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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. บทสรุปผู้บริหาร
จากการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบการประเมินผล
การดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31
สิงหาคม 2560 พบว่าคณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลการดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน
เมื่อพิจารณาผลการประเมินจาแนกตามรายองค์ประกอบของ สกอ. คณะศึกษาศาสตร์มีผลการ
ประเมินดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

คะแนนเฉลี่ย
4.06

ผลการประเมิน
ระดับดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

4.50

ระดับดี

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี)้

4.49

ระดับดี
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3. บทนา
3.1 ชื่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.2 รอบการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 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
ลาดับที่ 6 ของมหาวิทยาลั ยศิล ปากร และเป็นคณะวิชาลาดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์
มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น 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 ได้แบ่ งส่ ว นราชการตามประกาศส านัก นายกรัฐ มนตรี และแบ่งส่ ว นราชการภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการ
ภายในเป็นดังนี้ 1. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 3. ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว 4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา 5. สานักงานเลขานุการ
ปีพ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพิ่มคุณวุฒิ พัฒนาความรู้ และทักษะการสอนให้แก่
ครูประจาการในสถานศึกษาระดับต่างๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ดาเนินการเปิดรับสมัคร
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
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยในปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
จิตวิทยา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
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การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา
และสาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น ในฐานะภาษาต่ า งประเทศ ในส่ ว นของระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ เ ปิ ด หลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพั ฒนา
มนุษย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาวิธี
วิ ท ยาการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน และสาขาวิ ช าการออกก าลั ง กาย กี ฬ า 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 ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
ปรัชญา คาขวัญ อัตลักษณ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์
 ปรัชญา
“องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา” (Excellent Educational Organization)
 คาขวัญ
“สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 อัตลักษณ์
“สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”
 ปณิธาน
“ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ องค์ความรู้
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม”
 วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้นาทางวิชาชีพ (Organization of Creativity,
Excellence and Professional OCEP) ในการผลิต พัฒนาบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
คุณธรรม นาสังคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นาการวิจัยและบริการการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล”
 พันธกิจ
ข้อ 1 ผลิต พัฒนาบัณฑิตและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ASEAN และนานาชาติ เป็นผู้นา
และสร้างสรรค์
ข้อ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย
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ข้อ 3 ขับเคลื่อนและบูรณการ การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และเป็นสถาบันพัฒนานวัตกรรมวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อ 4 สืบสาน สร้างสรรค์ ขยายผลวิจัย พัฒนา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ 5 จัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมืออาชีพเพื่อเป็นผู้นาและคลังปัญญา
ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ในระดับภูมิภาคและเป็นมาตรฐานสากล
 เป้าหมายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์

ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562)
ข้อ 1 เป็นแหล่งองค์ความรู้ ค้นคว้าวิจัย เป็นผู้นาและต้นแบบการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มีความ
เป็นเลิศและมีความเป็นมืออาชีพ
ข้อ 2 ผลิตพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์เป็น
ผู้นารับผิดชอบต่อสังคม ให้มีบทบาทสาคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและคุณภาพชีวิต
ข้อ 3 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ กลไก เพื่อเป็นผู้นาและต้นแบบหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสู่ระดับชาติ ASEAN และ
นานาชาติ โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา
ข้อ 4 สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมพลังคณาจารย์ และผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล
ข้อ 5 ส่งเสริม สร้างเครือข่าย และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับคณะวิชา และ
โรงเรียนสาธิตให้ได้รับการพัฒนาในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ การศึกษาต่อ ดูงานแลกเปลี่ยน
เพิ่มพูนความรู้ระยะสั้น ระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ข้อ 6 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกภาคส่วนของประชาคมศึกษาศาสตร์ รวมทั้งศิษย์เก่า รัก ภักดี
และภาคภูมิใจในสถาบัน มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาคณะวิชา ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อ 7 สร้างเครือข่าย พัฒนา ขยายผล ต่อยอด ความร่วมมือทางวิชาการ การทาบันทึกข้อตกลงทาง
วิชาการ (MOU) กับหน่วยงานสถาบันการศึกษา ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 หน่วยงานย่อย คือ 1) สานักงานเลขานุการ 2) ภาควิชา
การบริหารการศึกษา 3) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 4) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 5) ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 6) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 7) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และ 8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาหรับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 5 สาขาวิช า โดยมีประธานสาขาวิช าเป็นผู้ก ากั บดูแ ลการดาเนิ นงานภายในสาขาวิช า ได้แ ก่
1) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) สาขาวิชาการประถมศึกษา 3) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4) สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา และ 5) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นหน่วยงานในกากับของคณะศึกษาศาสตร์อีกหน่วยงานหนึ่ง มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
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ในด้านการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รอง
คณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ และรองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและองค์ ก รสั ม พั น ธ์ นอกจากนี้ ยั ง มี
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีอานาจและหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนงานในด้านการบริหารและ
พั ฒ นาวิชาการของคณะฯ และคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจาคณะศึ ก ษาศาสตร์ ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการ
บริหารงานและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ก ารก าหนดและเผยแพร่ 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) มีศักดิ์ศรีแห่งตนและตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย 4) มีจิตสาธารณะ 5) ตระหนักในคุณค่าแห่งศิ ลปะ
6) มีความรับผิดชอบ 7) มีวินัย 8) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 9) ทางานเป็นทีม
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้กาหนด
อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกั บมหาวิทยาลัย คือ “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม” โดยมีการดาเนินการตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ส่งเสริมจนเป็นจุดเด่น จุดเน้นที่สะท้อนให้เห็น
เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันที่ว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์”
จุดเด่น
คณะศึกษาศาสตร์ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ซึ่งสะท้อนเป็นจุดเน้น จุดเด่น คือ นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ มีนักศึกษาได้รับรางวัล จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งเป็น ผลงานต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปีการศึกษา 2558
มีนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ อาทิ นายสุนทร พรหมเพศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขัน บทร้ อยกรองประเภทเดี่ย ว ระดับ ประชาชนทั่ว ไป งานยุว กวี เฉลิ มพระเกียรติ “วันยุว กวี ” 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
ประจาปี 2559 เป็นต้น
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การเรียนการสอน
หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 27 หลักสูตร จาแนกเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตรและระดับหลักสูตรปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาบัณฑิต จานวน 10 หลักสูตร
หลักสูตร 4 ปี จานวน 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 จานวน 6 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.)
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 17 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จานวน 12 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.)
12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
ระดับปริญญาเอก จานวน 5 หลักสูตร
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.)

สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
สาขาวิชาวิธวี ิทยาการวิจัยทางการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
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3. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา
ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2) กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4) กลุ่ม
วิชาการสอนภาษาไทย 5) กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2,835 คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจานวน 1,531 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจานวน 903 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน
401 คน
อาจารย์และบุคลากร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี จ านวนบุ ค ลากรรวม 172 คน จ าแนกเป็ น สายวิ ช าการ
(อาจารย์) 118 คน และสายสนับสนุน 54 คน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกสนับสนุนการทาวิจัยแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยจัดโครงการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการให้ความรู้ด้านการทาวิจัย
แก่บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีผู้รับผิดชอบในการจัดทาระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้ างสรรค์ มีการประชาสั มพัน ธ์เผยแพร่ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในสื่ อต่างๆ มีการสนับสนุนให้ นาเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุ มวิชาการ มีรางวัลสาหรับการนาเสนอหรือเผยแพร่บทความงานวิจัย มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่บุคลากรในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มีสถานที่สาหรับ
แสดงผลงานวิจัย และมีการจัดทาวารสารวิชาการ 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 มีการกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเชื่อมโยงและการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมทั้งการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิ จั ย เช่ น น าผลการประเมิ น ระบบและกลไกการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม
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จากปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงการจัดทาแผนและปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ คณะฯได้ดาเนินการสารวจความต้องการของชุมชน/สังคม และดาเนินการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมตามระบบและกลไกที่กาหนด มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ดาเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดย
ได้จัดการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การประชุมและเสวนาทางวิชาการ และการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้รวม 13 โครงการ/กิจกรรม มีผู้เข้ารับบริการรวม 1,867 คน โดยเป็นโครงการระดับชาติ
12 โครงการ เป็นโครงการระดับนานาชาติ 1 โครงการ ลักษณะการให้บริการทางวิชาการ ได้แก่ การสารวจ
วางแผน วางระบบ ออกแบบและรับเชิญเป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์และ
วิทยากร ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะศึกษาศาสตร์ มีงบประมาณการบริการวิชาการแก่สังคม
รวมจานวน 2,780,670 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 1,645,200 บาท งบประมาณเงินรายได้
จานวน 631,470 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ จานวน 504,000 บาท
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึ กษาศาสตร์ มีก ารกาหนดนโยบายด้ า นการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ก าหนดแผนการ
ดาเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจาปี กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ และกาหนดผู้รับผิ ดชอบ จัดทา
แผนงบประมาณโครงการ กาหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งมี
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและนาผลการดาเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากลและเสริมสร้างจิตสานึกแก่นัก ศึกษา
และบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 3,706 คน
ใช้งบประมาณจากเงินรายได้รวมทั้งสิ้นจานวน 248,300 บาท
งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับงบประมาณ เพื่อดาเนินการตามภารกิจต่าง ๆ
จ านวนทั้ ง สิ้ น 165,135,866.89 บาท จ าแนกเป็ น ประเภทงบประมาณได้ ดั ง นี้ งบประมาณแผ่ น ดิ น
จานวน 27,249,854.00 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน 69,000,417.00 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ
(เงินรายรับโครงการพิเศษ) จานวน 68,885,595.89 บาท
การพัฒนาบุคลากร
ในปีการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มีบุคลากรที่กาลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมจานวน 14 คน โดยลาศึกษาเต็มเวลาจานวน 1.5 คน ลาศึกษาบางส่วนและนอกเวลาราชการ
จานวน 12.5 คน
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อาคารสถานที่
คณะศึกษาศาสตร์ มีอาคารทั้งหมด 4 อาคาร ได้แก่ อาคารศึกษา 1 อาคารศึกษา 2 อาคารศึกษา 3 และ
อาคารโสมสวลี โดยแบ่ งพื้นที่ใช้สอยส่ วนต่างๆให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และอานวยความสะดวกในการจั ด
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
คณะวิชาได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินไปวางแผนพัฒนาทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2558)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหาร จุดแข็ง
จัดการหลักสูตรโดยรวมจุด - มี ผ ลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
ที่ควรพัฒนา
โดยรวมอย่ า งชั ด เจน โดยมีการกากับ
ติดตามให้ทุกหลักสูตรดาเนินการแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์กากับหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
- ในกร ณี ที่ ค ณะ มี น โยบ ายจะปิ ด
หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษาพิ เ ศษ
หลักสูตรควรมีแนวทางในการเร่งรัดให้
นักศึกษาจบการศึกษาโดยเร็ว
ตั ว บ่ ง ชี้ 1 . 2 อ า จ า ร ย์ - ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่ ม
ประจ า คณะที่ มี คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกและเข้ า สู่
ปริญญาเอก
ตาแหน่ งทางวิ ชาการในระดั บที่ สูง ขึ้น
เป็นรายบุคคล และควรมีการวางระบบ
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ การก ากั บ ติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิ ด และ
ป ร ะ จ า ค ณ ะ ที่ ด า ร ง สม่าเสมอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

