากเหตุการณ์ภายนอก คณะกรรมการได้สรุปผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงทุกด้าน ประเมินโอกาส ผลกระทบและจัดลําดับความเสี่ยงเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป ซึ่งใน
การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากความถี่ของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิด
เหตุการณ์ในอนาคตนั้น มีการคาดการณ์จากข้อมูลเดิม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ในปัจจุบัน โดยจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงสุดไปยัง
ต่ําสุด ดังนี้
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1. ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย
3. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
เมื่อได้ลําดับความเสี่ยงแล้วได้นําข้อมูลไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะทําให้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดความเสียหาย รวมทั้งได้กําหนดผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทําแผนพัฒนา/
ผลการพั ฒนาและรายงานต่อที่ประชุมทุกสิ้นปีงบประมาณ (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. บริหารงานด้ ว ยหลักธรรมาภิ บ าลอย่างครบถ้ วนทั้ ง 10 ประการที่ อธิบ ายการดํ าเนิน งานอย่าง
ชัดเจน
ผู้บริหารคณะศึ กษาศาสตร์บริหารงานโดยยึ ดหลักธรรมาภิ บาลตามกลยุ ทธ์ในแผนยุ ทธศาสตร์ของ
คณะศึ กษาศาสตร์ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 7 : การบริหารจั ดการองค์ กรเป็ นเครื่องมื อในการบริ หารการดํ าเนิ นงานของ
คณะวิช าให้ ไปสู่ ทิ ศ ทางที่ กํ าหนดร่วมกัน ระหว่ างผู้ บ ริห าร คณะกรรมการประจํ าคณะฯ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาควิชาและหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และ
ปฏิบัติงานต่างๆ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มี ก ารจั ด ทํา สรุป ผลการดํา เนิน งานและรายงานการเงิน เสนอต่อ มหาวิท ยาลั ย เป็ น ประจําทุกเดือน/
ไตรมาส มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย แสดงความคิดเห็น โดยหากมีข้อคิดเห็นต่างๆเสนอมาจะรวบรวม
นําเสนอผู้บริหารทราบและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง มีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะประเด็น
การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณ ภาพทางวิชาการ เช่น มีคณะกรรมการวิชาการ หรือ
คณะกรรมการวิจัยเพื่อกลั่นกรองในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการที่จะเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จริยธรรมในการ
ทํางานวิจัยหรืองานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบภายในของคณะฯ และรายงานการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน (เอกสาร
หมายเลข ศษ 5.1.4-1, ศษ 5.1.4-2, ศษ 5.1.4-3, ศษ 5.1.4-4, ศษ 5.1.4-5, ศษ 5.1.4-6, ศษ 5.1.4-7,
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 และ ศษ 5.1.4-14)

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 145

ตารางที่ 7.1-1 ผลการดําเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

3. หลักการตอบสนอง

4. หลักภาระรับผิดชอบ

5. หลักความโปร่งใส

ผลการดําเนินงาน
- การดํ า เนิ น งานสํ า เร็ จ ตามเป้ า หมายภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดครบถ้ ว น
ทุ กรายการ เช่ น รายงานการติ ดตามการเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี
ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์สามารถดําเนินการเบิกจ่าย/ รายงานผลได้ครบถ้วนทุก
รายการตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย/รัฐบาลกําหนดทุกรายการ
- การดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ของคณะฯ ดํ า เนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ได้ ค รบ
ทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนงานประจําปี เช่น ในด้าน
งบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี
โดยใช้งบประมาณไม่เกินวงเงินที่คณะฯ จัดเก็บได้และตามประมาณการรายจ่าย
ประจําปี
- ได้รับความร่วมมือดําเนินงานด้านต่างๆ จากทุกหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ
เช่น การจัดทํ าคํารับรองการปฏิบัติงานระดับคณะกับภาควิชา/การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระดับภาควิชา/การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับภาควิชา/ ระดับหลักสูตร
- ผู้บริหารระดับต่างๆ มีภาระรับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยมีคําสั่ง
มอบหมายภาระรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ป ฏิ บั ติ ชั ด เจน ในคํ า สั่ ง มอบอํ า นาจการ
ปฏิบัติงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ/ประธานสาขาวิชา/คําสั่งมอบหมายหน้าที่
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า ภาควิ ช า
ดําเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหลักทั้ง 5 ด้านที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการประจําปีของคณะฯ
- สําหรับการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ มีการดําเนินงานด้วยความชัดเจน
โปร่งใส อาทิ 1. ด้านการเงินและพัสดุ การดําเนิน งานต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ประกาศที่ ม หาวิ ท ยาลั ย /คณะฯ กํ าหนด และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงิน
คงเหลื อ เป็ น ต้ น 2. ด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ดํ าเนิ น งานในรู ป ของ
คณะกรรมการ อาทิ การรับสมัครคัดเลือกบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ จะมีการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน โดยจะมีผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะฯจํานวน
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หลักธรรมาภิบาล

