ในรอบปการศึกษา 2551 เปนชวงเวลาแหงการเพิ่มคุณภาพในการบริหารและ
จัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การบริหารและจัดการดานการนิเทศการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครูของนิสิตในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ป รุนที่ 1 ที่บูรณาการการดําเนินงานระหวางผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ รวมทั้งอาจารยนิเทศการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะ
จากคณะรวมผลิตบัณฑิตครูของ มศว 4 คณะ (คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
และคณะสังคมศาสตร) และอาจารยนิเทศประจําโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือขาย
รว มพัฒ นาวิช าชีพ ครู มศว โดยมีจุด มุง หมายสํา คัญ เพื่อ ใหก ารดํา เนิน งานตามพัน ธกิจ หลัก
ดานการผลิตบัณฑิตครูของคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงสุด ภายใตการใช
ทรัพยากรการผลิตอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร มศว ยังดําเนินงานสรางสรรคตามพันธกิจอื่นๆ
อีกหลายประการ เชน งานวิจัยและงานผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอน งานผลิตตําราและบทความทางวิชาการ
ที่พิมพเผยแพรลงในวารสารตางๆ งานบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการจําเปน
ของชุมชน/สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งงานทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
การดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําป 2551 นี้
เกิดขึ้นภายใตการผสานพลัง การรวมคิด รวมทํา การอุทิศแรงกายแรงใจและเวลาในการปฏิบัติงาน
ดวยความเสียสละของอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะศึกษาศาสตร มศว ทุกคน
ซึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ รองคณบดี ผูชวยคณบดี อาจารยและเจาหนาที่ทุกฝาย
ของคณะศึกษาศาสตร มศว ที่ชวยกันจัดทํารายงานประจําป 2551 จนสําเร็จลุลวงดวยดี และ
หวังเปนอยางยิ่งวา สาระสําคัญจากรายงานจะเปนประโยชนในเชิงวิเคราะห เพื่อแสวงหากลไก
หรือวิธีการในการบริหารและจัดการศึกษาดานตางๆ เพื่อใหมีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

(รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

หนา

1. ที่ตั้ง ประวัติความเปนมา
2. ทําเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร
3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
4. พันธกิจ เปาประสงค/แผนยุทธศาสตร
5. หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร
6. โครงสรางการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร
7. คณะผูบริหาร
8. งบประมาณ
9. ขอมูลดานบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร
10. โครงการพิเศษที่รับผิดชอบ
11. ขอมูลพื้นฐานดานนิสิตที่คณะศึกษาศาสตรผลิต
12. จํานวนอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ
และแหลงเรียนรูที่คณะใช
13. แผนยุทธศาสตร (5 ป) และแผนปฏิบัติงาน (แผนรายป)
14. เปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
15. ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
16. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค ตามแผนงานประจําป
17. ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์/รับรองคุณภาพ
18. รอยละของบัณฑิตที่ไดทํางานตรงสาขา
19. โครงการบริการแกนิสิตและศิษยเกา
20. โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
21. รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร
22. รายชื่อบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)
23. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
24. โครงการที่อาจารยเขารวมประชุมวิชาการ ในประเทศและตางประเทศ
25. อาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
26. ผลประเมินการประกันคุณภาพ
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คณะศึกษาศาสตร (Faculty of Education)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
ที่ตั้ง
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
URL : http://edu.swu.ac.th e-mail : edu@swu.ac.th
ประวัติความเปนมา
คณะศึกษาศาสตรถือกําเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 50 ป
โดยเริ่มตนจากโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23
ปจจุบัน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เปนอาจารยใหญ
เปดรับนักเรียนที่จบ ม.6 เขาศึกษาตามหลักสูตร 3 ป เมื่อสําเร็จแลวจะไดรับวุฒิ ป.ป. (ประกาศนียบัตรครูประถม)
และหากเรียนตออีก 2 ป เมื่อสําเร็จแลวจะไดรับวุฒิ ป.ม. (ประกาศนียบัตรครูมัธยม) ซึ่งเปนคุณวุฒิสูงสุดสําหรับ
การประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น จึงทําใหผูรับการศึกษาที่ตองการความกาวหนาในชีวิตตองขวนขวายไปเรียน
วิชาอื่นเพื่อใหไดปริญญาบัตร
ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ไดเสนอใหกระทรวงศึกษาธิการกอตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้น
เพื่ อ ใหเปดสอนถึ ง ระดับ ปริญญาโรงเรียนฝก หัด ครู ชั้น สูงจึง ได รับการสถาปนาเปน วิท ยาลัย วิช าการศึก ษา
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2496 และไดตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2497 โดยมีศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี เปนอธิการวิทยาลัยเปนคนแรก
ซึ่งถือเปนจุดกอกําเนิดคณะวิชาการศึกษาและตอมาคือคณะศึกษาศาสตรในปจจุบัน
วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเปนครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตลอดจนให บ ริ ก ารจั ด การฝ ก อบรมวิ ท ยาการ / การเรี ย นการสอนสาขาต า งๆ
ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาในขณะนั้น ในปจจุบันไดกลายมาเปนผูบริหาร นักวิชาการ และผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาของประเทศเปนจํานวนมาก ความเจริญกาวหนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดยมิได
หยุดยั้งสมดัง ปรัช ญาที่ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ไดตั้ง ไววา การศึก ษาคือความเจริญงอกงาม
ซึ่งตรงกับพุทธภาษิตวา สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา และตรงกับภาษาอังกฤษวา Education is Growth
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วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย โดยไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มะ – หา – วิด – ทะ – ยา – ไล –
สี – นะ – คะ – ริน – วิ - โรด) ใชอักษรยอวา มศว โดยมีศาสตราจารย ดร.สุดใจ เหลาสุนทร (อธิการวิทยาลัย
วิช าการศึก ษาคนสุด ทา ย) ไดรับ พระมหากรุณ าธิคุณ โปรดเกลา ฯ ใหดํา รงตํา แหนง อธิก ารบดีเ ปน คนแรก
เชนเดียวกับ คณะศึกษาศาสตรถือเปนคณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปวงศิษยแหงวิทยาลัย
วิชาการศึกษาและผูที่เกี่ยวของตางภาคภูมิใจและตระหนักในใจวา วิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนตนกําเนิดของ
คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งถือเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรก ที่ยกระดับการศึกษา
ของครูจนถึงระดับปริญญาเอก
ทําเนียบหัวหนาคณะวิชาการศึกษา
ศาสตราจารย ดร.สาโรช
ศาสตราจารย ดร.สุดใจ
ศาสตราจารยนาฏเฉลียว
ศาสตราจารย ดร.มัลลิกา

บัวศรี
เหลาสุนทร
สุมาวงศ
เภาพิจิตร

พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2518

ทําเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์
ศาสตราจารย ดร.อารี
ผูชวยศาสตราจารยสมควร
รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง
รองศาสตราจารยชม
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย
รองศาสตราจารย ดร.คมเพชร
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย
รองศาสตราจารย ดร.องอาจ

ศรีกาฬสินธุ
สัณหฉวี
อภัยพันธุ
กุมุท
ภูมิภาค
นิรัญทวี
วงษใหญ
ฉัตรศุภกุล
ชูชาติ
นัยพัฒน

พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน

ปรัชญา (Philosophy)
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
ปณิธาน (Intention)
คณะศึกษาศาสตรมีความมุงมั่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําทางการศึกษา
โดยมีความรูประดุจนักปราชญและมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล
วิสัยทัศน (Vision)
คณะศึกษาศาสตรเปนองคกรการเรียนรู ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเปนสากล
และรักษความเปนไทย