การดาเนินการ (2559)
1. ทุ ก หลั ก สู ต รจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึก ษาตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
2. ก ากั บ ติ ด ตามให้ มี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบ
6 เอน และรอบ 12 เดือน
3. จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า ง
ผู้ บ ริ ห ารกั บ คณาจารย์ ทุ ก ภาควิ ช าเพื่ อ ร่ ว มกั น
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง ผลการดาเนินงานให้
ดียิ่งขึ้น
1. มี แ ผนบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ประจ าปีง บประมาณ 2560 ที่ มีม าตรการสู่ การ
ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งของการจั ด สรรงบประมาณใน
การศึกษาต่อและการทาผลงานวิชาการ
2. มี ก ารด าเนิ น การประเมิ น ความก้ า วหน้ า
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการโดยจั ด ท าเป็ น บั น ทึ ก แจ้ ง
บุ ค ลากรสายวิ ช าการเป็ น รายบุ ค คลและจั ด ท า
บันทึกแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาพร้อมทั้งรายชื่อ
บุคลากรในภาควิชาเพื่อกากับและติดตาม
3. มี ก ารเวี ย นแจ้ ง ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยกา ร
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิท ยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม2559 ให้บุคลากร
สายวิชาการทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
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องค์ประกอบ
ตัวบ่ งชี้ 1.4 จานวน
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
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2558)

-

การดาเนินการ (2559)
-

- ควรเพิ่มการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้ 1. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ
ข้อมูลและความรู้แก่ศิษย์เก่าให้มากขึ้น รวบรวมข้อมูลทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า และวางแผน
การดาเนินงานด้านศิษย์เก่า
2. จัดทาเว็บไซต์สาหรับศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
3. จัดโครงการกล้วยไม้บาน
4. ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนศิ ษ ย์ เ ก่ า เข้ า ร่ ว ม
โครงการต่างๆที่คณะจัดขึ้น
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรม - ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 1. มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การจั ด
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา ควรมี ก ารประเมิ น และน าเสนอผลให้ กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้เร็วขึ้นโดยมี
ตรี
รวดเร็วมากขึ้นและในกรณีที่มีผู้เข้าร่วม การรายงานผลอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
โครงการหลายกลุ่ม เช่น อาจารย์ 2. เสนอแนวทางการจัด ทารายงานผลการ
นักศึกษา ผู้ปกครอง การวิเคราะห์ผล ประเมิ น โครงการกั บ คณะกรรมการนั ก ศึ ก ษา
การประเมิ น ควรน าเสนอแยกกลุ่ ม ประจาคณะศึกษาศาสตร์ (กศศ.) เพื่อให้มีการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ในการ วิเคราะห์ผลการประเมิน แยกตามกลุ่มผู้เข้าร่ว ม
นาผลไปปรับปรุงโครงการให้ชัดเจน
โครงการ
- ควรปรับรูปแบบการนาเสนอกิจกรรม 3. ปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอรายละเอียดการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ค รอบคลุ ม ตาม จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ ชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ซ้าซ้อน
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ตามที่กาหนดไว้
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตั ว บ่ ง ชี้ 2.1 ระบบและ - ควรพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยเรื่องระบบ
กลไกก ารบริ ห ารแล ะ ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่ได้ริเริ่ม ฐานข้อมูลด้านการวิจัยของคณะเพื่อพัฒนาระบบ
พั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน ไว้ เพื่ อให้ผู้ บ ริหารสามารถกากับ / เดิมให้สามารถใช้งานได้ และให้คณาจารย์กรอก
สร้างสรรค์
ติดตาม/บริหารงานวิจัยได้
ข้อมูลวิจัยย้ อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจ จุบันเพื่อตอบ
โจทย์การบริหารงานกากับติดตามด้านการวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุน - ผลักดันให้วารสารวิจัยของคณะเข้าสู่ 1. ปรับปรุงวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจั ยให้
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น ฐานข้อมูล TCI เพิ่มขึ้น
เป็นไปตามเกณฑ์ของ TCI เพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานข้อมูลใน
สร้างสรรค์
- ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้อ าจารย์ ตี พิ ม พ์ กลุ่มที่ 1 ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยจะเปิดรับ
ผลงานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการระดั บ ข้อมูลเพื่อขอปรับกลุ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2560
- 11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2558)