ผลการดําเนินงาน
1 คน ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมฯ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกด้วย
เพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาในองค์กรมีความโปร่งใส เป็นธรรม นอกจากนี้
การสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัยหรือการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ดําเนินการ
โดยมีการพิจารณาตามลําดับขั้นอย่างเปิดเผย เป็นต้น
6. หลักการมีสว่ นร่วม
- การดําเนิ นงานยึดหลักการมี ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่ อร่วมแสดง
ความคิ ดเห็ น ให้ ข้ อเสนอแนะ ในการดํ าเนิ นงานเพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายที่ คณะฯ
กําหนดโดยดําเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับต่างๆ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการ
ประจํ า คณ ะฯ คณ ะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณ ะศึ ก ษาศาสตร์
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงาน คณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เป็นต้น
7. หลักการกระจายอํานาจ - มีการกระจายอํานาจการบริหารงานและปฏิบัติงานตามลําดับชั้น เพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินงาน/ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ทั้งในส่วนของ
คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นั กศึกษา ผู้รับบริการโดยทั่ วไปทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยมี คําสั่งมอบอํานาจให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ คําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว และ คําสั่ง
มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนระดับต่างๆ
8. หลักนิติธรรม
- บริ ห ารงานต่ างๆ โดยใช้ ห ลั ก นิ ติ ธรรมปฏิ บั ติ งานโดยยึ ด หลั ก ความถู ก ต้ อ ง
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย /คณะ ให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยดําเนินงานตามระบบและกลไกที่มีอยู่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
เรื่องความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกฝ่าย นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถใช้ระบบและ
กลไกของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นช่องทางของการ
ใช้หลักนิติธรรม ได้อีกช่องทางหนึ่ง อาทิ กรณีบุคลากรรายใดรู้สึกไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในเรื่องใดอาจเสนอเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ หรืออาจเสนอผ่านคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในเบื้องต้นได้
9. หลักความเสมอภาค
- บริหารงานโดยยึดหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ อาทิ ในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร/การประชุมเชิงปฏิบัติการประจําปี ซึ่ง
จัดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร จะจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ ไม่ได้เลือก
ว่าเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน หรือเป็นข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา หรืออายุงาน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ - บริหารงานโดยใช้หลักฉันทามติ โดยผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุ ด ต่ า งๆ ตามสายงาน เช่ น คณ ะกรรมการบริ ห ารงานระดั บ ภาควิ ช า
คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน
ซึ่งในการดําเนินงานใช้มติที่ประชุมในการสรุปผลการดําเนินงาน
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
คณะศึกษาศาสตร์ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้บุคลากรนําความรู้
ที่ได้จากการการพัฒ นาจากการไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุ คคลที่มีความรู้
ความสามารถทั้งภายในและนอกสถาบัน มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และรวมรวม
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งใน
รูปแบบของคู่มือ บทความ และเอกสารต่างๆ ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านต่างๆ
ได้แก่
1.) แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ ซึ่งแนวปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ ของ
คณะศึกษาศาสตร์อย่างหนึ่งคือ การจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ นับเป็นสิ่งสําคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้กับศิษย์ได้มีโอกาสแสดงความกตัญ ญูต่อผู้ที่เป็นครู และเป็นการสร้างความตระหนักแก่
นักศึกษาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดวิชาชีพครูในอนาคตได้เห็นความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ได้รวบรวมแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นเล่มคู่มือสําหรับคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้
ได้เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย
2.) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องประสบการณ์การทําวิจัยในประเทศอาเซียน โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้เผยแพร่
บทความที่เขียนขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ อาจารย์ประจําหลักสูตร ภาควิชาการศึกษา
ตลอดชีวิต ซึ่งมีการนําเสนอประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปในประเทศอาเซียน ผ่านการทํางานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
แนวทางส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขของผู้สูงอายุในอาเซียน” และเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารของผู้สูงอายุในอาเซียน” โดยนําเสนอ แนวคิดการตั้งโจทย์วิจัย วิธีดําเนินการวิจัย การ
วางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การสรุปตีความ การเสนอผลการวิจัย และข้อคิดจากการทํางาน
3.) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการทําวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านการทําวิจัย ให้นักศึกษารุ่นน้องที่กําลังลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ได้เข้าฟังการนําเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษารุ่นพี่ที่กําลังทําวิทยานิพนธ์ ทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก และมีการเชิญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ เชี่ ย วชาญในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งจากสถาบั น และหน่ วยงานต่ างๆ มาให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอีกด้วย
4.) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ สําหรับนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศ เนื่ อ งจากคณะศึ ก ษาศาสตร์มี โครงการความร่วมมื อ ระหว่างคณะศึ ก ษาศาสตร์ กั บ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูนนาน จึงได้จัดทําคู่มือขึ้น เพื่อให้นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบและมีแนวทางในการดําเนินชีวิตขณะที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
5.) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องอินโฟกราฟฟิกกับการออกแบบการสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ํามนต์
เรื อ งฤทธิ์ ได้ เขี ย นบทความวิ ช าการเผยแพร่ในวารสารศึ ก ษาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรปี ที่ 15 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) โดยรวบรวมความรู้ตามหลักวิชาการและประสบการณ์จากการสอน เพื่อให้นักศึกษา
และผู้อ่านได้ทราบถึงหลักการออกแบบสื่อการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก
(เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.5-1, ศษ 5.1.5-2, ศษ 5.1.5-3, ศษ 5.1.5-4 และศษ 5.1.5-5)
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ให้มี
ความเป็นเลิศและเป็นมืออาชีพ ซึ่งวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ได้พัฒนาทักษะความสามารถที่ตรงกับสายงาน โดยมีการกํากับติดตาม/ประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากรฯตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดําเนินงาน และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป
(เอกสารหมายเลข ศษ 5.1.6-1, ศษ 5.1.6-2 และศษ 5.1.6-3)
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะ ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งเป็ น ระบบและกลไกในการบริ ห ารและจั ด การการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําคณะฯ
เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลักดันให้มีการประกันคุณ ภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชา
ไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล โดยคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดําเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จัดทําขึ้น เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร์เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานปกติ
คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ โดยใน
ปีการศึกษา 2560 คณะฯได้จัดโครงการต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
2) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่ ง ใช้ ห ลั ก การ
Outcome-Based Education 3) โครงการบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ SU
AUN-QA นอกจากนี้ ยังสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรเข้าร่วมอบรมเพื่ อรับ ความรู้ที่ เกี่ ย วข้องกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น อาทิ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินปีการศึกษา 2560 และการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA (SU AUN-QA Assessor) มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1” เป็นต้น ในส่วนของการให้ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมตามหลักวงจร
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คุณ ภาพ PDCA นั้นจัดขึ้นในการสัมมนาผู้นํานักศึกษา และมีรายละเอียดในเล่มคู่มือนักศึกษาเป็นประจําทุกปี
การศึกษา นอกจากนี้ มีรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาเลือกวิชาชีพครูให้กับ
นักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร์ด้วย
ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA มา
เป็นหลักในการดําเนินงาน และกํากับติดตามจากมาตรการสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ได้แก่ การวางแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพและจัดทําปฏิทินให้สอดคล้องกับการดําเนินงานในระดับ
สถาบัน และมีการติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากปีการศึกษา 2559 เพื่อที่จะนําไปพัฒนา
และจัดทําแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากนั้นมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งในรอบ
6 เดือนและรอบ 12 เดือน และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาภายในทุ กปี การศึ กษาตามเกณฑ์ การประกัน คุณ ภาพภายใน และนํ าเสนอผลเข้าที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่ อ พิ จ ารณาและเผยแพร่ต่ อ สาธารณชนต่ อ ไป ทั้ งนี้ คณะศึ ก ษาศาสตร์ได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับด้านการประกันคุณภาพให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบผ่านทางเว็บไซต์
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 คําสั่งแต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการจัดทํ าแผนยุท ธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 5.1.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์
ศษ 5.1.1-3 แผนที่ยุท ธศาสตร์ (Strategy Map) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
ศษ 5.1.1-4 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
ศษ 5.1.1-5 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
ศษ 5.1.1-6 ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง แผนมหาวิทยาลัยและแผนคณะศึกษาศาสตร์
ศษ 5.1.1-7 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 5.1.1-8 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 - 2562
ศษ 5.1.1-9 แผนปฏิบัติการเงินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561
ศษ 5.1.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 150

หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 5.1.1-11 ผลการดําเนินการแผนยุทธศาสตร์การคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25592562
ศษ 5.1.1-12 รายงานผลแผนปฏิบัติการแยกเป็นรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
ศษ 5.1.2-1 รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีการศึกษา 2560
ศษ 5.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่
15/2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ศษ 5.1.2-3 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 5.1.2-4 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยจําแนกตามหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศษ 5.1.3-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศษ 5.1.3-2 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศษ 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ 2561
ศษ 5.1.3-4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศษ 5.1.3-5 แผนดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 5.1.3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 22/ 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน
2560
ศษ 5.1.3-7 รายงานการประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศษ 5.1.4-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
ศษ 5.1.4-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ
ศษ 5.1.4-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ศษ 5.1.4-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศษ 5.1.4-5 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีป่ รึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
ศษ 5.1.4-6 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศษ 5.1.4-7 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ศษ 5.1.4-8 การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์
ศษ 5.1.4-9 คําสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 151