รายงานประจําป 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พันธกิจ (Mission)
พัฒ นาคณะศึกษาศาสตรใ หเปนองคก รการเรี ยนรู โดยสงเสริม การวิ จัยและจัดบริก ารวิ ช าการ
แกชุมชนและสังคม ผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางการศึกษา มีความเปนสากลและรักษความเปนไทย โดยสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมได พัฒนาการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพโปรงใสและตรวจสอบได
เปาประสงค/แผนยุทธศาสตร (Goal)
1. คณะศึกษาศาสตรเปนผูนําองคกรการเรียนรู
2. บัณฑิตที่เปนผูนําทางการศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม
3. พัฒนาการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและโปรงใส
หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร เปดสอนหลักสูตรทางการศึกษาดังตอไปนี้
1. ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ( กศ.บ. 5 ป)
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
2. ประกาศนียบัตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
3. ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
- การศึกษาปฐมวัย
- การประถมศึกษา
- การมัธยมศึกษา
- การอุดมศึกษา
- การบริหารการศึกษา
- จิตวิทยาการแนะแนว
- จิตวิทยาการศึกษา
- อุตสาหกรรมศึกษา
- การวัดผลการศึกษา
- การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
- เทคโนโลยีการศึกษา
- การศึกษาพิเศษ
- การศึกษาผูใหญ
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4 . ปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
- จิตวิทยาใหคําปรึกษา
- การบริหารการศึกษา
- การทดสอบและวัดผลการศึกษา
- เทคโนโลยีการศึกษา
- การศึกษาปฐมวัย
- การอุดมศึกษา
- การศึกษาพิเศษ
- การศึกษาผูใหญ
โครงสรางการบริหารจัดการของคณะ และคณะผูบริหาร
โครงสรางการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรเปนคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เปดดําเนินการสอนดานการศึกษา โดยมุงเนน
การผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษาที่เปนนักวิชาชีพ เปนผูนําและเปนนักวิจัยทางการศึกษา
การบริหารงานของคณะ คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับหนวยผลิตและหนวยสงเสริมการผลิตบัณฑิต
คือ ภาควิชา สาขาวิชา และสํานักงานคณบดี โดยคณะไดมอบหมายใหแตละภาควิชาสามารถบริหารงาน
วิชาการและดานงบประมาณ ภาควิชาสามารถวางแผนการเติบโตและจัดสรรงบประมาณที่ไดรับเปนเงินจาก
คณะโดยคณะจะมีเกณฑแบงงบประมาณ ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
โครงสรางการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตรประกอบดวยสํานักงานคณบดี ภาควิชา สาขาวิชา
โรงเรียนสาธิต และคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษ ดังนี้
1. สํานักงานคณบดี เปนหนวยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ ทําหนาที่
รับผิดชอบงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน
2. ภาควิชา เปนหนวยงานทางวิชาการที่ทําหนาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
และวางแผนการบริหารงานในภาควิชาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและปณิธานของมหาวิทยาลัย
3. สาขาวิชา เปนหนวยงานทางวิชาการทําหนาที่รับผิดชอบดานการจัดการเรียนการสอน
และวางแผนการบริหารงานในสาขาวิชาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและปณิธานของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้สาขาวิชาดําเนินงานเทียบเทาภาควิชา (ตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2/2543
ใหแบงสวนราชการเปนการภายในเพื่อบริหารภาควิชาหลักสูตรและการสอนในรูปสาขาวิชา
4. โรงเรียนสาธิต เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชารับผิดชอบเปนหนวยงาน
ฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
5. คณะกรรมการโครงการพิเศษ เปนโครงการที่ดําเนินกิจกรรมพิเศษ มีลักษณะการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย :
5.1 คณะกรรมการดําเนินการโครงการเพชรในตม (โครงการรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร
มศว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (กอ.รมน.) และกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่วางแผน
และจัดการบริหารงาน เพื่อใหโครงการเพชรในตมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดการสอบคัดเลือก
นิสิตโครงการเพชรในตม การจัดกิจกรรมพิเศษ และการประเมินผลโครงการเพชรในตม
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5.2 คณะกรรมการสารานุกรมคณะศึกษาศาสตร มีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อบัญญัติศัพท
ทางการศึ ก ษาเปน ภาษาไทยและอธิบ ายความหมาย เพื่อ เผยแพรผ ลงานของนัก วิช าการศึก ษาไทยและ
เพื่อสรางสมบัติทางวิชาการศึกษาไวเปนมรดกของชาติ
คณะผูบริหาร
คณะผูบริหารชุดปจจุบัน (คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร) ประกอบดวย
1. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ

นัยพัฒน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร

2. ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์

คงคาเพ็ชร

รองคณบดีฝายบริหาร

3. รองศาสตราจารย ดร.สนอง

โลหิตวิเศษ

รองคณบดีฝายวิชาการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพันธ

ศรีวันยงค

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

5. อาจารยสมปอง

ใจดีเฉย

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

6. อาจารยโอภาส

สุขหวาน

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ

7. อาจารย ดร.ขวัญหญิง

ศรีประเสริฐภาพ ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย

8. อาจารย ดร.พิศมัย

รัตนโรจนสกุล

หัวหนาภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน เกษรแพทย

หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

10. รองศาสตราจารยเวธนี

กรีทอง

หัวหนาภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

11. รองศาสตราจารยชูศรี

วงศรัตนะ

หัวหนาภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

12. รองศาสตราจารย ดร.เสาวนีย

เลวัลย

หัวหนาภาควิชาการศึกษาผูใหญ

13. รองศาสตราจารยอลิศรา

เจริญวานิช

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารณี

ศักดิ์ศิริผล

หัวหนาภาควิชาการศึกษาพิเศษ

15. รองศาสตราจารย ดร.สิริมา

ภิญโญอนันตพงษ หัวหนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

16. อาจารย ดร.รุงทิวา

แยงรุง

หัวหนาสาขาวิชาการประถมศึกษา

17. รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา

วัฒนะคีรี

หัวหนาสาขาวิชาการมัธยมศึกษา

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา

วัฒนาณรงค

หัวหนาสาขาวิชาการอุดมศึกษา

19. อาจารย ดร.อุปวิทย

สุวคันธกุล

หัวหนาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

20. อาจารยนันทรัตน

ธรรมวัตนไพศาล ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)

21. รองศาสตราจารยสมชาย

ชูชาติ

รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝายมัธยม)

22. อาจารยสมลักษณ

จันทรนอย

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

23. นายพิสิทธิ์

แตมบรรจง

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
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แผนภาพ 1 โครงสรางการบริหารคณะศึกษาศาสตร
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แผนภาพ 2 การแบงสวนงานของคณะศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะกรรมการประจําคณะ

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
สํานักงานคณบดี
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ภาควิชาการศึกษาผูใหญ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการประถมศึกษา

คณะกรรมการดําเนินการโครงการเพชรในตม

คณะกรรมการสารานุกรมศึกษาศาสตร

สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
สาขาวิชาการอุดมศึกษา

คณะกรรมการชุดตางๆ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
หมายเหตุ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอนไดปรับการบริหารงานโดยแยกออกเปน 5 สาขาวิชา
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คณะผูบริหารคณะศึกษาศาสตร

รศ.องอาจ นัยพัฒน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

ผศ.บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
รองคณบดีฝายบริหาร

รศ.สนอง โลหิตวิเศษ
รองคณบดีฝายวิชาการ

ผศ.ศิริพันธ ศรีวนั ยงค
รองคณบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ

อ.สมปอง ใจดีเฉย
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
และกิจการพิเศษ

อ.โอภาส สุขหวาน
รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ

อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือขายพัฒนาการศึกษา
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อ.พิศมัย รัตนโรจนสกุล
หัวหนาภาควิชา
พื้นฐานของการศึกษา

ผศ.พวงรัตน เกสรแพทย
หัวหนาภาควิชา
การบริหารการศึกษา

รศ.เวธนี กรีทอง
หัวหนาภาควิชาการแนะแนว
และจิตวิทยาการศึกษา

รศ.ชูศรี วงศรัตนะ
หัวหนาภาควิชา
การวัดผลและวิจัยการศึกษา

รศ.เสาวนีย เลวัลย
หัวหนาภาควิชา
การศึกษาผูใ หญ

ผศ.อลิศรา เจริญวานิช
หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

อ.อุปวิทย สุวคันธกุล
หัวหนาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา

อ.นันทรัตน ธรรมวัฒนไพศาล
ผอ.รร.สาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝายประถม)

รศ.สมชาย ชูชาติ
รักษาการ ผอ.รร.สาธิต มศว
ประสานมิตร (ฝายมัธยม)

ผศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
หัวหนาภาควิชา
การศึกษาพิเศษ

รศ.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ
หัวหนาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

.
อ.รุงทิวา แยมรุง
หัวหนาสาขาวิชา
การประถมศึกษา

รศ.ชุติมา วัฒนะคีรี
หัวหนาสาขาวิชา
การมัธยมศึกษา

ผศ.อัจฉรา วัฒนาณรงค
หัวหนาสาขาวิชา
การอุดมศึกษา

อ.สมลักษณ จันทรนอ ย
ผอ.รร.สาธิต มศว ปทุมวัน

นายพิสทิ ธิ์ แตมบรรจง
เลขานุการคณะ
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งบประมาณ
คณะศึกษาศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 86,202,900 บาท
นอกจากนั้น ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 27,923,000 บาท
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได : คาใชจายสวนกลาง/ภาควิชา ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ลําดับที่

จัดสรรภาควิชา/
หนวยงาน
จํานวนเงิน รอยละ (%) จํานวนเงิน รอยละ (%) จํานวนเงิน รอยละ (%)
งบประมาณทั้งคณะ

ปงบประมาณ พ.ศ.2551

คาใชจายสวนกลาง

1

ปริญญาตรี ภาคปกติ

3,263,261

100

2,887,986

88.5

375,275

11.5

2

ป.บัณฑิต ภาคปกติ

281,979

100

249,551

88.5

32,428

11.5

3

บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

7,558,160

100

6,688,972

88.5

869,188

11.5

4

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

16,819,600

100

14,885,346

88.5

1,934,254

11.5

27,923,000

100

24,711,855

88.5

3,211,145

11.5

รวมทั้งสิ้น

เปรียบเทียบงบประมาณเงินแผนดินและเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรรของคณะศึกษาศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551
ประเภท

ปงบประมาณ

งบประมาณ

2549

2550

2551

เงินแผนดิน

66,470,100

84,381,100

86,202,900

เงินรายได

29,280,500

33,352,100

27,923,000

95,750,600

117,733,200

114,125,900

รวม

แผนภูมิเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณเงินแผนดิน และงบประมาณเงินรายได
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

เงินแผนดิน
เงินรายได

2549

2550

2551
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ขอมูลดานบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร
1. ขอมูลพื้นฐานดานบุคลากรของภาควิชา/สาขาวิชา/หนวยงานเทียบทา
จํานวนบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรจําแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
วุฒิ
ต่ํากวา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
การศึกษาประเภท
คณาจารย (ขาราชการสาย ก)
38
24
คณาจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย)
19
7
บุคลากรของสํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ขาราชการ สาย ข
2
1
ขาราชการ สาย ค
3
5
ลูกจางประจํา
5
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
4
6
2
วิชาการ (ประจํา)
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
2
6
3
วิชาการ (ชั่วคราว)
รวม
57
42
18
10

รวม
62
26
3
8
5
12
9
127

ขอมูลพื้นฐานของอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
อาจารยประจําภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา
1
นายชูพินิจ เกษมณี
อ.

