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ค าน า 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย       
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
รวมทั้งจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

 
 จากการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบการประเมินผล

การด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 สิงหาคม  2559 – 31 กรกฎาคม 2560) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 
สิงหาคม 2560 พบว่าคณะศึกษาศาสตร์  มีการประเมินผลการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้     
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.49  คะแนน    

  

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินจ าแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ. คณะศึกษาศาสตร์มีผลการ
ประเมินดังนี้ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.06 ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.50 ระดับดี 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี)  4.49 ระดับดี 
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3. บทน า 
 3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
 3.2 รอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
          ประจ าปีการศึกษา 2559  (วันที่ 1 สิงหาคม  2559 – 31 กรกฎาคม  2560) 

 
 3.3 วัน เดือน ปี ที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วันพฤหัสบดีที่  31  สิงหาคม  2560 

 
      3.4 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ประวัติความเป็นมา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เปิดเป็นคณะวิชา
ล าดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาล าดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์            
คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์     
มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของ       
คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอน                         
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะแรกเปิดสอน 4 สาขาวิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ 
และประวัติศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน 

ปีพ.ศ. 2514 ได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี และแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการ
ภายในเป็นดังนี้ 1. ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 3. ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว 4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา 5. ส านักงานเลขานุการ 

ปีพ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพ่ิมคุณวุฒิ พัฒนาความรู้ และทักษะการสอนให้แก่                 
ครูประจ าการในสถานศึกษาระดับต่างๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการเปิดรับสมัคร
นักศึกษา บุคคลภายนอก เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคพิเศษ) 

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

ที่ตั้ง  
 คณะศึกษาศาสตร์ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม                
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 

ปรัชญา ค าขวัญ อัตลักษณ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์  
 ปรัชญา 

 “องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา” (Excellent Educational Organization)   

 ค าขวัญ 
      “สร้างสรรค ์ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม” 
  อัตลักษณ์ 
               “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”   

 ปณิธาน 

        “ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ องค์ความรู้ 
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม” 

 

 วิสัยทัศน์ 
       “องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้น าทางวิชาชีพ (Organization of Creativity, 
Excellence and Professional OCEP)  ในการผลิต พัฒนาบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม น าสังคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าการวิจัยและบริการการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล” 

 พันธกิจ 
ข้อ 1  ผลิต พัฒนาบัณฑิตและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ASEAN และนานาชาติ เป็นผู้น า

และสร้างสรรค ์
ข้อ 2  สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ข้อ 3  ขับเคลื่อนและบูรณการ การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และเป็นสถาบันพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพทางการศึกษา 

ข้อ 4  สืบสาน สร้างสรรค์ ขยายผลวิจัย พัฒนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
ข้อ 5  จัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพเพ่ือเป็นผู้น าและคลังปัญญา

ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ในระดับภูมิภาคและเป็นมาตรฐานสากล    

 เป้าหมายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562) 
ข้อ 1 เป็นแหล่งองค์ความรู้ ค้นคว้าวิจัย เป็นผู้น าและต้นแบบการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มีความ

เป็นเลิศและมีความเป็นมืออาชีพ 
ข้อ 2 ผลิตพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์เป็น

ผู้น ารับผิดชอบต่อสังคม ให้มีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพชีวิต 
ข้อ 3 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ กลไก เพ่ือเป็นผู้น าและต้นแบบหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย

และบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสู่ระดับชาติ ASEAN และ
นานาชาติ โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา 

ข้อ 4 สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมพลังคณาจารย์ และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล 

ข้อ 5 ส่งเสริม สร้างเครือข่าย และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับคณะวิชา และ
โรงเรียนสาธิตให้ได้รับการพัฒนาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ การศึกษาต่อ ดูงานแลกเปลี่ยน 
เพ่ิมพูนความรู้ระยะสั้น ระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  ข้อ 6 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกภาคส่วนของประชาคมศึกษาศาสตร์  รวมทั้งศิษย์เก่า รัก ภักดี 
และภาคภูมิใจในสถาบัน มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาคณะวิชา ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 ข้อ 7 สร้างเครือข่าย พัฒนา ขยายผล ต่อยอด ความร่วมมือทางวิชาการ การท าบันทึกข้อตกลงทาง
วิชาการ (MOU) กับหน่วยงานสถาบันการศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร์มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 หน่วยงานย่อย คือ 1) ส านักงานเลขานุการ  2) ภาควิชา 

การบริหารการศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  5) ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 6) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ  8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ส าหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 5 สาขาวิชา โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานภายในสาขาวิชา ได้แก่                     
1) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) สาขาวิชาการประถมศึกษา 3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นหน่วยงานในก ากับของคณะศึกษาศาสตร์อีกหน่วยงานหน่ึง มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  
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 ในด้านการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์  นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีอ านาจและหน้าท่ีในการวางนโยบายและแผนงานในด้านการบริหารและ
พัฒนาวิชาการของคณะฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการ
บริหารงานและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  
 

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดและเผยแพร่คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ โดยมีประกาศ           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ ดังนี้  1) ความกล้าหาญทางจริยธรรม 2) มีความคิดอย่างเป็นระบบ             
3) มีศักดิ์ศรีแห่งตนและตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย 4) มีจิตสาธารณะ 5) ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะ         
6) มีความรับผิดชอบ 7) มีวินัย 8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 9) ท างานเป็นทีม 
 

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนด    
อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม” โดยมีการด าเนินการตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ส่งเสริมจนเป็นจุดเด่น จุดเน้นที่สะท้อนให้เห็น
เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันที่ว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์”   
 

จุดเด่น 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ ซึ่งสะท้อนเป็นจุดเน้น จุดเด่น คือ นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ มีนักศึกษาได้รับรางวัล จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งเป็นผลงานต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปีการศึกษา 2558                 
มีนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ อาทิ นายสุนทร พรหมเพศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันบทร้อยกรองประเภทเดี่ยว ระดับประชาชนทั่วไป งานยุวกวี เฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 38 
นางสาว บุษกร เรืองเดช นายอธิคม แสงภู่วงษ์ และนายสุนทร พรหมเพศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลอน
สดระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 15 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันร้องกลองโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 15 
ประจ าปี 2559 เป็นต้น 
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การเรียนการสอน 
หลักสูตร 
     ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 27 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตร

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

  หลักสูตร 5  ปี  จ านวน 6 หลักสูตร  
  1.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการประถมศึกษา 
  2.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  3.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาภาษาไทย 
  4.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาสังคมศึกษา 
       6.  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  17 หลักสูตร   
  ระดับปริญญาโท จ านวน 12 หลักสูตร 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน 
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.)   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ 
  5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ                         
  6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
  7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
  8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาพฒันศึกษา 
  9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
 10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาวิธวีิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
 11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
 12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  (ศศ.ม.) สาขาวชิาการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
         

  ระดับปริญญาเอก จ านวน 5  หลักสูตร 
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.)  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ์



- 8 - 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปกีารศึกษา 2559 

  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน โดยแบ่งเปน็ 5 กลุ่มวิชา 
ได้แก ่1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2) กลุ่มวิชาหลักสตูรและการนิเทศ 3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4) กลุ่ม
วิชาการสอนภาษาไทย 5) กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวชิาพฒันศึกษา  
     5. หลักสูตรปรัชญาดษุฏีบัณฑิต (ปร.ด.)   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

นักศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,835 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 1,531 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 903 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 
401 คน 
 

อาจารย์และบุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์มีจ านวนบุคลากรรวม 172 คน จ าแนกเป็น สายวิชาการ 
(อาจารย์) 118 คน และสายสนับสนุน 54 คน 
 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกสนับสนุนการท าวิจัยแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

โดยจัดโครงการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการให้ความรู้ด้านการท าวิจัย
แก่บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดท าระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในสื่อต่างๆ มีการสนับสนุนให้น าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ มีรางวัลส าหรับการน าเสนอหรือเผยแพร่บทความงานวิจัย มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่บุคลากรในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มีสถานที่ส าหรับ
แสดงผลงานวิจัย และมีการจัดท าวารสารวิชาการ ระดับชาติ 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย และ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวม 65 
ทุน เป็นทุน จากแหล่งทุนภายใน 54 ทุน เป็นเงิน 3,885,330.39 บาท และเป็นทุนจากแหล่งทุนภายนอก 11 ทุน 
เป็นเงิน 18,111,007.63  บาท รวมเป็นเงินทุน 21,996,338.02  บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์และนักวิจัยเป็นเงิน 
191,272.50 บาทต่อคน 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
คณะศึกษาศาสตร์  มีการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเชื่อมโยงและการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมทั้งการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย เช่น  น าผลการประเมินระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สั งคม                     
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จากปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงการจัดท าแผนและปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ในปีการศึกษา 2559  ทั้งนี้ คณะฯได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน/สังคม และด าเนินการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมตามระบบและกลไกที่ก าหนด มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดย
ได้จัดการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ  และการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้รวม 13 โครงการ/กิจกรรม มีผู้เข้ารับบริการรวม 1,867 คน โดยเป็นโครงการระดับชาติ 
12 โครงการ เป็นโครงการระดับนานาชาติ 1 โครงการ ลักษณะการให้บริการทางวิชาการ  ได้แก่   การส ารวจ 
วางแผน วางระบบ ออกแบบและรับเชิญเป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์และ
วิทยากร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะศึกษาศาสตร์  มีงบประมาณการบริการวิชาการแก่สังคม
รวมจ านวน 2,780,670 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวน 1,645,200 บาท งบประมาณเงินรายได้ 
จ านวน 631,470 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ จ านวน 504,000 บาท 

 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ และก าหนดผู้รับผิดชอบ จัดท า
แผนงบประมาณโครงการ ก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งมี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากลและเสริมสร้างจิตส านึกแก่นักศึกษา
และบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ  3,706 คน        
ใช้งบประมาณจากเงินรายได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 248,300 บาท 

 

งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตามภารกิจต่าง ๆ  
จ านวนทั้งสิ้น 165,135,866.89 บาท จ าแนกเป็นประเภทงบประมาณได้ดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน            
จ านวน 27,249,854.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 69,000,417.00 บาท และงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ 
(เงินรายรับโครงการพิเศษ) จ านวน 68,885,595.89 บาท 

 

การพัฒนาบุคลากร 
  ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีบุคลากรที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมจ านวน 14 คน โดยลาศึกษาเต็มเวลาจ านวน 1.5 คน ลาศึกษาบางส่วนและนอกเวลาราชการ 
จ านวน 12.5 คน 
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อาคารสถานที่ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีอาคารทั้งหมด 4 อาคาร  ได้แก่ อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 และ
อาคารโสมสวลี โดยแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยส่วนต่างๆให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  

 คณะวิชาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้

ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2558) การด าเนินการ (2559) 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวมจุด
ที่ควรพัฒนา 

จุดแข็ง 
- มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมอย่างชัดเจน โดยมีการก ากับ
ติดตามให้ทุกหลักสูตรด าเนินการแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ก ากับหลักสูตร  
จุดที่ควรพัฒนา  
- ในกรณีที่ คณะมี น โ ยบ ายจะปิ ด
หลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาพิ เศษ 
หลักสูตรควรมีแนวทางในการเร่งรัดให้
นักศึกษาจบการศึกษาโดยเร็ว 

   1.  ทุกหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 
   2 .  ก ากับติดตามให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบ 
6 เอน และรอบ 12 เดือน 
   3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
ผู้บริหารกับคณาจารย์ทุกภาควิชาเพื่อร่วมกัน
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง ผลการด าเนินงานให้
ดียิ่งขึ้น 

ตั ว บ่ ง ชี้  1 . 2  อ า จ า ร ย์
ประจ า คณะที่ มี คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
เป็นรายบุคคล และควรมีการวางระบบ
การก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดและ
สม่ าเสมอ 

1. มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่มีมาตรการสู่การ
ปฏิบัติในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณใน
การศึกษาต่อและการท าผลงานวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์
ป ร ะ จ า ค ณ ะ ที่ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. มีการด าเนินการประเมินความก้าวหน้า
ต าแหน่งทางวิชาการโดยจัดท าเป็นบันทึกแจ้ง
บุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคลและจัดท า
บันทึกแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาพร้อมทั้งรายชื่อ
บุคลากรในภาควิชาเพื่อก ากับและติดตาม 
   3 .  มี ก า ร เ วี ยนแจ้ ง ข้ อบั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยกา ร
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม2559 ให้บุคลากร
สายวิชาการทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 
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ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวน
นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เ ที ย บ เ ท่ า ต่ อ จ า น ว น
อาจารย์ประจ า 