ศษ 5.1.4-10 คําสั่งการมอบอํานาจให้รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 5.1.4-11 คําสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ขา้ ราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ศษ 5.1.4-12 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
ศษ 5.1.4-13 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
ศษ 5.1.4-14 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี 2560
ศษ 5.1.5-1 แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการจัดงานวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์
ศษ 5.1.5-2 บทความเรื่องประสบการณ์การทําวิจัยในประเทศอาเซียน
ศษ 5.1.5-3 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการทําวิจัย
ศษ 5.1.5-4 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
ศษ 5.1.5-5 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องอินโฟกราฟฟิกกับการออกแบบการสอน
ศษ 5.1.6-1 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนของยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ให้มีความเป็นเลิศและเป็นมืออาชีพ
ศษ 5.1.6-2 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศษ 5.1.6-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะศึกษาศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศษ 5.1.7-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร
ศษ 5.1.7-2 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับปี พ.ศ. 2557
ศษ 5.1.7-3 คู่มือการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
ศษ 5.1.7-4 ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ศษ 5.1.7-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ตามผลการประเมิน 2559
ศษ 5.1.7-6 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 5.1.7-7 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ศษ 5.1.7-8 โครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 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
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ศษ 5.1.7-13 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในส่วนของการประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 153

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ
การดําเนินการ
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มี ร ะบบและกลไกในการกํ ากั บ การดํ าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
นํ าผลการประเมิ น และข้ อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับ ปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รผ่ า นองค์ ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ
มาตรฐาน

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป:

5
6
5
6

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดําเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

4.00
5.00

5.00









คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ระบบกลไกการประกั นคุ ณ ภาพสอดคล้ องกั บพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่ กํ าหนดจุ ดมุ่ งหมายและหลั กการของการจั ดการศึ กษาที่ มุ่ งเน้ นคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษา
ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา กําหนดให้มี
การประกันคุณ ภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน มาตั้งแต่
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ปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้มีแนวปฏิบัติการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 โดยมี
การเผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้หลักสูตร ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับรวมทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเขียน
รายงานผลการดําเนิ นงานของหลักสูตร รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒ นาระบบและกลไกในการดําเนิ นงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย
สํ าหรับ การเตรียมการในการประเมิน คุณ ภาพการศึ ก ษาระดับ หลั กสู ตรนั้ น คณะศึ ก ษาศาสตร์มี การ
ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกระดับ มีความรู้ความใจเกี่ยวกับเกณฑ์
และตัวบ่งชี้การประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรสามารถดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว้ อีกทั้งสามารถรายงานผลการดําเนินงานและ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินฯได้อย่างถูกต้อง โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งใช้หลักการ
Outcome-Based Education วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปภัมภ์
2. โครงการฝึก อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่อ ง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis” ครั้ง 1
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปภัมภ์ และครั้ง 2 วันที่ 29-30 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปภัมภ์
3. โครงการรับฟังการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ SU AUN-QA วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมไทย
ประกันชีวิต
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
(SU AUN-QA Assessor) มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1” วันที่ 4–6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัด
ไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
5. โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร
ซึ่งคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยคณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้ลงเยี่ยมทุกภาควิชา และได้พบปะพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในช่วงระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร และปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ร่ ว มกั น หา
แนวทางแก้ไขปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการประกันของคณะศึกษาศาสตร์ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพและมีหน้าที่กําหนด
แนวทางในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แต่งตั้งผู้แทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงาน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มีหน้าที่ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามแนวทางใน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 155

การประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดับ อุดมศึ กษา และจั ดทํ ารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดั บ
หลั กสูตร พร้อมทั้ งจั ดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมิ น ฯด้ วย (เอกสารหมายเลข ศษ
5.2-1-1, และศษ 5.2-1-2, และศษ 5.2-1-3, และศษ 5.2-1-4, ศษ 5.2-1-5 และศษ 5.2-1-6)
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดใน ข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มีแนวทางในการดําเนินงานด้านการประกันคุณ ภาพ โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 และแจ้งทุกภาควิชา/สาขาวิชา
ให้ดําเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน และมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินตามรายละเอียดในหมวดที่ 8
(การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร) ข้อ 3 (การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร) ตาม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) กําหนดให้มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตามที่ กํ าหนดไว้ในข้ อที่ 1 ทางมหาวิท ยาลั ยได้ ทํ าการสํ ารวจเบื้ องต้ น สถานภาพหลัก สูต รการศึ ก ษาเบื้ องต้ น
เพื่ อจะได้นําไปเป็นแนวทางในการเตรียมรับการประเมินระดับหลักสูตร เมื่อถึงช่วงปลายภาคการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์จึงได้ติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากทุกหลักสูตร และ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีการศึกษาก็จะนําเสนอผลการประเมินการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรให้คณะกรรมการประจําคณะทราบอีกครั้งหนึ่ง (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2-2-1,
ศษ 5.2-2-2, ศษ 5.2-2-3 และศษ 5.2-2-4)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ก ารส่ งเสริ ม ทรัพ ยากรทั้ งด้ านบุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และจั ด สรร
งบประมาณที่ สนับสนุนการดําเนิ นงานของหลักสูตร และพัฒ นาคุณ ลักษณะของบั ณ ฑิ ตที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์และ
วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และเงินรายได้อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
1) งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา แบ่ งเป็นงบประมาณสําหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ และเพื่ อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย ไม่ซ้ําซ้อน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ
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2) งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ การจัดสรรทรัพยากรต่ างๆเพื่ อการบริหารและจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดั บ
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. มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพหลั กสู ต รตามกํ าหนดเวลาทุ ก หลั กสู ต ร และรายงานผลการประเมิ น ให้
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
คณะศึ ก ษาศาสตร์มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการการประกั น คุ ณ ภาพภายในฝ่ ายดํ าเนิ น งาน ระดั บ
หลักสูตร เพื่อร่วมกันวางแผนกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2560 เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย
มีการดําเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําปฏิทินกําหนดวันรับการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะฯกําหนดให้
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 3 - 25 กรกฎาคม 2561 ทั้ งนี้ ค ณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นทั้งหมด 27 หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมทั้งมีการ
นําเสนอผลการประเมินของทุกหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข
ศษ 5.2-4-1, ศษ 5.2-4-2, ศษ 5.2-4-3 และศษ 5.2-4-4)
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ นํ าเสนอรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาผล และได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนา
และปรับปรุงผลการดําเนินงานของทุกหลักสูตรให้ดีขึ้นในปีต่อไป โดยให้ทุกหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ที่มีการวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในปีที่ผ่านมา และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการบริหารงานของ
คณะวิชา/ มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ศษ 5.2-5-1 และศษ 5.2-5-2)
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี จํ านวนหลัก สู ต รที่ เปิ ด สอน 27 หลั ก สู ต ร จําแนกเป็ น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 หลักสูตรและระดับหลักสูตรปริญญาเอก 5 หลักสูตร
รับการประเมินทุกหลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานทั้งหมด 27 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 100.00
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
ศษ 5.2.1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปีการศึกษา 2560
ศษ 5.2.1-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ศษ 5.2.1-3 การส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ทั้ง
ในระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร
ศษ 5.2.1-4 การเปิดโอกาสให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมโดยการส่งรายชื่อมาเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ศษ 5.2.1-5 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา คณะกรรมการประกัน
ศษ 5.2.2-1 คุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงานระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ศษ 5.2.2-2 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ศษ 5.2.2-3 การติดตามการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ศษ 5.2.2-4 รายงานผลการดําเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2561
ศษ 5.2.3-1 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 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 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ 5.2.4-2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2560
ศษ 5.2.4-3 กําหนดการและปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ศษ 5.2.4-4 รูปถ่ายกิจกรรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ศษ 5.2.4-5 เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ให้แก่คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ศษ 5.2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ศษ 5.2.5-2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
5.1
5.2