2

น.ส.พรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ

อ.ดร.

3

น.ส.พิศมัย รัตนโรจนสกุล

อ.ดร.

4

นางเพ็ญสิริ จีระเดชากุล

ผศ.ดร.

5

นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี

รศ.ดร.

วุฒิการศึกษาสูงสุด
M.A. (Geography) Victoria
University of Wellington , New Zealand
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Philosophy of Education)
George Peabody College,
Vanderbilt University, U.S.A.
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา
1
นายไพโรจน กลิ่นกุหลาบ
ผศ.ดร.
2

น.ส.ทัศนา แสวงศักดิ์

รศ.ดร.

3

น.ส.พวงรัตน เกษรแพทย

ผศ.ดร.

4

นางจารุวรรณ พลอยดวงรัตน

อ.ดร.

5

นางนิตย โรจนรัตนวาณิชย

อ.ดร.

6
7

นายสมชาย เทพแสง
นางสรภัคสรณ ฉัตรกมลทัศน

อ.ดร
อ.ดร

อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
1
นางเวธนี กรีทอง
รศ
2

นายคมเพชร ฉัตรศุภกุล

รศ.ดร.

3

นายชูชีพ ออนโคกสูง

รศ.

4

นายทศพร ประเสริฐสุข

ผศ.ดร.

5

นายทศวร มณีศรีขํา

ผศ.ดร.

6
7

นางนันทนา วงษอินทร
นางนันทา สูรักษา

ผศ.ดร.
ผศ.ดร

8

นายนันทวิทย เผามหานาคะ

อ.

9

นางพรหมธิดา แสนคําเครือ

ผศ.

10

นายอนุสรณ อรรถศิริ

อ.

11

นางวิไลลักษณ พงษโสภา

อ.

วุฒิการศึกษาสูงสุด
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Adult & Continuing Ed.)
University of North Texas, U.S.A.
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Higher Education Counseling)
University of North Texas, U.S.A.
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.Ed.(Guidance), Philippines
Ed.D. (Counselor Education) Texas
Southern University, U.S.A.
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.S.(Student Personnel and Guidance)
Oklahoma State University,
Stillwater, U.S.A.
กศ.ม. (จิตวิทยการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.Ed. (Guidance & Counseling),
Texas : U.S.A.
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา (ตอ)
12 น.ส.พาสนา จุลรัตน
ผศ.ดร.
13

นางมณฑิรา จารุเพ็ง

อ.ดร.

14

นายสกล วรเจริญศรี

อ.ดร.

อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
1
นายชวลิต รวยอาจิณ

อ.

2

นายองอาจ นัยพัฒน

รศ.ดร.

3

นางชูศรี วงศรัตนะ

รศ.

4

นางนิภา ศรีไพโรจน

รศ.

5

นายเสกสรรค ทองคําบรรจง

อ.ดร.

6

น.ส.สุวพร เซ็มเฮง

อ.ดร.

7

น.ส.สุวิมล กฤชคฤหาสน

อ.ดร.

อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาผูใหญ
1 น.ส.สนอง โลหิตวิเศษ

รศ.ดร.

2

นางเสาวนีย เลวัลย

รศ.ดร.

3

นายสุวัฒน วัฒนวงศ

รศ.ดร.

4
5

น.ส.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์
นายกัมปนาท บริบูรณ

อ.ดร.
อ.ดร.

วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Education Psychology)
University of Oklahoma, U.S.A.
ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D.(Educational Administration
with a Concentration in Research
and Evaluation) Illinois State
University, U.S.A.
ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Educational Research
Evaluation) Maequaric University
Sydney, Australia
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Adult & Cont.Ed./Compt. Sc.)
U.S.A.
Ed.D. ( Higher Ed.& Admin./Com.Ed.)
U.S.A.
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Ph.D. (Adult & Cont.Ed.) U.S.A.
กศ.ด. (การศึกษาผูใหญ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
1
นางเสาวณีย สิกขาบัณฑิต
รศ.ดร
2

นายกุศล อิศดุลย

อ.ดร.

3

นายเกษม บุญสง

ผศ.

4

น.ส.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

อ.ดร.

5

นางนฤมล ศิระวงษ

อ.ดร.

6

นายธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ

ผศ.

7

นายบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร

ผศ.

8

นายฤทธิชัย ออนมิ่ง

9

นายสมชาย แสงจิตตพันธุ

10

นางอรพรรณ พรสีมา

รศ.ดร.

11

นางอลิศรา เจริญวานิช

ผศ.

12.

นายรัฐพล ประดับเวทย

อ.ดร.

อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ
1
น.ส.กุลยา กอสุวรรณ

ผศ.ดร.
อ.

วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ed.D (Instructional System Technology)
Indiana University, U.S.A.
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D.(Secondary Education)
University of Alberta, Canada
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.

Ed.D. (Special Ed., Intellectual
Disabilities), Illinois State University,
U.S.A.

2

นางดารณี ศักดิ์ศิริผล

ผศ.

กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

นางประพิมพพงศ วัฒนะรัตน

อ.

กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

นายศิริพันธ ศรีวันยงค

ผศ.

M.S. (Audiology) University of
Wyoming, U.S.A.
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
ที่
อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ (ตอ)
5
น.ส.อภินวงค กูตลาด
อ.

6

นางอุษณีย อนุรุทธวงศ

อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1
น.ส.พัฒนา ชัชพงศ

Ph.D.(Educational Administration-K
1 – 2 learning and Diversity)
University of Wisconsin – Madison.
Masison), U.S.A.

ผศ.ดร.

Ph.D. (Special Ed. Gifted)
University of Pittsburgh, U.S.A.

อ.ดร.

Ed.D. (Early Childhood Education)
Oklahoma State University,
Oklahoma, U.S.A.
Ed.D. (Curriculum & Instruction)
Iiiinois State University, U.S.A.
กศ.ม (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ed.D. (Curriculum and Instruction Early Childhood Education) Illinois
State University, U.S.A.
Ph.D. (Elementary, Early Childhood
& Gifted Education) University of
IOWA, U.S.A.

2

น.ส.เยาวพา เดชะคุปต

3

น.ส.รังรอง สมมิตร

4

น.ส.สุจินดา ขจรรุงศิลป

อ.ดร.

5

นางสิริมา ภิญโญอนันตพงษ

รศ.ดร.

สาขาวิชาการประถมศึกษา
1
นางประพันธศิริ สุเสารัจ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

รศ.ดร.
อ.

รศ.ดร.

2

นายรังสี เกษมสุข

ผศ.

3

นางรุงทิวา แยมรุง

อ.ดร.

4

นางวรินทร โพนนอย

อ.

5

นายสนั่น มีขันหมาก

ผศ.

6

น.ส.วิลาวัลย ดานสิริสุข

อ.

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
1
น.ส.ฉวีวรรณ เศวตมาลย

ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

รศ.ดร.

Ed.D. (Mathematics Education)
Auburn University ,Alabama, U.S.A.
Ed.D. (Curriculum & Instruction)
University of Northern Colorado,
U.S.A.
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม –
อนุรักษดินและน้ํา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.ม. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.Ed. (Secondary Education)
University of Alberta, Canada
กศ.ม. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Secondary Education
Mathematics Education) University
of Alberta, Canada
วท.ม. (เคมีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.Ed. (Community Joiner College
Education) University of Central,
Oklahoma, U.S.A.
กศ.ด. (การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Curriculum & Instruction)
The Univerdity of Karsas, U.S.A.

2

นางชุติมา วัฒนะคีรี

รศ.ดร.

3

นางณัลลิกา โตจินดา

อ.

4

นายทนง อัครธีรานนท

ผศ.

5

นางเพชรัตน ประจงจิตร

อ.

6

นางเมธินี ตั้งตรงไพโรจน

อ.

7

นายสนอง ทองปาน

อ.ดร.

8

นายสมชาย ชูชาติ

รศ.ดร

9

นายสมปอง ใจดีเฉย

อ.

10

นางสุขวสา ยอดกมล

ผศ.

11

น.ส.สุนีย เหมะประสิทธิ์

รศ.ดร.

12

นางเสาวลักษณ รัตนวิชช

รศ.ดร.

สาขาวิชาการอุดมศึกษา
1
นางอัจฉรา วัฒนาณรงค

ผศ.ดร.

2

นางสุชาดา สุธรรมรักษ

ผศ.ดร.

3

นางสุวพร ตั้งสมวรพงษ

อ.ดร.

Ph.D. (Higher Education
Administration) University of North
Taxas , U.S.A.
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
Illinois State University, U.S.A.
Ph.D. (Higher Education
Administration) Texas State
University, U.S.A.
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
สาขาวิชาการอุดมศึกษา (ตอ)
4
นางจารุวรรณ สกุลคู
5

นายอรรณพ โพธิสุข

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
1
นายไพรัช วงศยุทธไกร

ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

อ.ดร.

Ph.D. (Higher Education) University
of North Texas Denton, Texas, U.S.A.
Ph.D. (Administrative and Policy
Studies) University of Pittsburgh,
Pennsylvania, U.S.A.