องค์ประกอบ

นานาชาติเพิ่มขึ้น

ตัว บ่ง ชี้ 2.3 ผลงาน วิ ช า ก า ร ข อง อา จ า ร ย์
ประจาและนักวิจัย

การดาเนินการ (2559)
2. ซื้ อพื้ น ที่ ฐ านข้อมู ล ระบบออนไลน์ TCI,
Thaijo สาหรับรับบทความตีพิมพ์และเผยแพร่
บทความในระบบออนไลน์
1. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
2. จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตั ว บ่ ง ชี้ 3.1 การบริ ก าร การจัดทาแผนปฏิบัติราชการยังมีหัวข้อ 1. เตรี ย มการขยายพื้ น ที่ ก ารส ารวจความ
วิชาการแก่สังคม
ที่ซ้าซ้อน ควรปรับให้กระชับ ไม่ซ้าซ้อน ต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คมให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
ภูมิภาคโดยให้คณะอนุ กรรมการบริการวิชาการ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งแบบส ารวจและ
กาหนดประเด็นต่างๆ
2. มี ก ารทบทวนหั ว ข้ อ และรายละเอี ย ดใน
แผนปฏิบั ติราชการโดยแก้ไขให้กระชับ และตั ด
รายละเอียดที่ซ้าซ้อนออก
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตั ว บ่ ง ชี้ 4.1 ระบบและ ควรมีการถอดบทเรียนโครงการครุสิทธิ์ 1. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อถอดบทเรียน
กลไกการทานุบารุงศิลปะ เพื่อน าเสนอในเวทีวิ ชาการระดั บชาติ และหาแนวทางการส่ ง เสริม โครงการครุสิ ท ธิ์ ให้
และวัฒนธรรม
หรือนานาชาติ
เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกโดยเฉพาะศิษย์
เก่าของคณะเข้าร่วมโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการครุสิทธิ์ตามสื่อประเภทต่างๆ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหาร 1. ควรมีการกาหนดเป้าหมายของแต่ 1. จั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
ของคณะเพื่ อ การก ากั บ ละกลยุทธ์เพื่อการกาหนดแนวทางพัฒนา บุ ค ค ล โ ด ย เพิ่ ม ค่ า เป้ า หม า ย เพื่ อป ร ะ เมิ น
ติ ด ต า ม ผ ล ลั พ ธ์ ต า ม ปรั บปรุ งของแต่ ละโครงการ/กิ จกรรม ความสาเร็จในการดาเนินงาน
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ เป็นไปได้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก 2. จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่
เอกลักษณ์ของคณะ
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
ระบุค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน
2. การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 3. ประชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าประมาณการ
และแผนปฏิบัติราชการรายปีจากที่ได้ รายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ
แยกแสดงรายรับรายจ่าย งบประมาณ 2560 เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดสัดส่วนร้อยละ
รายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจาปี ของยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม
งบประมาณ 2559
- 12 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน (2558)

การดาเนินการ (2559)
4. จัดทาผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยโดยแยก
เป็นรายหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ 2559
5. จั ด ท าข้ อมู ล เปรีย บเที ย บผลการวิ เ คราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ประจาปี 2559 เทียบกับปี 2558
โดยแยกเป็นรายหลักสูตร

3. คณะได้ มี การวิ เคราะห์ต้ นทุ น ต่ อ
หน่ ว ยครบทุ กหลั ก สู ต ร มี การแยก
ค่า ใช้ จ่ า ยตามหมวดต่ า ง ๆ ในปี
การศึกษา 2558 คณะควรพิจารณาผล
การวิเคราะห์ดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในปีที่ผ่านมา เพื่อการกาหนด
ต้นทุนต่อหน่วยที่เหมาะสมของการผลิต
บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับ 1. จั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ พื่ อ ร่ ว มกั น
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
พัฒนาและปรับปรุงผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
หลักสูตร
การประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา 2559 ให้ดี
ยิ่งขึ้น