-  - 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

- ควรเพิ่มการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้
ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่าให้มากข้ึน  
 
 

   1.  จัดประชุมคณะกรรมการศิษย์ เก่า เพื่ อ
รวบรวมข้อมูลท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า และวางแผน
การด าเนินงานด้านศิษย์เก่า 
   2. จัดท าเว็บไซต์ส าหรับศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร ์
   3. จัดโครงการกล้วยไม้บาน 
   4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วม
โครงการต่างๆที่คณะจัดขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา 
ตร ี

- ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ควรมีการประเมินและน าเสนอผลให้
รวดเร็วมากข้ึนและในกรณีที่มีผู้เข้าร่วม 
โครงการหลายกลุ่ม เช่น อาจารย์ 
นักศึกษา ผู้ปกครอง การวิเคราะห์ผล
การประเมินควรน าเสนอแยกกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ในการ
น าผลไปปรับปรุงโครงการให้ชัดเจน  
- ควรปรับรูปแบบการน าเสนอกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ตามที่ก าหนดไว้ 

   1. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้เร็วขึ้นโดยมี
การรายงานผลอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
   2. เสนอแนวทางการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินโครงการกับคณะกรรมการนักศึกษา
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ (กศศ.) เพื่อให้มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินแยกตามกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการ 
   3. ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอรายละเอียดการ
จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ซ้ าซ้อน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้  2.1 ระบบและ
กล ไกการบริ ห า รและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

- ควรพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ใช้
ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่ได้ริเริ่ม
ไว้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถก ากับ/
ติดตาม/บริหารงานวิจัยได้ 

   น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยเรื่องระบบ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยของคณะเพื่อพัฒนาระบบ
เดิมให้สามารถใช้งานได้ และให้คณาจารย์กรอก
ข้อมูลวิจัยย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจจุบันเพื่อตอบ
โจทย์การบริหารงานก ากับติดตามด้านการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุน
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ 

- ผลักดันให้วารสารวิจัยของคณะเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI เพิ่มข้ึน  
- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

1. ปรับปรุงวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ TCI เพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานข้อมูลใน
กลุ่มที่ 1 ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยจะเปิดรับ
ข้อมูลเพื่อขอปรับกลุ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2560 
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นานาชาติเพิ่มข้ึน  
 

2. ซื้อพื้นที่ฐานข้อมูลระบบออนไลน์ TCI, 
Thaijo ส าหรับรับบทความตีพิมพ์และเผยแพร่
บทความในระบบออนไลน์ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงาน
วิ ช า ก า ร ข อ ง อา จ า ร ย์
ประจ าและนักวิจัย 

-    1. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
   2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้  3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการยังมีหัวข้อ
ที่ซ้ าซ้อน ควรปรับให้กระชับ ไม่ซ้ าซ้อน 

1. เตรียมการขยายพื้นที่การส ารวจความ
ต้องการของชุมชนและสังคมให้ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคโดยให้คณะอนุกรรมการบริการวิชาการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแบบส ารวจและ
ก าหนดประเด็นต่างๆ 
   2. มีการทบทวนหัวข้อและรายละเอียดใน
แผนปฏิบัติราชการโดยแก้ไขให้กระชับ และตัด
รายละเอียดที่ซ้ าซ้อนออก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้  4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ควรมีการถอดบทเรียนโครงการครุสิทธิ์ 
เพื่อน าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

   1. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อถอดบทเรียน
และหาแนวทางการส่งเสริมโครงการครุสิทธิ์ให้
เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
   2. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกโดยเฉพาะศิษย์
เก่าของคณะเข้าร่วมโครงการ 
   3. ประชาสัมพันธ์โครงการครุสิทธิ์ตามสื่อประเภทต่างๆ  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติ ด ต า ม ผ ล ลั พ ธ์ ต า ม    
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

1. ควรมีการก าหนดเป้าหมายของแต่
ละกลยุทธ์เพื่อการก าหนดแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
เป็นไปได้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติราชการรายปีจากที่ได้
แยกแสดงรายรับรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2559  