อ.ดร.

อ.ดร.

Ed.D. (Industrial Education
Management) Technological
University of the Philippines,
Philippines.

2

นายอุปวิทย สุวคันธกุล

อ.ดร.

Ed.D. (Industrial Education
(Industrial Education Management)
Techonological) University of the
Philippines, Philippines.

3

นายอัมพร กุญชรรัตน

อ.ดร.

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

4

นายโอภาส สุขหวาน

อ.

สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร
1
นายพิสิทธิ์ แตมบรรจง
2

นางสุรางค เบญจศรี

3

นางอัมพร สินอยู

4

นางศรีจิตรา ชนะกานนท

5
6
7
8
9
10
11

น.ส.ชลทิชา ตรงสกุล
น.ส.ถนอมศรี โมฬี
น.ส.เมลดา พาทีเพราะ
นายวันชัย ลิขิตศิริทรัพย
น.ส.อรนิตย ญาณศิริ
นายพิสัณห บุญปก
นางศรินรัตน นาคะวรเศรษฐ

วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
(เลขานุการคณะศึกษาศาสตร)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
(หัวหนางานบริหารและธุรการ)
นักวิชาการศึกษา 6
(หัวหนางานบริการการศึกษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 6
(หัวหนางานคลังและพัสดุ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
บุคลากร 6
นักวิชาการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 6

กศ.บ. (สังคมศาสตร)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ค.บ. (คอมพิวเตอร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
ลูกจางประจํา
1
น.ส.คํานึง ทองคําสุข

ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

พนักงานพิมพดีด ชั้น 3

ปวช. (การตลาด)

2

นางทองคืน ทรัพยเจริญ

พนักงานบริการอัดสําเนา

มัธยมศึกษาปที่ 3

3

นางพัชรินทร เต็กอวยพร

พนักงานบริการอัดสําเนา

ประถมศึกษาปที่ 4

4

นายสมชาย หาบานแทน

พนักงานบริการอัดสําเนา

ประถมศึกษาปที่ 4

5

นายสําอางค จิตรกะทิน

พนักงานขับรถยนต

ประถมศึกษาปที่ 4

นักวิชาการศึกษา

บธ.บ. (การเงิน)

พนักงานมหาวิทยาลัย (ประจํา)
1
น.ส.กรรณิการ เก็งวินิจ
2

นายธนพล ติดสิลานนท

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

3

นายภิราช รัตนันต

นักวิชาการเงินและบัญชี

กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)

4

น.ส.สุภาภรณ เลิศวัฒนารมณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ. (การเงิน)

5

น.ส.ประภาพรรณ ศรีหาญ

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ. (การตลาด)

6

น.ส.สิริมา สุขขี

นักวิชาการพัสดุ

ศศ.บ. (รัฐศาสตรบริหารรัฐกิจ)

7

นางรัชญา เมฆวัฒน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)

8

นางณัฐสุดา บุญประกอบ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

9

น.ส.วิลาวัณย ธนังเจริญสุข

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปวส. (การตลาด)

10

น.ส.พัชรินทร ธรรมสุวรรณ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

11

นายจักรรัจน พุฒเจริญ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

อ.ศศ. (บรรณารักษศาสตร)

12

นายสายหยุด มั่นคง

พนักงานขับรถยนต

ประถมศึกษาปที่ 4

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปวส. (การบัญชี)

พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว)
1
น.ส.ทิพยวัลย เกือ้ ทอง
2

น.ส.ทิพยนัย แซเฮา

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปวส. (การบัญชี)

3

น.ส.ศิริลักษณ ขันธวงษ

ผูปฏิบัติงานบริหาร

บธ.บ. (การตลาด)

4

น.ส.กัลยาณี ศรีงามผอง

ผูปฏิบัติงานบริหาร

กศ.บ. (การแนะแนว)

5

นายอนุภาพ ศิริโสม

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปวส. (การตลาด)

6

น.ส.ปวรี บัวแดง

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปวส. (การบัญชี)

7

น.ส.อนัญยาณี ศรีนอก

ผูปฏิบัติงานบริหาร

วท.บ. (ฟสิกส)

8

น.ส.โฆษณี พัดทอง

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปวส. (การบัญชี)

9

น.ส.กมลชนก ลิมปยากร

จนท.สารานุกรมศึกษาศาสตร

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
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แสดงจํานวนบุคลากรเกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร (พ.ศ. 2549-2558)
จํานวนบุคลากรเกษียณอายุในระหวางป พ.ศ. 2549 - 2558
ลําดับ
จํานวน
หนวยงาน
ที่
อาจารย 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
1
พื้นฐานของการศึกษา
5
1
1
1
2
การบริหารการศึกษา
7
1
1
1
1
3
การแนะแนวและ
14
2
6
1
1
1
จิตวิทยาการศึกษา
4
การวัดผลและวิจัยการศึกษา
8
1
1
1
1
1
1
5
การศึกษาผูใหญ
5
1
1
1
1
6
เทคโนโลยีทางการศึกษา
13
1
1
2
2
1
2
7
การศึกษาพิเศษ
7
1
1
8
การศึกษาปฐมวัย
6
1
2
1
1
1
9
การประถมศึกษา
4
1
1
10 การมัธยมศึกษา
14
1
2
1
1
1
3
2
2
11 การอุดมศึกษา
5
1
2
12 อุตสาหกรรมการศึกษา
4
1
รวม
91
7
6
12
4
8
8
6
4
5
4
37
27

หมายเหตุ 1. สํารวจขอมูลในป พ.ศ. 2549 - 2558
2. มีอาจารยลาศึกษาตอ 3 คน

2558

2557

2555

2556
2556

2557

2558

2556

2557

2558

2556

2557

2558

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

จํานวน (คน)

2558

2557

2556

จํานวน (คน)

4
2
2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2549

ป พ.ศ.

อุตสาหกรรมศึกษา

5
4

4

จํานวน (คน)

จํานวน (คน)

5

ป พ.ศ.

การอุดมศึกษา

6

10

การประถมศึกษา

6

0
2550

จํานวน (คน)

การมัธยมศึกษา

2554

2553

2552

2551

2549

จํานวน (คน)

2558

2557

2556

2555

2554
2554

2555

ป พ.ศ.

การศึกษาปฐมวัย

8
6
4
2
0

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2

3
2
1
2555

2554

2553

2552

2551

2550

2558

2557

2556

0
2549

ป พ.ศ.

2555

2554

2552

2551

2550

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

ป พ.ศ.

2549

0

0

2553

จํานวน (คน)

2553

2552

2551

2550

2549

จํานวน (คน)

การศึกษาพิเศษ

ป พ.ศ.

จํานวน (คน)

เทคโนโลยีทางการศึกษา

16
12
8
4
0

ป พ.ศ.

ป พ.ศ.

15

ป พ.ศ.

การศึกษาผูใหญ

8
6
4
2
0

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

จํานวน (คน)

การวัดผลและวิจัยการศึกษา

8
6
4
2
0

12
8
4
0

ป พ.ศ.

ป พ.ศ.

8
6
4
2
0

2553

2552

2549

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

0

2551

2

2550

จํา นวน (คน)

จํานวน (คน)

4

การแนะแนวและจิ
ตวิทยาการศึกษา
16

การบริหารการศึกษา

8
6
4
2
0

2550

พื้ นฐานของการศึกษา

6

ป พ.ศ.

รายงานประจําป 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวม
3
4
11
6
4
10
2
5
2
12
5
1
64
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โครงการพิเศษที่คณะศึกษาศาสตรรับผิดชอบ
ลําดับที่
ชื่อโครงการพิเศษ
1.
โครงการเพชรในตม ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
2.

3.

4.

รวม

โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
โครงการสารานุกรม

โครงการเครือขายวิจัยทางการศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง กลุมที่ 3

รวมมือกับ
เปนโครงการความรวมมือกับ กอ.รมน. และ
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนโครงการความรวมมือกับสถาบันสงเสริมทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนโครงการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหลายสาขาวิชา
โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังนี้
1.) เพื่อบัญญัติคําศัพททางการศึกษาเปนภาษาไทย
และอธิบายความหมาย
2.) เพื่อเผยแพรผลงานของนักวิชาการศึกษาไทย
3.) เพื่อสรางสมบัติทางวิชาการไวเปนมรดกของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช)
สภาคณบดีครุศาสตร ศึกษาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

4 โครงการ

ขอมูลพื้นฐานดานนิสิตที่คณะศึกษาศาสตรผลิต
1.) จํานวนนิสิตในแตละในหลักสูตรแตละระดับที่ภาควิชา/สาขาวิชาผลิต
จํานวนนิสิตแยกตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2551
ระดับ
หลักสูตร (วิชาเอก)
จํานวนนิสิต
หมายเหตุ
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
คณะผลิต
64
ปริญญาตรี
เอง
(หลักสูตร 4 ป)
79
การแนะแนว
143
รวม
จํานวนนิสิตแยกตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2551 (หลักสูตร 5 ป)
ระดับ
หลักสูตร (วิชาเอก)
จํานวนนิสิต
หมายเหตุ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
164
จิตวิทยาการแนะแนว
102
เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา
84
รวม
350
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จํานวนนิสิตแยกตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประจําปการศึกษา 2551 (หลักสูตร 1 ป)
ระดับ
หลักสูตร (วิชาเอก)
จํานวนนิสิต
หมายเหตุ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
47
รวม
ระดับ