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ค่าคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 5

ผลการประเมิน
5.00
5.00
5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มี ร ะบบและกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและมี พั ฒ นาการอย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพและวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ตลอดจนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้น
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. บุคลากรทุกส่วนงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกําหนด
เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของบุคลากรทุกคน ซึ่งบุคลากรให้ความร่วมมือในดําเนินการเป็นอย่างดี
4. มีการสร้างความเข้าใจ กํากับติดตามเรื่องการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร มีการตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชา
และคณะวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีการศึกษา 2560
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

เป้าหมาย

92.99
27
79
118

3.51
ร้อยละ 65
ร้อยละ 40

ตัวบ่งชี้ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ไม่เกิน
30 : 1
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ (5)
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข้อ (5)

3.44
66.95
X5
80

36

30.51

118
2,386.38
117

80

X5

20.40
6 ข้อ
6 ข้อ

6 ข้อ (5)

6 ข้อ

ค่าคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 2
6 ข้อ (5)

ค่าคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 3

4.18
1.91
5.00

4.09

100,000 12,751,300.28
บาท
117
104.80
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
ร้อยละ 40
และนักวิจัย
118
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

3.44

5.00
5.00

ค่าคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

คะแนน
ประเมิน

5.00
108,985.47

5.00

88.81

5.00

5.00
6 ข้อ

5.00

5.00
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ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
7 ข้อ (5)
ศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนน
ประเมิน

7 ข้อ

5.00

ค่าคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 4

5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบัน และ 7 ข้อ (5)
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
5 ข้อ (4)
หลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

7 ข้อ

5.00

6 ข้อ

5.00
5.00
4.58

ตารางที่ 6-2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
องค์
ประกอบ
ที่

ผลการประเมิน

จํานวนตัว
บ่งชี้

I

P

1.2, 1.3, 1.5 , 1.6
1.4
2.2
2.1

คะแนน
เฉลี่ย

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

1.1

4.09

ดี

2.3

5.00

ดีมาก

O

1

6

2

3

3

1

-

3.1

-

5.00

ดีมาก

4

1

-

4.1

-

5.00

ดีมาก

5

2

-

5.1 , 5.2

-

5.00

ดีมาก

รวม

13

4

7

2

4.58

ดีมาก

ผลการประเมิน

การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตารางที่ 6-3 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
และการเพิ่มวุฒิการศึกษา
2) เพิ่มจํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น
3) กํากับดูแลพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก
ระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
มาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติ

3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 6-4 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายวิชาการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ให้สูงขึ้น และการเพิ่มวุฒิ
การศึกษา โดยมีมาตรการ
ดังนี้

ระยะสั้น
1.1 เชิญวิทยากรให้
ความรู้แนวทางการทํา
ผลงานทางวิชาการแก่
บุคลากร
1.2 ขอความร่วมมือให้
อาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ เป็นที่ปรึกษาให้
คําแนะนําในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ต่างๆ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกและจัดสรรทุนสนับสนุน
แก่ผู้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก

ระยะกลาง
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
สนับสนุนเพื่อสมทบให้กับ
คณาจารย์ที่ได้รับทุนจาก
คณะฯในจํานวนที่เท่ากัน

ระยะยาว
1.3 สร้างมาตรการจูงใจและ
ให้เงินสนับสนุนคณาจารย์ที่ทํา
ผลงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่
การตีพิมพ์บทความวิชาการ
บทความวิจัยในวารสารตํารา
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การจัดทําหนังสือ
ตํารา และการจัดสรรเงิน
รางวัลให้แก่ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
วิชาการที่สูงขึ้น
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แผนการพัฒนา
2) เพิ่มจํานวนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกใน
ระดับชาติและนานาชาติให้
มากขึ้น โดยมีมาตรการดังนี้

ระยะสั้น
2.1 จัดโครงการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยให้แก่
คณาจารย์และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ
วิชา เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน
2.2 จัดสรรเงินเพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์มีผู้ช่วย
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยได้มากขึ้น

ระยะกลาง
2.1 จัดสรรเงินรางวัล
ให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่เผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการในระดับต่างๆ

2.2 จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนคณาจารย์ในการ
ไปนําเสนอผลงานใน
ต่างประเทศทั้งในส่วนของ
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆครั้งละ
ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท
ต่อคน
3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์
3.1 มีคณะกรรมการ
3) กํากับดูแลพัฒนา
วิชาการทําหน้าที่กํากับดูแล
ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ ประจําหลักสูตรเข้าร่วม
อบรมเพื่อให้ความรู้ความ มาตรฐาน/คุณภาพหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
3.2 มีผู้รับผิดชอบทํา
วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบ ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร
หน้าที่ติดตามประสานงาน/
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.2 จัดสรรทุนวิจัยเพื่อ ดําเนินงานด้านหลักสูตรทุก
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
การปรับปรุงหลักสูตรทุก ระดับ/ ทุกหลักสูตรให้
สร้างสรรค์และส่งเสริมให้
หลักสูตรๆละ 30,000 บาท เป็นไปตามมาตรฐาน
3.3 การทําความร่วมมือ
เกิดความร่วมมือระหว่าง
3.3 เผยแพร่
ชุมชนหน่วยงานระดับชาติ ประชาสัมพันธ์เกณฑ์
ทางวิชาการกับสถาบันใน
และนานาชาติ
มาตรฐานหลักสูตรให้
ประเทศและต่างประเทศ
คณาจารย์รับทราบอย่าง
ทั่วถึง/สม่ําเสมอ

ระยะยาว
2.1 จัดโครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อเป็นเวทีในการ
นําเสนอผลงาน เช่น โครงการ
นําเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ประจําปี โครงการ
International Conference
Education เป็นต้น
2.2 จัดสรรทุนให้แก่คณาจารย์
ในการทําเล่มรายงานการวิจัย
เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรโดย
เน้นในเรื่องส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์แก่ผู้เรียนทุก
หลักสูตร
3.2 ปรับปรุงหลักสูตรโดย
บูรณาการหลักสูตรการเรียน
การสอนกับการวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งใน
ระดับชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ชุมชนในเขต
ภูมิภาคตะวันตก หน่วยงาน
ระดับชาติ และนานาชาติ
3.3 แสวงหา/ดําเนินงาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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-

ภาคผนวก -

ภาคผนวก 1
รายชื่ออาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ
ชื่อ
นามสกุล