5. วัตถุประสงค์ในการประเมิน
5.1 เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่ งชี้ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บอุด มศึ กษา ส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พ.ศ. 2557
5.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ บริหารและบุคลากรหน่วยงาน ค้นหาจุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอย่างต่อเนื่อง
5.3 นาผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการประเมินที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
6. วิธีการประเมิน
6.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน
โดยศึกษาจากรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2559 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ได้ประเมินร่วมกันโดยใช้พิชญพิจารณ์ในทุกตัวบ่งชี้
6.2 การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในศึ กษาเอกสารรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงตาม
รายงานที่ระบุไว้ และการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพภายใน
- 13 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559

6.3 การดาเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมร่วมกันในการพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ของคณะศึกษาศาสตร์โดยได้เสนอแนะจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของแต่ละ
องค์ประกอบ สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และผลการประเมินรายองค์ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า เพื่อจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6.4 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจสอบความสอดคล้ องและความถู กต้องจาก
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 กับเอกสารอ้างอิงและข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการดาเนินงานจริง
7. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
คณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินด้วยวาจา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 แล้ว
เห็น ว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ได้ดาเนิน การตามองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม

3.51

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 65

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 40

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
1) หาค่าความแตกต่าง

ค่าความต่าง
ไม่เกิน 30

ตัวตั้ง
ตัวหาร
87.66
27
77
118
38
118

ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
ของ คณะ
ศึกษาศาสตร์

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

3.25

3.25

3.25

65.25

4.08

4.08

32.20

2.01

2.01

5.00

5.00

2,226.55
115
19.36 - 30
30

19.36

-35.46

- 15 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
ของ คณะ
ศึกษาศาสตร์

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

5.00

6 ข้อ

5 ข้อ

5.00

5.00

4.06

4.06

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

ตามเกณฑ์ สกอ.

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2

6 ข้อ
100,000
บาท/คน
ร้อยละ 40

6 ข้อ
21,996,338.02
115
85.60
118
ตามเกณฑ์ สกอ.

191,272.50 6

72.54
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หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
ของ คณะ
ศึกษาศาสตร์

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

6 ข้อ

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

7 ข้อ

6 ข้อ
ตามเกณฑ์ สกอ.

6 ข้อ
ตามเกณฑ์ สกอ.

6 ข้อ

7 ข้อ

5.00

5.00

5 ข้อ

5 ข้อ

4.00

4.00

4.50

4.50

4.49

4.49

ตามเกณฑ์ สกอ.
ตามเกณฑ์ สกอ.
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ขาดเกณฑ์ข้อ 7

8. ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สกอ.
ตารางที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน

ผลการประเมิน

ปัจจัย
นาเข้า
(I)

กระบวน
การ
(P)

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
(O)

คะแนน
รวม

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

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

3.70

5.00

3.25

4.06

ดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

4.50

4.50

ดี
ดี

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ

4.02

4.86

4.12

4.49

ผลการประเมิน

ดี

ดีมาก

ดี

ดี
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9. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. นักศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์มีความรู้ ในเรื่องที่สอนอย่าง
ลึกซึ้ง มีทักษะในการเขียนแผนการสอน การจัดทาสื่อการเรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียน
2. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาปัจจุบันทั้งเชิงวิชาการและการใช้ชีวิต
3. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในลักษณะการจัดโดยคณะและการให้โอกาสนักศึกษา
ออกแบบกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ เช่น โครงการความรู้สู่น้อง โครงการศึกษาพัฒน์
4. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาต่างประเทศ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. จัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าอย่างชัดเจนและตรงกับ
ความต้องการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การบริหารหลักสูตร ควรพิจารณาให้การสนับสนุนในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2. เร่งรัดให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ให้ผลิตผลงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรพิ จ ารณาจั ด สรรทรั พ ยากรการด าเนิ นงานของหลั ก สู ต รให้ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ของ สกอ.
(6 องค์ประกอบ)
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดแข็ง
1. ระบบกลไกการส่ งเสริ มพัฒ นางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเครือข่ายหน่ว ยงาน การสนับสนุน
งบประมาณ ระบบข้อมูลและการกากับติดตาม และการจัดทีมเรียนรู้ทั้งระดับสาขาและระดับคณะ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. นาระบบการจัดการความรู้ที่เต็มรูปแบบทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประมวลองค์ความรู้ให้
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งในการสนับสนุนระบบกลไกการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