47

จํานวนนิสิตแยกตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2551
หลักสูตร (วิชาเอก)
จํานวนนิสิต
ภาคปกติ
49
33
23
3
18
27
9
53
22

ภาคพิเศษ
98
77
125
40
69
113
23
54
156
95

• การสอนภาษาไทย

-

19

• การสอนสังคมศึกษา

-

9

• การสอนภาษาอังกฤษ

2

-

• การสอนวิทยาศาสตร

6

8

• การสอนคณิตศาสตร

1

16

• การสอนสิ่งแวดลอม
การศึกษาพิเศษ

-

8

• การสอนผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน

7

18

• การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา

-

38
38

• การศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศ

4

-

• การเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษกับเด็กปกติ

12

-

12
15
284

-

จิตวิทยาการแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
การวัดผลการศึกษา
วิจัยและสถิติการศึกษา
การศึกษาผูใหญ
อุดมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การมัธยมศึกษา
ปริญญาโท

-

อุตสาหกรรมศึกษา
รวม

หมายเหตุ

48
1,014
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ระดับ
ปริญญาเอก

จํานวนนิสิตแยกตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกประจําปการศึกษา 2551
หลักสูตร (วิชาเอก)
จํานวนนิสิต
หมายเหตุ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
การบริหารการศึกษา
21
เทคโนโลยีการศึกษา
19
การอุดมศึกษา
21
การศึกษาปฐมวัย
22
การทดสอบและวัดผลการศึกษา
18
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
25
การศึกษาผูใหญ
22
การศึกษาพิเศษ
7
รวม
155
-

จํานวนอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรูที่คณะใช
ตาราง 14 จํานวนอาคารเรียน หองเรียน และหองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรูภาควิชา/สาขาวิชาใช
ลําดับที่
ชื่ออาคารเรียน
หมายเลขหองเรียน
หมายเลขหองปฏิบัติการ
1
คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 1
สํานักงานคณบดี
2
คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 2
12 – 202ก
หองเรียน/หองประชุม
3
คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 3 12 – 302ก หอง ป.เอก
หองเรียน
12 – 309
หองเรียน
4
คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 4 12 – 402ก หอง ป.เอก
หองเรียน
12 – 405
หองเรียน
12 – 406
หองเรียน
12 – 407
หองเรียน
12 –408
หองปฏิบัติการใหคําปรึกษา
12 - 409
หองเรียน
คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 5
12 – 501ก
หองเรียน
5
12 – 502
หองเรียน
12 – 502ก
หองเรียน
12 - 505
หองเรียน
12 – 506
หองเรียน
12 – 507
หองเรียน
12 – 508
หองคอมพิวเตอร
12 - 509
หองคอมพิวเตอร
คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 6
12 – 606
หองเรียน
6
12 – 607
หองเรียน
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ลําดับที่
ชื่ออาคารเรียน
คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 7
7

8

คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 8

9

คณะศึกษาศาสตร ตึก 12 ชั้น 9

หมายเลขหองเรียน
12 – 702ก
12 – 705
12 – 706
12 - 707
12 - 805
12 - 806
12 - 808
12 - 809
12 – 901ก
12 - 902
12 – 903
12 – 906
12 – 907
12 – 908
12 - 909

หมายเลขหองปฏิบัติการ
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน
หองคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการเครื่องมือ
หองปฏิบัติการวิทยุ
หองสตูดิโอ
หองเรียน
หองสืบคนขอมูล
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน
หองเรียน

คณะศึกษาศาสตรตั้งอยู ณ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
เปนอาคาร 9 ชั้น โดยแบงพื้นที่ใชสอยดังนี้คือ
ชั้น 1 สํานักงานคณบดี หองสารานุกรม หองสโมสรอาจารยและขาราชการ หองบริการสื่อการสอน
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ หองสโมสรนิสิต รานถายเอกสาร
ฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ
ชั้น 2 หองภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา หองประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และหองเรียน
ชั้น 3 หองภาควิชาการบริหารการศึกษา หองคณบดี หองประชุม ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ หอง
กาแฟและหองเรียน หองรองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
ชั้น 4 หองภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา หองปฏิบัติการใหคําปรึกษาและหองเรียน
ชั้น 5 หองภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา หองคอมพิวเตอร หองเรียน
ชั้น 6 หองสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการมัธยมศึกษา หองประชุม และหองเรียน
ชั้น 7 หองภาควิชาการศึกษาผูใหญ และหองเรียน
ชั้น 8 หองภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา หองประชุมหนาลิฟท หองบริการวัสดุ หองคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติเครื่องมือ หองพักเจาหนาที่โสต หองปฏิบัติการวิทยุ หองสตูดิโอและหองเรียน
ชั้น 9 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา หองเรียน หองสืบคนขอมูล และหองปฏิบัติถายภาพ
นอกจาก อาคาร 12 แลว คณะศึกษาศาสตรยังใชพื้นที่ของอาคาร 9 และอาคาร 14 ดวย ดังนี้
อาคาร 14 ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการอุดมศึกษา และสาขาวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
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แผนยุทธศาสตร(5 ป) และแผนปฏิบัติงาน(แผนรายป) ของคณะศึกษาศาสตร
1. ) แผนยุทธศาสตร (5 ป)
1.1 เปาประสงค
1. คณะศึกษาศาสตร เปนองคกรการเรียนรู
2. บัณฑิตเปนผูนําทางการศึกษา มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. พัฒนาการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและโปรงใส
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย
1.1 สงเสริมใหคณาจารย พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะอยางตอเนื่อง
1.2 สงเสริมใหบุคลากร เรียนรูรวมกันเปนทีมทั้งในและนอกหนวยงาน
1.3 สนับสนุนใหสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ
1.4 วิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบัณฑิต
2.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 การผลิตบัณฑิตตามความตองการของหนวยงาน
3. จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร
3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
3.2 พัฒนาระบบหองปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร
3.4 ปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.5 การประกันคุณภาพการศึกษา
2.) แผนปฏิบัติงาน(แผนรายป) ของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรมีแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 ตามงบประมาณแผนดิน โดยสรุปดังนี้
1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สํานักงานคณะศึกษาศาสตร
1.2 งานจัดการศึกษาสาขาสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร
2. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
2.1 งานบริการวิชาการแกชุมชน
3. แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.1 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส
4.1 งานแกไขปญหาเอดส
5. แผนงานวิจัย
5.1 งานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

คณะศึกษาศาสตรมีแผนปฏิบัติงานประจําป 2551 ตามงบประมาณเงินรายได โดยสรุปดังนี้
แผนงานบริหารการศึกษา
1.1 งานบริหารทั่วไป
แผนจัดการเรียนการสอน
2.1 งานจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
2.2 งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ
2.3 งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
แผนงานกิจการนิสิต
3.1 งานกิจการนิสิต
แผนงานการวิจัย
4.1 งานสงเสริมการวิจัย
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
6.1 งานบริการวิชาการแกชุมชน

เปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และผูรับผิดชอบ
เปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ไดแก
• คุณภาพบัณฑิต
• คุณภาพการเรียนการสอน
• คุณภาพอาจารย
• คุณภาพหนวยงาน
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร จะดําเนินการควบคูไปกับแผนงาน
การประกัน คุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึก ษา
คณะศึกษาศาสตรกําหนดเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2551 ตามมาตรฐานและ ตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พรอมทั้งนําตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยและตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณของคณะฯ มาพัฒนา
ใหเปนมาตรฐานและตัวบงชี้ของคณะฯ ซึ่งมีทั้งหมด 9 องคประกอบ และแยกตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 9 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
2. ยุทธศาสตรทางการจัดการความรูเพื่อสังคม
3. ยุทธศาสตรทางการสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ
4. ยุทธศาสตรทางการพัฒนาศักยภาพนิสิต
5. ยุทธศาสตรทางการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ยุทธศาสตรทางการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพื่อสังคม
7. ยุทธศาสตรทางการบริหารระบบและบุคลากร
8. ยุทธศาสตรทางการพัฒนาและบริหารทรัพยสิน
9. ยุทธศาสตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรใ หค วามสํา คัญ กับ การประกัน คุณภาพการศึก ษาโดยแตงตั้งรองคณบดีฝา ยวางแผนและ
ประกันคุณภาพ เปนการเฉพาะเพื่อรับผิดชอบงานดานการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
โดยงานของฝายประกันคุณภาพฯ ไดมีการจัดตั้งเปนรูปคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ถึง 4 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 : คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวยคณะกรรมการประจําคณะ มีคณบดีเปนประธานกรรมการ
มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
• กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ที่สอดคลอง
กับมหาวิทยาลัย
• สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรสรางระบบประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน
• อนุมัติงบประมาณและดําเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
• ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
ชุดที่ 2 : คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา
และดานการวัดและประเมินผล รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพเปนประธาน คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
• จัดทําระบบประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
• ยกรางคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรใหสอดรับกับของมหาวิทยาลัย
• ยกรางแผนปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
• จัดประชุมทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
• กลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารประกันคุณภาพของภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี/โรงเรียนสาธิต
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
• ประสานงานการตรวจเยี่ยมในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ชุดที่ 3 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ
ในคณะฯ มีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพเปนประธาน คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
• จัดทําระบบประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร ใหไดมาตรฐานตามนโยบายและทิศทางของคณะฯ
• พิจารณาจัดทําคูมอื การประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรใหเกิดความเขาใจตรงกัน
• พิจารณาและกําหนดแผนปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร
• ดําเนินการจัดทําเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และจัดหาหลักฐานประกอบการ
ตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร
• รวบรวมขอมูลและสรุปผลการตรวจเยี่ยม เพื่อนําไปปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการบริหาร
จัดการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรทั้งระบบ
ชุดที่ 4 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา/โรงเรียนสาธิตฯ/
สํานักงานคณบดี ประกอบดวยสมาชิกหรือผูแทนของหนวยงานนั้นๆ คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
• จัดทําเอกสารประกันคุณภาพของภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี/โรงเรียนสาธิตฯ ตามที่คณะฯ
กําหนดและจัดหาหลักฐานประกอบมาตรฐานและตัวบงชี้ดานตางๆ
• ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะศึกษาศาสตร
• กําหนดการตรวจเยี่ยมของภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงานคณบดี/โรงเรียนสาธิตฯ
• นําผลการตรวจเยี่ยมมาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของหนวยงานของตน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
หนวยงานของตนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคตามแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ลําดับที่