ที่
คณะศึกษาศาสตร์
1.
อาจารย์ ดร.อภินภัศ
2.
อาจารย์ ดร.อติยศ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
3.
ผศ.ดร.ประเสริฐ
4.
ผศ.ดร.วรกาญจน์
5.
ผศ.ดร.มัทนา
6.
อาจารย์ ดร.สําเริง
7.
ผศ.ดร.สายสุดา
8.
ผศ.ดร.นุชนรา
9.
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์
10.
อาจารย์ ดร.สงวน
11.
รศ.ดร.ชุมศักดิ์
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ
12.
ผศ.ดร.ภัทรพล
13.
อาจารย์ ดร.พรรณภัทร
14.
รศ.ดร.ศิริณา
15.
อาจารย์ ดร.จิตตรา
16.
อาจารย์ ดร.พีรเทพ
17.
อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์
18.
อาจารย์ ดร.นิรุทธ์
19.
อาจารย์บุญมา
20.
อาจารย์ลิขสิทธิ์
21.
ผศ.ดร.คีรีบูน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
22.
รศ.ดร.ฐาปนีย์
23.
ผศ.ดร.อนิรุทธ์
24.
ผศ.ดร.น้ํามนต์
25.
ผศ.ดร.เอกนฤน

จิตรกร
สรรคบุรานุรักษ์
อินทร์รักษ์
สุขสดเขียว
วังถนอมศักดิ์
อ่อนสัมพันธุ์
เตียเจริญ
รัตนะศิระประภา
ตันวิมลรัตน์
อินทร์รักษ์
อินทร์รักษ์
มหาขันธ์
ปลั่งศรีเจริญสุข
จิตต์จรัส
มาคะผล
รุ่งคุณากร
ภัทรกรนันท์
วัฒโนภาส
เขียววิชัย
พุฒเขียว
จงวุฒิเวศย์
ธรรมเมธา
สติมั่น
เรืองฤทธิ์
บางท่าไม้
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ที่
ชื่อ
26.
ผศ.ดร.ศิวนิต
27.
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ
28.
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
29.
รองศาสตราจารย์สมหญิง
30.
อาจารย์ ดร.มนธิรา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
31.
รศ.ดร.นวลฉวี
32.
อาจารย์ ดร.นงนุช
33.
ผศ.ดร.กมล
34.
อาจารย์กันยารัตน์
35.
อาจารย์ ดร.อุรปรีย์
36.
อาจารย์วนัญญา
37.
อาจารย์ ดร.ฐิติมา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
38.
รศ.ดร.คณิต
39.
ผศ.ดร.โรม
40.
อาจารย์ ดร.วรรณี
41.
อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ
42.
รศ.ดร.ไชยยศ
43.
อาจารย์นภสร
44.
อาจารย์ ดร.คุณัตว์
45.
รศ.ดร.นพพร
46.
อาจารย์นรินทรา
47.
ผศ.ดร.วรรณวีร์
48.
อาจารย์ ดร.พิทักษ์
49.
อาจารย์กมลรัตน์
50.
อาจารย์ ดร.วรรณวิสา
51.
อาจารย์อัยรัสต์
52.
อาจารย์ ดร.ธิติ
53.
ผศ.ดร.ยุวรี
54.
อาจารย์ ดร.วิชิต
55.
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์

นามสกุล
อรรถวุฒิกุล
มั่นสุขผล
ลายเสมา
เจริญจิตรกรรม
บุญญวินิจ

หมายเหตุ

ประเสริฐสุข
โรจนเลิศ
โพธิเย็น
เมืองแก้ว
เกิดในมงคล
แก้วแก้วปาน
เวชพงศ์
เขียววิชัย
วงศ์ประเสริฐ
เจิมสุรวงศ์
สุขใจรุ่งวัฒนา
ไพวิทยศิริธรรม
นีละไพจิตร
พิธพรชัยกุล
จันทรนําชู
จันทศร
บุญคุม้
สุพรรโณภาพ
หนูสวี
บุญมาก
แกสมาน
ญานปรีชาเศรษฐ
ญานปรีชาเศรษฐ
อิ่มอารมย์
แนวแห่งธรรม

ลาศึกษาแบบเต็มเวลา
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ที่
ชื่อ
56.
อาจารย์ ดร.นิวัฒน์
ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
57.
ผศ.ดร.มาเรียม
58.
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ
59.
ผศ.ดร.ศิริวรรณ
60.
ผศ.ดร.ชนสิทธิ์
61.
รศ.ดร.วิสาข์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
62.
ผศ.ดร.ปรณัฐ
63.
ผศ.ดร.กรภัสสร
64.
อาจารย์ ดร.ดวงหทัย
65.
ผศ.ดร.อิศเรศ
66.
อาจารย์ธิดาพร
67.
อาจารย์ ดร.มานิตา ลีโทชวลิต
68.
อาจารย์วิลาพัณย์
69.
ผศ.ดร.วิสูตร
70.
อาจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม
71.
อาจารย์ ดร.สรัญญา
72.
อาจารย์ ดร.พรพิมล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
73.
ผศ.ดร.มีชัย
74.
ผศ.ดร.บุษบา
75.
อาจารย์ ดร.บํารุง
76.
อาจารย์ ดร.อธิกมาส
77.
อาจารย์ ดร.ชลธิชา
78.
อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์
79.
อาจารย์ ดร.พิณพนธ์*
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
80.
อาจารย์ ดร.อนัน
81.
ผศ.ดร.อรพิณ
82.
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์

นามสกุล
บุญสม

หมายเหตุ

นิลพันธุ์
ส่งเสริม
วณิชวัฒนวรชัย
สิทธิ์สูงเนิน
จัติวัตร์
กิจรุ่งเรือง
อินทรบํารุง
โฮมไชยะวงศ์
พิพัฒน์มงคลพร
คมสัน
อรรถนุพรรณ
อุรบุญนวลชาติ
โพธิ์เงิน
บุญเชิดชู
จันทร์ชูสกุล
รอดเคราะห์
เอี่ยมจินดา
บัวสมบูรณ์
ชํานาญเรือ
มากจุ้ย
หอมฟุ้ง
นาทา
คงวิจิตต์

บรรจุ 2 กรกฎาคม 2561

ปั้นอินทร์
ศิริสัมพันธ์
โตศิลา
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ที่
ชื่อ
นามสกุล
หมายเหตุ
83.
อาจารย์ ดร.มนัสนันท์
น้ําสมบูรณ์
84.
อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ
พ่วงแพ
85.
อาจารย์ ดร.ศศิพัชร
จําปา
86.
อาจารย์ ดร.กัลยา
เทียนวงศ์
87.
รศ.สมประสงค์
น่วมบุญลือ
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
88.
อาจารย์ฤทธิชัย
หยิบเจริญพร
89.
อาจารย์ชัยวัฒน์
แก้วพันงาม
90.
อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา
เทียนเพิ่มพูล
91.
อาจารย์วชิระ
จันทราช
92.
อาจารย์ ดร.รินทร์
ชีพอารนัย
93.
อาจารย์ ดร.สุนีตา
โฆษิตชัยวัฒน์
94.
อาจารย์ ดร.ศศิณัฏฐ์
สรรคบุรานุรักษ์
95.
อาจารย์ ดร.ทรรศนีย์
โมรา
96.
อาจารย์มัณฑนา
พันธุ์ดี
97.
อาจารย์วนิดา
ชูเกียรติวัฒนากุล
98.
อาจารย์เก็จวิรัล
ตั้งสิริวัสส์
99.
อาจารย์ ดร.สรณบดินทร์
ประสารทรัพย์
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
100. อาจารย์ Phillips B. Calabro
101. อาจารย์ Valentina Serbinova
102. อาจารย์ TeleahE.Cox
103. อาจารย์ Wei Jie
104. อาจารย์ Matthew Taylor Noble*
จ้าง 1 มิถุนายน 2561
105. อาจารย์ Mr. Sarath Withanarachchi Samaranayake* จ้าง 17 มิถุนายน 2561
* หมายถึง ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้
** หมายถึง ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 เป็นระยะเวลา 6-9 เดือน นับ 0.5
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
ชื่อ
นามสกุล
หมายเหตุ
อาจารย์นุสรา
เดชจิตต์
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์อรกานต์
เพชรคุ้ม
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์ธนาภา
สงค์สมบัติ
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์มุจลินท์
กลิ่นหวล
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์วันวิสาห์
ปัญญาจิรวุฒิ
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์รจนา
คํานึงผล
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์ไพรินทร์
พึ่งพงษ์
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย
ภูมิระรื่น
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์วสวัตติ์
วงศ์พันธุเศรษฐ์
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์นันทพร
รอดผล
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์เบ็ญจพร
สิทธิธัญกรรม
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์อรวรรณ
ชูแก้ว
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์พลวัต
ฉลอง
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
บุตรพลับ
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์ณัฐดนัย
ยมบ้านกวย
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์สุบิน
วงษ์ประดิษฐ์
อ.ประจํา โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์อรรฆพร
ยางกลาง
อ.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.พีรพัฒน์
รศ.ทินกร
กาษรสุวรรณ
อ.ประจํา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
รศ.ญาณวิทย์
กุญแจทอง
อ ประจํา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ผศ.วิรัญญา
ดวงรัตน์
อ.ประจํา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์
พะวงษ์
อ.ประจํา คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ผกามาส
ศุภพร
อ.ประจํา คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ดร.วรกฤษณ์
ชุมชอบ
อ.ประจํา คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดล
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ภาคผนวก 2