-
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
1. มีการบริการวิชาการครบทุกด้าน และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมทั้งในลักษณะโครงการของ
คณะและโครงการที่คิดอย่างอิสระ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ระดมสรรพกาลังและองค์ความรู้จากคณาจารย์ในคณะ ในกาหนดประเด็นการให้บริการที่
สอดคล้องกับความสนใจของชุมชน ท้องถิ่น และผู้รับบริการ

จุดที่ควรพัฒนา

-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

-
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องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีโครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์ที่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและชัดเจน อีกทั้งได้ทดลองเผยแพร่ใน
เครือข่าย 2 มหาวิทยาลัย
2. มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมทั้งในลักษณะโครงการของ
คณะและโครงการที่คิดอย่างอิสระ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการติดตามผลการทดลองใช้โครงการวันครูและพิธีมอบครุสิทธิ์จาก 2 มหาวิทยาลัย และควร
ขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาอื่นให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม
และเกิดการยอมรับที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูงและมีหลักการทางานในการส่งเสริมการวิจัยและงานวิชาการที่น่าสนใจ คือ
การต่อยอดงาน การสร้างเครือข่ายต่างประเทศ การใช้ระบบฐานข้อมูล การให้อิสระกับสาขาวิชา
และภาควิชาในการพัฒนาศาสตร์ตนเองให้เข้มแข็ง และการกากับติดตามงานในหลากหลาย
ช่องทาง
2. คณาจารย์และบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางาน พร้อมทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มที่ และมี
ความอบอุ่นเช่นอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรนาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยสู่การพัฒนางานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนางานของสาขาวิชา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม คณะศึกษาศาสตร์
1. ควรมีการตีความเกณฑ์ในแต่ละข้อให้ชัดเจนและนาเสนอรายละเอียดที่ชัดเจน
2. ควรทาความเข้าใจในเรื่องระบบ กระบวนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
โดยเฉพาะเรื่องการผลิตบัณฑิต
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ภาคผนวก
1. คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1567/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2559
2. กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ.ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที ชั้น 2 อาคารศึกษา 3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา

กิจกรรม

8.30 น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เดินทางถึงคณะศึกษาศาสตร์

9.00 – 09.30 น.

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวต้อนรับ และนาเสนอผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 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 สรุปผลการประเมินและนาเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา

- 31 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559

รายชื่อเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สุวรรณนที
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง/สถานภาพ

ผู้บริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4. อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

5. อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

7. อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

8. อาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ามนต์ เรืองฤทธิ์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

10. อาจารย์นภสร นีละไพจิตร

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน

ผู้แทนอาจารย์
1. อาจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง

อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน

2. อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน

3. อาจารย์ ดร.พรรณภัทร เปล่งศรีเจริญสุข

อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ผู้ใช้บัณฑิต
1. นายสมาน ทวีเลิศ

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัด
นครปฐม

2. ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง/สถานภาพ

ศิษย์ปัจจุบัน
1. นายพีรภัทร สัญญาสุวรรณ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

2. นางสาวบัวแก้ว ทองมี

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย์

3. นางสาวสุวิมล สพฤกษ์ศรี

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ศิษย์เก่า
1. นายธนพัชร์ ประสาทพร

ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาจิตวิทยา

2. นายวศิน ชูชาติ

ศิษย์เก่า ป.โท สาขาวิชาพัฒนศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุน
1. นายวัชรินทร์ แสงแก้ว

สานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

2. นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล

สานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

3. นายสุริยา ทองทวี

สานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

4. นางสาววารุณี ตั้งศุภธวัช

สานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

5. นางสาวลักขณา จันทร์โชติพฒ
ั นา

สานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

6. นางสาวเกวลิน วิรัชนิดากุล

สานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

7. นางสาวศิวาพร ยอดทรงตระกูล

สานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

8. นายวชิระ เจนวิทยาอมรเวช

สานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
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