   1. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุ คคล โ ดย เพิ่ ม ค่ า เ ป้ า หม าย เพื่ อป ร ะ เมิ น
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
   2. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่
ระบุค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน 
   3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าประมาณการ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดสัดส่วนร้อยละ
ของยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม 
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3. คณะได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยครบทุกหลักสูตร มีการแยก
ค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2558 คณะควรพิจารณาผล
การวิเคราะห์ดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในปีที่ผ่านมา เพื่อการก าหนด
ต้นทุนต่อหน่วยที่เหมาะสมของการผลิต
บัณฑิต  

4. จัดท าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยโดยแยก
เป็นรายหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 
   5. จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปี 2559 เทียบกับปี 2558 
โดยแยกเป็นรายหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร 

-  1. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2559 ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
5. วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 5.1 เพ่ือประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)        
พ.ศ. 2557  
 5.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงาน ค้นหาจุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์  และมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอย่างต่อเนื่อง 
 5.3 น าผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการประเมินที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 

6.  วิธีการประเมิน 
 6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน
โดยศึกษาจากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ได้ประเมินร่วมกันโดยใช้พิชญพิจารณ์ในทุกตัวบ่งชี้  
 6.2 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาเอกสารรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า  
ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน  
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 6.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง

ของคณะศึกษาศาสตร์โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของแต่ละ
องค์ประกอบ สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และผลการประเมินรายองค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้องและความถู กต้องจาก
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและการด าเนินงานจริง 
 

7. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  
คณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 แล้ว

เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา           
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ
ของ คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 3.51 

87.66 
3.25 3.25 3.25 

 

27 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 65 

77 
65.25 4.08 4.08 

  118 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 

38 
32.20 2.01 2.01 

  118 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ค่าความต่าง
ไม่เกิน 30 

2,226.55 
19.36 

  
  

  
    

  
  
  

115 

1) หาค่าความแตกต่าง   
  

19.36 - 30 
-35.46  5.00 5.00 

30 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ
ของ คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.06 4.06   

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์   

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

 100,000 
บาท/คน  

  21,996,338.02  
           191,272.50 6 5.00 5.00 

  115 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 40 

85.60 
72.54 5.00 5.00 

  118 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ
ของ คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

คะแนนประเมนิโดย
คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 7 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00   

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 4.50 4.50   
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.49 4.49   
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8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 
 ตารางที ่2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน ผลการประเมิน 

ปัจจัย
น าเข้า  

(I) 

กระบวน 
การ  
(P) 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์ 

(O) 

คะแนน
รวม 

  0.00 - 1.50 การด าเนินงาน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50 การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง 
   2.51 - 3.50 การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
   3.51 - 4.50 การด าเนินงาน
ระดับดี 
   4.51 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 3.70 5.00 3.25 4.06 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

5.00 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

 5.00  5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  การบรหิารจดัการ  4.50  4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.02 4.86 4.12 4.49 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี   
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9.  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์มีความรู้ ในเรื่องที่สอนอย่าง

ลึกซึ้ง  มีทักษะในการเขียนแผนการสอน การจัดท าสื่อการเรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียน  

2. มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาปัจจุบันทั้งเชิงวิชาการและการใช้ชีวิต   

3. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในลักษณะการจัดโดยคณะและการให้โอกาสนักศึกษา 

ออกแบบกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ เช่น โครงการความรู้สู่น้อง โครงการศึกษาพัฒน์ 

4. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาต่างประเทศ  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. จัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าอย่างชัดเจนและตรงกับ

ความต้องการ  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาให้การสนับสนุนในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

2. เร่งรัดให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ให้ผลิตผลงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการด าเนินงานของหลักสูตรให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สกอ.        

(6 องค์ประกอบ) 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดแข็ง 

1. ระบบกลไกการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเครือข่ายหน่วยงาน การสนับสนุน

งบประมาณ ระบบข้อมูลและการก ากับติดตาม และการจัดทีมเรียนรู้ทั้งระดับสาขาและระดับคณะ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. น าระบบการจัดการความรู้ที่เต็มรูปแบบทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประมวลองค์ความรู้ให้

เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งในการสนับสนุนระบบกลไกการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

- 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

 

- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 

1. มีการบริการวิชาการครบทุกด้าน และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมทั้งในลักษณะโครงการของ

คณะและโครงการที่คิดอย่างอิสระ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ระดมสรรพก าลังและองค์ความรู้จากคณาจารย์ในคณะ ในก าหนดประเด็นการให้บริการที่