1

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
สรางองคความรู
ดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูในทุกศาสตร
และสาขาวิชาใหมี
คุณภาพ

ภาควิชา
การแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา

2
3

4

5
6
7
8

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเชิง
วิชาการสําหรับนิสิตภาคพิเศษ

งบประมาณ
ตัวบงชี้
80,000
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค

โครงการประชุมสัมมนาปรับปรุง
หลักสูตรของภาควิชาการแนะแนวฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพเชิง
วิชาการสําหรับนิสิตภาคปกติ

40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษา

80,000

การบริหารการศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
โครงการสงเสริมสมรรถนะ
ทางวิชาการของนิสิต

50,000

6,000
7,000
7,000
5,000

9

โครงการพัฒนาหัวของานวิจัย

10,000

10

โครงการประชุมสัมมนาจัดทํา
ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ

10,000

11

โครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ

15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

100,000

12

การประถมศึกษา

มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
บทความจากวิทยานิพนธ
ที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
บทความจากวิทยานิพนธ
ที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
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13

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
สรางองคความรู
ดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูในทุกศาสตร
และสาขาวิชาใหมี
คุณภาพ (ตอ)

ภาควิชา
การประถมศึกษา
(ตอ)

14

15

การมัธยมศึกษา

16

17

18

19

20

21

22

การวัดผลและวิจัย
การศึกษา

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาการประถมศึกษา

งบประมาณ
ตัวบงชี้
4,000
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร

โครงการสงเสริมศักยภาพความ
เปนครู

75,420

โครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนิสิตการ
มัธยมศึกษา กลุมการสอนไทย

26,700

โครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนิสิตการ
มัธยมศึกษา กลุมการสอน
สิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนิสิตการ
มัธยมศึกษา กลุมการสอน
วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา,
อังกฤษ
โครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนิสิตการ
มัธยมศึกษา กลุมการสอน
คณิตศาสตร
โครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนิสิตการ
มัธยมศึกษา กลุมการสอน
ป. บัณฑิต
โครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของนิสิตการ
มัธยมศึกษา

11,050

43,350

34,080

11,820

236,800

โครงการศึกษาดูงานของอาจารย
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา

52,000

โครงการประชุมปฏิบัติการแนว
ทางการทําปริญญานิพนธของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

30,000

มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
บทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
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- 28 ลําดับที่

23

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
สรางองคความรู
ดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูในทุกศาสตร
และสาขาวิชาใหมี
คุณภาพ (ตอ)

ภาควิชา
การวัดผลและวิจัย
การศึกษา (ตอ)

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการสัมมนาการปฏิบัติงาน
หลังสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

งบประมาณ
ตัวบงชี้
10,000
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม

24

โครงการนํานิสิตศึกษาดูงานและ
เขารวมสัมมนาทางวิชาการ
บัณฑิตศึกษานานาชาติ

85,000

25

โครงการประชุมปฏิบัติการจัด
สัมมนาดานการวัดผลการ
ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน
สถานศึกษาตนแบบดานการ
วัดผลประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษา
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนา
หลักสูตร
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาโทควบปริญญาเอก
โครงการประชุมสัมมนาจัดทํา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนากิจกรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
เด็กปฐมวัย

25,000

โครงการพัฒนาทัศนะใหมทาง
การศึกษาปฐมวัย

20,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการทําปริญญานิพนธ
สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
โครงการเครือขายแกนนําอาสายุว
กาชาดจิตอาสาปองกันเอดส

3,000

26

27
28

การศึกษาปฐมวัย

29

30

31

32

33

34

การศึกษาผูใหญ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการทําปริญญานิพนธ
สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

15,000

15,000
10,000
10,000

20,000

2,000

3,000

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
บทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
บทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด
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- 29 ภาควิชา
การศึกษาผูใหญ
(ตอ)

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาการเรียนการสอน

การอุดมศึกษา

โครงการศึกษาดูงานของนิสิต

5,000

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค

37

โครงการพัฒนาสมรรถนะการทํา
วิจัยของนิสิต

1,500

38

โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน

4,000

39

โครงการใหความรูเ กี่ยวกับ
เสนทางการศึกษาสูอาชีพ

1,500

40

โครงการประชาสัมพันธสาขาวิชาฯ

2,000

โครงการสงเสริมศักยภาพวิชาชีพ
ครู

60,000

โครงการพัฒนาหลักสูตรป.บัณฑิต
วิชาชีพครูนานาชาติ
โครงการพัฒนาหลักสูตรสห
วิทยาการ
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู/นิสิตฝกงาน

160,000

45

โครงการจัดพิมพวารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร

150,000

46

โครงการจัดพิมพหนังสือ
สารานุกรมศึกษาศาสตร

30,000

บทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
บทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู

ลําดับที่

35

36

41

42
43
44

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
สรางองคความรู
ดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูในทุกศาสตร
และสาขาวิชาใหมี
คุณภาพ (ตอ)

คณะศึกษาศาสตร

งบประมาณ
ตัวบงชี้
20,000
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนซึ่งบุคคลองคกร
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

80,000
60,000
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- 30 ลําดับที่

47

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
สรางองคความรู
ดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูในทุกศาสตร
และสาขาวิชาใหมี
คุณภาพ (ตอ)

ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร
(ตอ)

48
49
50
51
52

53

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

54

55
56

พื้นฐานของ
การศึกษา

57

58

59

อุตสาหกรรมศึกษา

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร
สํานักงานคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร

งบประมาณ
ตัวบงชี้
130,000 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

โครงการเครือขายศิษยเกา
สัมพันธ
โครงการสัมมนาเครือขายนิสิตครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตร
โครงการเปดโลกศึกษาศาสตร

50,000

โครงการปฐมนิเทศและปจฉิม
นิเทศ
โครงการสัมมนานิสิตฝกสอน
ฝกงาน

30,000

โครงการแนวทางการทําปริญญา
นิพนธ/สารนิพนธ สําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา

8,500

โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี
โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
โครงการศึกษาดูงานของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

5,000

30,000
15,000

60,000

8,200
25,000

โครงการสัมมนาวิชาการพื้นฐาน
การศึกษา

25,000

โครงการสอนนองใหรูเรื่องความ
ปลอดภัย

7,000

โครงการพัฒนาโครงงาน
อุตสาหกรรม

12,000

มีการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
มีการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
มีการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
มีการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
บทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
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- 31 ลําดับที่

60

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
สรางองคความรู
ดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูในทุกศาสตร
และสาขาวิชาใหมี
คุณภาพ (ตอ)

ภาควิชา
อุตสาหกรรมศึกษา
(ตอ)

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรม
ทองถิ่น

งบประมาณ
ตัวบงชี้
20,000
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค

61

โครงการเสริมสรางประสบการณ
ทางอุตสาหกรรมศึกษา

15,000

62

โครงการสัมมนาปญหาวิจัยทาง
อุตสาหกรรมศึกษา

10,000

63

โครงการกระตุนนิสิตทําวิจัย
(ปริญญานิพนธ)

10,000

64

ยุทธศาสตรที่ 2 :
พัฒนาสหสาขาวิชา
เพื่องานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับ
สากล

คณะศึกษาศาสตร

65

66

67

ยุทธศาสตรที่ 3 :
สรางองคความรู
และพัฒนาโรงการ
บริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
อยางยัง่ ยืน

การประถมศึกษา

68

69

การมัธยมศึกษา

โครงการสนับสนุนอุดหนุนการ
วิจัยสําหรับคณาจารยและ
บุคลากร

โครงการสงเสริม / พัฒนาการทํา
วิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยของ
คณะศึกษาศาสตร
โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการ
วิจัยสําหรับคณาจารยและ
บุคลากร
โครงการความรูสูชุมชน

1,040,000

88,650

1,166,150

10,000

มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
บทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด
บทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด
มีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค

มีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค
มีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค
มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน

โครงการความรูสูชุมชน

30,000

มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สํารวจทรัพยากรโดยใชภาพถาย
ดาวเทียม

10,970

มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
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70

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 :
สรางองคความรู
และพัฒนาโรงการ
บริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
อยางยัง่ ยืน (ตอ)