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

1

โครงการสานสัมพันธ์
สร้างสรรค์น้องใหม่ชาย
ครั้งที่ 2
โครงการครอบครัว
ศึกษา First Love
Station ชานชาลาที่
48
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
น้อมนําศาสตร์
พระราชา ก้าวสู่ความ
เป็นมืออาชีพในยุค
THAILAND 4.0
โครงการมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชินี
โครงการสานสัมพันธ์
น้องพี่กุลสตรีศรีศึกษา

20 พ.ค.
60

14 ต.ค.
60

5 ส.ค.
60

2

3

4

5

ผู้จัด

สถานที่

21

20

2,3,4 และ 8

15,000

หารายได้เอง

5 ส.ค. 60 คณะกรรมการ ศูนย์ศิลป์ฯ
นักศึกษา

600

1,053

1,3,4,6 และ
8

30,000

เงินรายได้



7 ส.ค.
60

9 ส.ค. 60 คณะ
ศึกษาศาสตร์

553

573

6,8 และ 9

80,000

เงินรายได้
งบสนับสนุน
จากคณะ



9 ส.ค.
60

9 ส.ค. 60 คณะกรรมการ ชั้น 1 อาคาร ศษ 3
นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

350

350

1,2,3,4,5
และ 8

8,000

เงินรายได้



10 ส.ค.
60

10 ส.ค.
60

500

501

4,6 และ 8

5,000

หารายได้เอง



คณะกรรมการ ลานหน้าอาคาร
นักศึกษา
ศษ 2

ห้องประชุม ไทย
ประกันชีวิต ชั้น 4
อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการ ชั้น 1 อาคาร ศษ 3
นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
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TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านความรู้

ลําดับ

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*

TQF ด้านคุณธรรม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สง่ เสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2560















TQF ด้านความรู้

TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

16 ส.ค.
60





30,000

1,2,3 และ 8

-

-





400

2,6,7,8 และ
9

30,000

เงินรายได้







150

95

2,6,7,8 และ
9

-

-







181

197

7, 8 และ 9

16 ส.ค.
60

คณะ
ศึกษาศาสตร์

ห้องประชุม ไทย
ประกันชีวิต ชั้น 4
อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์

600

600

1,8 และ 9

40,000

21 ส.ค.
60

28 ก.ย.
60

คณะกรรม
นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

29

29

2,3 และ 8

8

โครงการรับน้องใหม่ไมตรี 21 ส.ค.
จิต คณะศึกษาศาสตร์
60

21 ก.ย.
60

คณะกรรมการ คณะศึกษาศาสตร์
นักศึกษา

350

350

9

โครงการไหว้ครูประจําปี
การศึกษา 2560

7 ก.ย.
60

7 ก.ย. 60 คณะ
ศึกษาศาสตร์

ศูนย์ศิลป์ฯ

400

10

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไหว้ครู
จิตวิทยา ปีการศึกษา
2560
โครงการไหว้ครู
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และบายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2560

7 ก.ย.
60

7 ก.ย. 60 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ

ห้อง ศษ 2306 ชั้น
3 อาคาร ศษ 2

7 ก.ย.
60

7 ก.ย. 60 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

ศูนย์ออกกําลังกาย
คณะศึกษาศาสตร์

11

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560
โครงการเร้าใจใน
เสียงดนตรี



สถานที่

7

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

เงินรายได้
และเงิน
โครงการพิเศษ
ภาษาจีน/
เทคโนฯ
หารายได้เอง

ผู้จัด

6

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*
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12

โครงการSilpakorn
Uniform Style

13 ก.ย.
60

13 ก.ย.
60

13

โครงการPre-Freshy
กีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5

19 ก.ย.
60

19 ก.ย.
60

14

โครงการบายศรีสู่ขวัญ

21 ก.ย.
60

15

โครงการศึกษาภาษา
2 ต.ค.
สังคม และศิลปวัฒนธรรม 60
ประทศเพื่อนบ้าน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการการฝึกอบรม
9 ต.ค.
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
60
และการศึกษาดูงาน
ณ ประเทศมาเลเซีย

16

ผู้จัด

สถานที่

TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*
400

400

3,4,6 และ 8

5,000

เงินรายได้



คณะกรรมการ โรงฝึกพลศึกษา
นักศึกษา
อาคารเพชรรัตน์สุวทนา (ยิมใหม่) และ
สปอร์ตคอมเพล็กซ์
21 ก.ย. คณะกรรมการ ห้องประชุมหลวง
60
นักศึกษา
พ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5
อาคาร ศษ 3
สาธารณรัฐ
8 ต.ค. 60 ภาควิชา
หลักสูตรและ ประชาธิปไตย
วิธีสอน
ประชาชนลาว

350

600

2,3,4,5,6,7,8
และ 9

10,000

เงินรายได้/
เงินรายได้
จัดหาเอง





350

500

1,2,3,4,5
และ 8

13,000

เงินรายได้





26

26

1,7 และ 8

200,000

เงินรายได้
สะสม
โครงการ
พิเศษ







20 ม.ค.
61

13

18

1 และ 7

865,000

เงินรายได้
สะสมโครงการ
พัฒนาการ
เรียนการสอน







คณะกรรมการ ศูนย์ศิลป์ฯ
นักศึกษา

คณะ
ศึกษาศาสตร์

ประเทศมาเลเซีย
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17

18

19

20

16 ต.ค.
โครงการเข้าร่วมแสดง
นิทรรศการเนื่องในโอกาส 60
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครบรอบ
48 ปี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภายในงาน EDUCA 2017
งานมหกรรมทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู ครั้งที่ 10
โครงการGet English 18 ต.ค.
ภารกิจพิชิต Goal
60
โครงการอบรมการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพและการ
บริการการนวดไทยเพื่อ
การผ่อนคลาย
โครงการปัจฉิมนิเทศ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
สาขาการศึกษาตลอด
ชีวิต