สอดคล้องกับความสนใจของชุมชน ท้องถิ่น และผู้รับบริการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

- 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

 

- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

1. มีโครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ที่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและชัดเจน อีกทั้งได้ทดลองเผยแพร่ใน

เครือข่าย 2 มหาวิทยาลัย 

2. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมทั้งในลักษณะโครงการของ
คณะและโครงการที่คิดอย่างอิสระ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการติดตามผลการทดลองใช้โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์จาก 2 มหาวิทยาลัย และควร

ขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืนให้กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือให้เกิดมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม

และเกิดการยอมรับที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

- 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูงและมีหลักการท างานในการส่งเสริมการวิจัยและงานวิชาการที่น่าสนใจ คือ 

การต่อยอดงาน การสร้างเครือข่ายต่างประเทศ การใช้ระบบฐานข้อมูล  การให้อิสระกับสาขาวิชา

และภาควิชาในการพัฒนาศาสตร์ตนเองให้เข้มแข็ง และการก ากับติดตามงานในหลากหลาย

ช่องทาง 

2. คณาจารย์และบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน พร้อมทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มที่ และมี

ความอบอุ่นเช่นอยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรน าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยสู่การพัฒนางานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนางานของสาขาวิชา 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 

- 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม คณะศึกษาศาสตร์ 
1. ควรมีการตีความเกณฑ์ในแต่ละข้อให้ชัดเจนและน าเสนอรายละเอียดที่ชัดเจน 
2. ควรท าความเข้าใจในเรื่องระบบ กระบวนการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี

โดยเฉพาะเรื่องการผลิตบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1567/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า  ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 

3. รายช่ือผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 

ณ.ห้องประชุมสวัสดิ์  สุวรรณนที  ช้ัน 2 อาคารศึกษา 3 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เวลา กิจกรรม 

8.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เดินทางถึงคณะศึกษาศาสตร์ 

9.00 – 09.30 น.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวต้อนรับ และน าเสนอผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 

09.30 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้  

10.00 – 11.00  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นักศึกษา ผู้แทนอาจารย์ 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเอง และตรวจเอกสาร

หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 

13.30 – 16.00 คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเอง และตรวจเอกสาร

หลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
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รายช่ือเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560   
ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที 

 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ 

ผู้บริหาร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

4. อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย ์ รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

5. อาจารย์เอกชัย  ภูมิระรื่น ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการพิเศษ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ  อินทร์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 

7. อาจารย ์ดร.จิตตรา  มาคะผล หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

8. อาจารย์ ดร.อุรปรีย์  เกิดในมงคล หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ ามนต ์เรืองฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

10. อาจารย์นภสร  นีละไพจิตร    หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวธิสีอน 

ผู้แทนอาจารย ์  

1. อาจารย์ ดร.ชลธชิา หอมฟุ้ง อาจารย์ประจ าภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน 

2. อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สทิธิ์สูงเนนิ อาจารย์ประจ าภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน 

3. อาจารย์ ดร.พรรณภัทร  เปล่งศรีเจริญสุข อาจารย์ประจ าภาควชิาการศึกษาตลอดชวีิต 

ผู้ใช้บัณฑิต  

1. นายสมาน  ทวีเลิศ   ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1  จังหวัด
นครปฐม 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ 

ศิษย์ปัจจุบัน  

1. นายพีรภัทร  สัญญาสุวรรณ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

2. นางสาวบัวแก้ว  ทองม ี ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย ์

3. นางสาวสุวิมล สพฤกษ์ศรี ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ศิษย์เก่า  

1. นายธนพัชร์  ประสาทพร   ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวชิาจิตวิทยา 

2. นายวศนิ ชชูาต ิ ศิษย์เก่า ป.โท สาขาวชิาพฒันศกึษา 

บุคลากรสายสนับสนุน  

1. นายวชัรินทร์  แสงแก้ว ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

2. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกลุ ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

3. นายสุริยา  ทองทวี ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

4. นางสาววารุณี  ตั้งศุภธวชั ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

5. นางสาวลักขณา  จันทร์โชติพฒันา ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

6. นางสาวเกวลนิ  วิรัชนดิากุล ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

7. นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกลู ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

8. นายวชิระ  เจนวิทยาอมรเวช ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 