ภาควิชา

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการรวมมือรวมใจแกไข
ปญหาเอดส

งบประมาณ
ตัวบงชี้
80,000
มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน

71

การศึกษาปฐมวัย

โครงการหองสมุดของเลน

15,000

72

การอุดมศึกษา

โครงการนิทรรศการความรู
เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
โครงการใหความรูเ กี่ยวกับ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

1,000

โครงการประชาสัมพันธสาขาวิชา
การอุดมศึกษา
โครงการใหความรูเ กี่ยวกับการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
โครงการนิทรรศการความรู
เกี่ยวกับการอุดมศึกษา

2,000

50,000

78

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธองคกร
โครงการศึกษาศาสตรเพื่อชุมชน

79

โครงการ E - learning

240,000

73

74
75

76

77

80

คณะศึกษาศาสตร

1,800

1,500

1,000

30,000

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

โครงการฝกอบรมการจัดการ
เรียนบทเรียนออนไลน

7,200

4,100

83

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (ตอ)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ
โครงการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการ
สอน
โครงการฝกอบรมการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร

84

พื้นฐานของ
การศึกษา

81
82

โครงการบริการวิชาการ

4,100

มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการ
เรียนรู

10,000

มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน

18,663

มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
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85

86
87

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4 :
สืบสานและสราง
องคความรูในการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชา
การแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย

การบริหาร
การศึกษา
การประถมศึกษา

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

88

งบประมาณ
ตัวบงชี้
5,000
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

5,000
63,000

โครงการปจฉิมนิเทศและพิธี
ประกาศการสําเร็จการศึกษา

5,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม
นักวิชาการและนักปฏิบัติการ
วิชาชีพ
โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนิสิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

13,026

โครงการปลูกฐานวัฒนธรรม
ครอบครัวไทยในเด็กปฐมวัย

40,000

โครงการไหวครู

3,000

93

โครงการสงกรานต

6,500

94

โครงการแสดงความยินดีตอ
บัณฑิต
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิถีธรรมวิถีไทย
โครงการปฐมนิเทศ

3,500
10,000

โครงการปจฉิมนิเทศ

15,000

89

การวัดผลและวิจัย
การศึกษา

90

การศึกษาปฐมวัย

91

92

การอุดมศึกษา

95
96

97

คณะศึกษาศาสตร

10,000

15,000

มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมี
สวนรวม
มีระบบและกลไกในการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
มีการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
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98

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4 :
สืบสานและสราง
องคความรูในการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ตอ)

ภาควิชา

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย

งบประมาณ
ตัวบงชี้
30,000
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

99

โครงการสัมมนาเครือขายนิสิตคุรุ
ศาสตร / ศึกษาศาสตร

30,000

100

100,000

102

โครงการจัดงานวัน ศ.ดร.สาโรช
บัวศรี
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย
โครงการปฐมนิเทศ

103

โครงการมัชฌิมนิเทศการฝกงาน

5,000

104

โครงการปจฉิมนิเทศ

10,000

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

18,665

โครงการบูรณะวัดไทย

5,000

101

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

105

พื้นฐานของ
การศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา

106
107

108

ยุทธศาสตรที่ 5 :
พัฒนาระบบบริหาร
ที่มีคุณภาพโดยใช
เครื่องมือทางการ
บริหารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

9,000
6,000

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร

200,000

โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร

100,000

มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
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109

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 :
พัฒนาระบบบริหาร
ที่มีคุณภาพโดยใช
เครื่องมือทางการ
บริหารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตอ)

110

ภาควิชา

แผนงาน/งาน/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบและการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนงานและประกัน
คุณภาพของภาควิชา

งบประมาณ
ตัวบงชี้
250,000 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา

20,000

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา

ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ลําดับที่
1

2

3

4

ภาควิชา/สาขาวิชา
การศึกษาผูใหญ

การศึกษาพิเศษ

การบริหารการศึกษา

พื้นฐานของการศึกษา

ชื่ออาจารย

ชื่อผลงานวิชาการ

วัน เดือน ป
(ที่จัดทําผลงาน)
ม.ค. 2551

รศ.ดร.เสาวนีย เลวัลย

การจัดการศึกษานอกระบบในระดับ
ปริญญาเอก

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

e-learning รายวิชา ED 428

ปการศึกษา 2550,
2551

e-learning รายวิชา AE 322

ปการศึกษา 2550,
2551

อ.ดร.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์

Multiply
Multiply
Multiply
Multiply
Multiply
Multiply

ปการศึกษา 2550,
2551

ผศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล

แบบฝกชุดอานเขียนเรียนรูกับลุกฮูก

ผศ.ดร. อุษณีย อนุรุทธวงศ

หนังสือชุด สรางลูกรักใหเปน
อัจฉริยะ

พฤษภาคม 2551

ผศ.ดร.พวงรัตน เกษรแพทย

เอกสารประกอบการสอน
EA 721 กฎหมายการศึกษา

มิถุนายน 2551

อ.ดร.นิตย โรจนรัตนวาณิชย

เอกสารประกอบการสอน
วิชา ED 618

อ.ชูพินิจ เกษมณี

รายงานสรุปการเขาถึงสิทธิ
ทางการศึกษาของเด็กดอยโอกาส
ในสังคมไทย

AE 311
AE 331
SWU 201
SWU 301
AD 428
AD 561

ธันวาคม 2551

ตุลาคม 2551

พฤศจิกายน 2551
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ภาควิชา/สาขาวิชา

5

เทคโนโลยีทางการศึกษา

6

7

การแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษา

การประถมศึกษา

ชื่ออาจารย

ชื่อผลงานวิชาการ

วัน เดือน ป
(ที่จัดทําผลงาน)
สิงหาคม 2551

อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรูสําหรับนิสิตผูฝก
ประสบการณวิชาชีพครู หลักสูตร
การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.อนุสรณ อรรถศิริ

การใหคําปรึกษา : ตอน รูเขา รูเรา

ม.ค. – มิ.ย. 51

รศ.ชูชีพ ออนโคกสูง และ
อ.อนุสรณ อรรถศิริ

ความคาดหวังและสมรรถภาพของ
ครูของนิสิตรุนแรกที่เรียนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ม.ค. – มิ.ย. 51

อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง

เอกสารการสอนเรื่อง “การสอน
คณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21”

ปการศึกษา 2551

เอกสารประกอบการสอน

ปการศึกษา 2551

รายวิชา ปถ 422

รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ
8

การศึกษาปฐมวัย

อ.ดร.พัฒนา ชัชพงศ

รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต

รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต

บทความเรื่อง “การจัดการเรียนรู
เรื่องการคูณและการหารตามวิถี
ธรรมชาติแหงการคิดเชิง
คณิตศาสตรของเด็ก”

วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร มศว

บทความเรื่อง “การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยคํานึงถึงวิถีธรรมชาติ
แหงการคิดเชิงคณิตศาสตรของ
เด็ก”
ตํารา : การพัฒนาการคิด

นิตยสาร สสวท.

ความคิดเชิงเหตุผลที่เลน
คณิตศาสตรของเด็กอนุบาล
1 2 และ 3
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สึนามิเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา
การศึกษาติดตามวิจัยและพัฒนา
เพื่อปฏิรูปการเรียนรูตามรูปแบบ
พหุปญญาเพื่อการเรียนรูในบริบท
เพื่อสังคมไทย
การพัฒนาประสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
พหุปญญาในทศวรรษใหม
การพัฒนารูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษา
ในบริบท

ม.ค. – มิ.ย. 2551

ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2551

ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2551

ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2551

รายงานประจําป 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- 37 ลําดับที่

ภาควิชา/สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (ตอ)

ชื่ออาจารย

ชื่อผลงานวิชาการ

อ.ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป

จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันพงษ

9

การมัธยมศึกษา

รศ.ดร.เสาวลักษณ รัตนวิชช
อ.สมปอง ใจดีเฉย

รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์

ผศ.สุขวสา ยอดกลม

วัน เดือน ป
(ที่จัดทําผลงาน)
ปการศึกษา 2551

การศึกษาปฐมวัยรอยดวงใจถวาย
ในหลวง ประชุมสัมมนาปฏิบัติการ
การพัฒนาสังคมสภาพแวดลอมการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
การวัดประเมินแนวใหมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

ปการศึกษา 2551

หนังสือ Towards A Literate World
ชุดวิชา : ประกอบการณวิชาชีพ
การจัดการทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม หนวยที่ 12:โครงการ
คืนคุณคาสูสังคมทางดานการ
จัดการทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอมประกอบดวย
3 เรื่องยอย
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู
ตามทฤษฎีสรรคนิยมของทุกกลุม
สาระการเรียนรู
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู
ตามทฤษฎีสรรคนิยมของทุกกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย
บทความทางวิชาการเรื่อง นักเรียน
ที่มีทัศนะกับการเรียนอยางไร
เอกสารคําสอนชุดวิชา ศษ 331
วิชาชีววิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
หนังสือเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ครูควรรู

เม.ย. - ก.ย. 51
ตุลาคม 2551

ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2551

ตุลาคม 2551

ตุลาคม 2551

ม.ค. – มิ.ย. 51
มิ.ย. - ธ.ค. 51

ตุลาคม 2551

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ระดับปริญญาตรี
ลําดับที่

ภาควิชา/สาขาวิชา

หลักสูตร

1

การแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา
การประถมศึกษา
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