1 พ.ย.
60

6 พ.ย.
60

18 ต.ค.
60

ผู้จัด

สถานที่

ศูนย์ความเป็น อาคารอิมแพค
เลิศด้านการ
ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9)
เรียนการสอน เมืองทองธานี
คณะ
ศึกษาศาสตร์

800

720

1

20,000

เงินรายได้
โครงการ
ปกติ

คณะกรรมการ ห้องประชุมหลวง
นักศึกษา
พ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5
อาคาร ศษ 3
Fitness
1 ธ.ค. 60 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ SU.ED.Center
การกีฬา

340

400

1,2 และ 8

5,000

เงินรายได้



38

38

1 และ 8

30,000

เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนาฯ



6 พ.ย. 60 ภาควิชา
การศึกษา
ตลอดชีวิต

130

135

1 และ 3

17,000

เงินรายได้



18 ต.ค.
03

ห้องประชุมหลวง
พ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5
อาคาร ศษ 3
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TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*













21

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง EF
ทักษะแห่งชีวิต พัฒนา
Kids ในยุค 4.0
โครงการสานสัมพันธ์
น้อง-พี่จิตวิทยา
Psycho Party Night
โครงการพัฒนา
จริยธรรมและทัศนคติ
การปฏิบัติงาน
การศึกษาตลอดชีวิต
โครงการวิทยาศาสตร์
การกีฬาปันความสุข

17 พ.ย.
60

17 พ.ย.
03

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ

ห้อง ศษ 2306
อาคาร ศษ 2
คณะศึกษาศาสตร์

170

144

1

15,000

เงินรายได้

17 พ.ย.
60

17 พ.ย.
03

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ

ชั้น 1 อาคาร
ศษ 3

100

100

2 และ 8

-

-

18 พ.ย.
60

19 พ.ย.
60

ภาควิชา
การศึกษา
ตลอดชีวิต

67

72

1,8 และ 9

24,600

27 พ.ย.
60

27 พ.ย.
03

ศูนย์การเรียนรู้ อยู่
เย็นเป็นสุข วิถีไทย
รามัญ อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี
โรงเรียนบ้านหนอง
ขาหยั่ง
จ.นครปฐม
ห้องประชุมหลวง
พ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5
อาคาร ศษ 3

35

107

1 และ 8

15,000

317

687

6,7 และ 8

65,000

เงินพัฒนา
วิชาการ และ
เงินรายได้การ
จัดการศึกษา
เงินรายได้/
เงินรายได้
จัดหาเอง
เงินรายได้,
เงินโครงการ
พิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา,
เงินโครงการ
พิเศษสาขา
ภาษาจีนฯ

23

24

25

โครงการแสดงความ
ยินดีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา
2559

28 พ.ย.
60

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา
9 ธ.ค. 60 คณะ
ศึกษาศาสตร์

สถานที่
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TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

22

ผู้จัด

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*























26

27

28

โครงการทํานุบํารุง
28 พ.ย.
ศิลปวัฒนธรรม รับขวัญ
60
บัณฑิตจิตวิทยา
โครงการเสริมสมรรถนะ 1 ธ.ค.
การศึกษาค้นคว้า
60
รายบุคคล เรื่อง การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวิจัย และ
เขียนรายงานการวิจัย
สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
โครงการสัมมนาวิชาชีพ 3 ธ.ค.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
60
2560

28 พ.ย.
60

ผู้จัด

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ

1 ธ.ค. 03 ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา

4 ธ.ค. 60 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

สถานที่

TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*

ห้อง ศษ 2306
ชั้น 3 อาคาร
ศษ 2
ศษ 2102 อาคาร
ศึกษา 2

50

45

6,7 และ 8

-

-

42

42

1,2

6,340

เงินรายได้





ชะอํา อีโค่ แคมป์
รีสอร์ท อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี

80

164

1,3,4 และ 8

179,280

เงินรายได้/
เงินรายได้
โครงการ
พิเศษ/
เงินรายได้
จัดหาเอง
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29

30

31

32

33

โครงการบรรยายทาง
6 ธ.ค.
วิชาการและนําเสนอ
60
ผลงานวิจัยดีเด่น สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การวิจัยสื่อและเทคโนโลยี
..จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
โครงการปฐมนิเทศ
20 ธ.ค.
นักศึกษาฝึก
60
ประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการความรู้สู่น้อง
25 ธ.ค.
ครั้งที่ 14
60

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน
จิตวิทยา ประจําภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศ
ประจําปีการศึกษา

ผู้จัด

สถานที่

6 ธ.ค. 60 ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
ห้อง 2102
อาคาร ศษ 2

120

105

1

12,600

เงินรายได้

20 ธ.ค. 60 ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา
29 ธ.ค. 60 คณะกรรม
นักศึกษา

47

42

1,3

8,900

เงินรายได้

24

50

1,5 และ 8

40,000

เงินรายได้

30

30

1,2,3,4,5,6,8
และ 9

7,000

เงินรายได้
งานจัดการ
ศึกษาสาขาฯ

320

340

2,6,8 และ 9

20,000

เงินรายได้

10 ม.ค.
61

10 ม.ค.
04

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ

ศษ.2102 ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้
ลาซาล
(โรงเรียนไม้ไผ่)
อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ห้อง ศษ 2306
ชั้น 3 อาคาร ศษ 2

18 ม.ค.
61

18 ม.ค.
61

คณะ
ศึกษาศาสตร์

ห้องประชุมหลวง
พ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5
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TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*





























ผู้จัด

2560

สถานที่

TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

เงินรายได้
และเงิน
โครงการ
พิเศษ
ภาษาจีน
เงินรายได้ /
จัดหารายได้
เอง
เงินรายได้







5,000

กองทุน
พัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์



20,000

เงินรายได้



การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*

อาคาร ศษ 3

34

โครงการวันครูและพิธี
มอบครุสิทธิ์

18 ม.ค.
61

18 ม.ค.
61

คณะ
ศึกษาศาสตร์

ลานกล้วยไม้
คณะศึกษาศาสตร์

288

338

3,4,6,7 และ
9

56,000

35

โครงการปันน้ําใจจากพี่
สู่น้อง ครั้งที่ 1

20 ม.ค.
61

20 ม.ค.
04

คณะกรรมการ คณะศึกษาศาสตร์
นักศึกษา

40

40

1 และ 9

160,000

36

โครงการปิ่นมาลา
วิชาการ ครั้งที่ 2

29 ม.ค. 2 ก.พ. 61 คณะกรรมการ อาคาร ศษ 3
นักศึกษา
61
และ 4

460

2,500

1,2,3,4 และ
8

70,000

37

โครงการ 9 ส้อม 9
สถาบัน สานสัมพันธ์
จิตวิทยา

4 ก.พ.
61

4 ก.พ. 61 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ

60

54

2,6 และ 8

38

โครงการค่ายปลูก
จิตสํานึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม EDU Save
the Earth ครั้งที่ 3

10 ก.พ.
61

11 ก.พ.
61

15

30

3,5 และ 8

ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ อ.องครักษ์
จ.นครนายก

คณะกรรมการ โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนา
นักศึกษา
สิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ย
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39

โครงการค่ายตามรอย
พระยุคลบาท ปวง
ราษฎร์สุข ครั้งที่ 2

10 ก.พ.
61

11 ก.พ.
61

40

โครงการศึกษาพัฒนา
ครั้งที่ 10

15 ก.พ.
61

19 ก.พ.
61

41

โครงการกล้วยไม้เกมส์

28 ก.พ.
61

28 ก.พ.
61

42

โครงการกล้วยไม้บาน

24 มี.ค.
61

24 มี.ค.
61

43

โครงการกีฬาประเพณี 31 มี.ค. 31 มี.ค.
ครุศาสตร์–ศึกษาศาสตร์
61
61
สัมพันธ์ (ไม้เรียวเกม)
ครั้งที่ 18
โครงการปัจฉิมนิเทศ
6 เม.ย. 7 เม.ย. 61
นักศึกษาสาขาวิชา
61
วิทยาศาสตร์การกีฬา

44

ผู้จัด

TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

15

31

3,5 และ 8

20,000

เงินรายได้







32

30

1,5 และ 8

40,000

เงินรายได้





300

550

2,3 และ 8

10,000

เงินรายได้

500

1,000

8

160,000

เงินรายได้





จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

200

220

2,3,4,5,6,7,8
และ 9

70,000

เงินรายได้





แก่งน้ําซับรีสอร์ท
จ.นครนายก

41

42

1,3,4 และ 8

10,000

เงินรายได้

สถานที่

คณะกรรมการ โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนา
นักศึกษา
สิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ย
คณะกรรมการ โรงเรียนบ้านไผ่
นักศึกษา
สีทอง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการ ณ สนามกีฬา
นักศึกษา
สปอร์ตคอมเพล็กซ์
ม.ศิลปากร
คณะ
คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการ
นักศึกษา

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*
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TQF ด้านคุณธรรม

TQF ด้านความรู้

TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

15

15

1,3,5,8 และ
9

20,000

เงินรายได้







ชั้น 3 อาคาร ศษ
2

50

45

7,8 และ 9

-

-





ห้อง ศษ 3505 ชั้น
5 อาคาร ศษ 3

80

90

7

30,000

เงินรายได้





17 เม.ย.
61

คณะกรรมการ คณะศึกษาศาสตร์
นักศึกษา

400

1,000

2,6,7,8 และ
9

40,000

เงินรับฝาก
คงเหลือจาก
บริการ
วิชาการฯ





20 เม.ย.
61

30 พ.ค.
61

100

106

1 และ 8

10,000

เงินรายได้







25 เม.ย.
61

29 เม.ย.
61

สาขาวิชา
ชั้น 1 อาคาร ศษ
วิทยาศาสตร์ 3
การกีฬา
คณะกรรมการ คณะศึกษาศาสตร์
นักศึกษา

16

266

1,2,3,4 และ
8

174,000

เงินรายได้







โครงการนําเสนอ
15 พ.ค.
ผลการวิจัยของนักศึกษา 61
สาขาวิชาจิตวิทยา
ชั้นปีที่ 4 ประจําปี

15 พ.ค.
61

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ

38

38

1,3 และ 8

18,000

เงินรายได้





ลําดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

45

โครงการรักษ์ รู้คุณค่า
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

7 เม.ย. 7 เม.ย. 61 คณะกรรมการ
นักศึกษา
61

46

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รดน้ํา
ขอพร ตอนปีใหม่ไทย
โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ศึกษา 2561
โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สงกรานต์ ราตรีแห่งคีต
กาลศึกษาศาสตร์รวมใจ
ครั้งที่ 11
โครงการขยับกายวันละ
นิด เพื่อสุขภาพชีวิตใน
ที่ทํางาน
โครงการค่ายศิลป์ปั้นครู
ครั้งที่ 2

9 เม.ย. 9 เม.ย. 61 ภาควิชา
จิตวิทยาฯ
61
10 เม.ย.
61

10 เม.ย.
61

คณะ
ศึกษาศาสตร์

17 เม.ย.
61

47

48

49

50
51

ผู้จัด

สถานที่

คณะศึกษาศาสตร์

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*
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ผู้จัด

สถานที่

TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*

การศึกษา 2560

52

53

54

โครงการปฐมนิเทศ
15 พ.ค.
นักศึกษาฝึก
61
ประสบการณ์วิชาชีพ
(สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน) ประจําภาค
การศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2561
โครงการประชุมสัมมนา 17 พ.ค.
การนําเสนอผลการ
61
ฝึกงานทางจิตวิทยา
โครงการสัมมนาผู้นํา
นักศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

15 พ.ค.
61

ภาควิชา
หลักสูตรและ
วิธีสอน

ห้องกิจกรรม
อาจารย์ ชั้น 2
อาคาร ศษ 3

18

18

1 และ 8

6,000

เงินรายได้





17 พ.ค.
61

ภาควิชา
จิตวิทยาฯ

แจ่มจันทร์ รีสอร์ท
จ.เพชรบุรี

31

31

1

18,000

เงินรายได้
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพฯ





บ้านราชดําเนิน
อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ

50

45

2,3,4,5,6,8
และ 9

70,000

เงินรายได้

30 พ.ค. 1 มิ.ย. 61 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
61
คณะ
ศึกษาศาสตร์
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55

โครงการวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร์

18 มิ.ย.
61

18 มิ.ย.
61

56

โครงการประกวดขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
สานสายใยวัฒนธรรม
ครั้งที่ 3
โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศไทยเวียดนาม
โครงการอบรมปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

18 มิ.ย.
61

18 มิ.ย.
61

57

58

59

โครงการศึกษาศาสตร์
น้อมใจกาย ถวายเทียน
จํานําพรรษา
รวม 59 โครงการ

ผู้จัด

สถานที่

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
คณะ
ศึกษาศาสตร์
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

ห้องประชุมหลวง
พ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5
อาคารศึกษา 3

90

92

7 และ 9

40,000

เงินรายได้

ห้องประชุมหลวง
พ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5
อาคารศึกษา 3

250

250

1,4,7

200,000

เงินแผ่นดิน

2 ก.ค.
61

Ton Duc Thang
7 ก.ค. 61 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ University
ศึกษาศาสตร์ นครโฮจิมิน
ประเทศเวียดนาม

12

12

1,7 และ 8

100,000

เงินรายได้

25 ก.ค.
61

25 ก.ค.
61

30

40

3,4,5 และ 8

5,000

เงินรายได้

26 ก.ค.
61

26 ก.ค.
61

30

50

7 และ 8

10,000

เงินรายได้





10,744

15,866

1,985,720

รวม

37

34

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการ
นักศึกษา

ห้องกิจกรรม
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์
วัดเสน่หา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครปฐม
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TQF ด้านทักษะทาง
ปัญญา
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
TQF ด้านทักษะการ
วิเคราะห์

วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

TQF ด้านความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

TQF ด้านคุณธรรม

ลําดับ

การส่งเสริม
จํานวน
จํานวน จํานวน
คุณลักษณะ
งบประมาณ ระบุแหล่งงบ
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
บัณฑิต
(คน)
(คน)
(บาท)
(ด้าน)*























27

48

8

ภาคผนวก 3
รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล
นางสาวศิวาพร ยอดทรงตระกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายดําเนินงานระดับคณะวิชา ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

อาจารย์กันยารัตน์ เมืองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล
นายนิฐิณัฐ วโรดมรุจิรานนท์
นางสาวศิวาพร ยอดทรงตระกูล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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