การแนะแนว

2
3

เทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา
18

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ

จํานวนบัณฑิต
ที่ยังไมมีงานทํา

15

3

5

2

ไมมีนิสิตจบการศึกษาในปนี้
20
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รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ลําดับที่

หลักสูตร

ภาควิชา/ สาขาวิชา

1

การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

2

เทคโนโลยีทางการศึกษา

จํานวนบัณฑิตระดับ จํานวนบัณฑิต จํานวนและรอยละ
ปริญญาตรีทั้งหมดที่
ผูตอบ
ของบัณฑิตที่มีงานทํา
สําเร็จการศึกษา
แบบสอบถาม ตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา
จํานวน

รอยละ

การแนะแนว

43

20

3

15.00

เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา

37

27

5

18.52

โครงการบริการแกนิสิตและศิษยเกา
ลําดับที่
1

ภาควิชา/สาขาวิชา
การศึกษาผูใหญ

2

การศึกษาพิเศษ

3

การบริหารการศึกษา

ชื่อกิจกรรม/ โครงการที่จัดบริการแกนิสิต
และศิษยเกา
โครงการสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการพัฒนาโรงเรียนชนบทสมทบทุนเพื่อการศึกษา
โครงการศึกษาดูงาน การศึกษานอกระบบ
โครงการหนังสือเลมโปรดดวยสองมือนอง
โครงการศึกษาดูงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ จ.เชียงราย
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ
โครงการเปดโลกศึกษาศาสตร
โครงการสัมมนาวิชาการ การศึกษานอกระบบ
โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ณ เวียดนาม
โครงการสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการฝกปฏิบัตงิ านการศึกษาผูใหญหลังจากการศึกษา
ดูงานตางประเทศ
โครงการเครือขายแกนนําอาสายุวกาชาดอาสาปองกันเอดส ครั้งที่ 1
โครงการแตมสีสันใหสนามของนอง
โครงการวันสถาปนายุวกาชาดไทย
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิถีวิจัย: เสริมสรางองคความรู
ใหมเพื่อการใชประโยชนทางการศึกษาและพัฒนาสังคม
โครงการตลาดนัดเมตตารวมปลูกปาลดปญหาภาวะโลกรอน
โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานของยุวกาชาด
โครงการเครือขายแกนนําอาสายุวกาชาดอาสาปองกันเอดส ครั้งที่ 2
โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
โครงการศึกษาดูงานของนิสิตระดับปริญญาโท
โครงการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณทางการบริหาร
(ในประเทศ)
โครงการสงเสริมสมรรถนะทางวิชาการของนิสิต
โครงการใหความรูใ นการจัดทําสารนิพนธ
โครงการพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธ
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

งบประมาณ
2,500
8,300
67,180
20,000
15,000
27,000
คนละ 27,500
21,550

จํานวนนิสิต
ที่เขารวมฯ
207 คน
16 คน
13 คน
11 คน
13 คน
40 คน
41 คน
100 คน
15 คน
85 คน
150 คน

2,000
20,000

60 คน
41 คน
50 คน
50 คน

11,000
2,000
2,000
15,000
27,800
14,600
6,000
-

58 คน
60 คน
23 คน
61 คน
17 คน
15 คน
33 คน

5,000
10,000
15,000

8 คน
66 คน
66 คน
-
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4

5

6
7

8

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อกิจกรรม/ โครงการที่จัดบริการแกนิสิต
และศิษยเกา
การบริหารการศึกษา
โครงการสรางและพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัยของคณาจารย
(ตอ)
และนิสิต
โครงการเผยแพรความรู และกิจกรรมของภาควิชาผานเว็บไซต
โครงการจัดทําวารสารภาควิชาการบริหารการศึกษา มศว
โครงการสงเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทย (รดน้ําขอพร)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (วันไหวครู)
พื้นฐานของการศึกษา
โครงการบริการวิชาการ ณ มูลนิธิบานครูนอย เขตราษฎรบูรณะ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดํา
อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
โครงการศึกษาดูงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ชุมชน
วัฒนธรรมไทยทรงดํา อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
โครงการสัมมนาวิชาการพื้นฐานการศึกษา
- ครั้งที่ 1 เรื่อง “เรียนรูและสรางความเขาใจตอการเมืองภาค
ประชาชน”
- ครั้งที่ 2 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพื่อเขาใจการสราง
ความรูของชุมชนและคนชายขอบ”
- ครั้งที่ 3 เรื่อง “การศึกษา : พัฒนาหรือสรางปญหา???”
เทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการปฐมนิเทศ
โครงการมัชฌิมนิเทศการฝกงาน
โครงการปจฉิมนิเทศ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการแนวทางการทําปริญญานิพนธ/สารนิพนธสําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา
โครงการศึกษาดูงาน รายวิชาการบริหารจัดการแหลง
ทรัพยากรการเรียนรู (ทน 811) ระดับปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การแนะแนวและ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
จิตวิทยาการศึกษา
การวัดผลและวิจัย
ประชุมปฏิบัติการแนวทางการทําปริญญานิพนธของนิสิตระดับ
ทางการศึกษา
บัณฑิตศึกษา ระหวางวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2551
โครงการนํานิสิตศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบดานการวัดผล
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณธรรมนักวิชาการและนักปฏิบัติวิชาชีพ
โครงการนํานิสิตศึกษาดูงานและสัมมนาวิชาการดานการวิจัย
เชิงคุณภาพ
โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
การประถมศึกษา
โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยสัญจร
โครงการอบรมโรคเอดส
โครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการคายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการอบรมอาชีพอิสระสําหรับนิสิต
โครงการฝกอบรมจริยธรรมสําหรับนิสิตโครงการเพชรในตม
โครงการสงเสริมศักยภาพทางดนตรีไทย

งบประมาณ
10,000

จํานวนนิสิต
ที่เขารวมฯ
66 คน

10,000
10,000
15,762
18,504

70 คน
80 คน
81 คน
55 คน

24,840

55 คน

24,981

79 คน

-

84 คน

6,000
5,000
10,000
9,000
8,500

39 คน
27 คน
27 คน
64 คน
35 คน
120 คน

6,340

3 คน

5,000

150 คน

20,000

50 คน

11,250

41 คน

13,026
-

41 คน
23 คน

10,000

109 คน

47,740
10,260
15,500
80,000
49,500
22,300
25,600

165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
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- 40 ลําดับที่

ภาควิชา/สาขาวิชา
การประถมศึกษา (ตอ)

9

10

การมัธยมศึกษา

การอุดมศึกษา

ชื่อกิจกรรม/ โครงการที่จัดบริการแกนิสิต
และศิษยเกา
โครงการแบงปนความหวงใยจากใจสูสังคม
โครงการคายฝกอบรมเกษตร
โครงการรักษปาชายเลน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
โครงการกีฬาชาวหอ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการกิจกรรมพิเศษ
โครงการเพชรในตม
โครงการคายวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต
โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษ
โครงการศึกษาดูงานจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
โครงการอบรมการผลิตสื่อสรางสรรค
โครงการศึกษาดูงานโครงการสวนพระองค ณ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม
โครงการอบรมการเงินและพัสดุในโรงเรียน
โครงการอบรมกฎระเบียบขาราชการและมาตรฐานวิชาชีพครู
และการขอใบประกอบวิชาชีพครู
โครงการศึกษาดูงานดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการสรางเสริมประสบการณทางการศึกษา
โครงการสงเสริมศักยภาพความเปนครู
โครงการคายคุณธรรมและวิชาการ
โครงการฝกอบรมสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน
โครงการไหวครูของนิสิตโครงการเพชรในตม
โครงการฝกอบรมผูบ ังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนําขั้นความรูชั้นสูง
โครงการคายผูนําเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตโครงการเพชรในตม
โครงการรักษเพลงพื้นบานนาฏการพื้นเมือง
โครงการความรูสูชุมชน
โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิต
การมัธยมศึกษา กลุมการสอนไทย สังคม สิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิต
การมัธยมศึกษา กลุมการสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิต
การมัธยมศึกษา กลุมการสอนวิทยาศาสตร, สังคมศึกษา, อังกฤษ
โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิต
การมัธยมศึกษา กลุมการสอนไทย สังคมศึกษา สิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิต
การมัธยมศึกษา กลุมการสอนคณิตศาสตร
โครงการศึกษาดูงานของนิสิตระดับปริญญาโท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรโดยใช
ภาพถายดาวเทียม
โครงการพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัยของนิสิต
โครงการวิถีธรรม วิถีไทย
โครงการประชาสัมพันธ

งบประมาณ
27,820
45,000
23,760
10,750
40,090
8,500

จํานวนนิสิต
ที่เขารวมฯ
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน

25,760
23,870
12,319
20,175
12,000
5,320

165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน

19,511
9,078
6,372

165 คน
165 คน
165 คน

9,440
108,800
75,420
9,120
20,000
27,850
65,480
30,000
30,000
72,000

220 คน
48 คน
48 คน
20 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน
165 คน

13,000
79,550
5,010
83,250
7,360
1,500
8,623
2,000

22 คน
32 คน
300 คน
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- 41 ลําดับที่

ภาควิชา/สาขาวิชา
การอุดมศึกษา (ตอ)

12

อุตสาหกรรมศึกษา

ชื่อกิจกรรม/ โครงการที่จัดบริการแกนิสิต
และศิษยเกา
โครงการแสดงความยินดีตอบัณฑิตในโอกาสสําเร็จการศึกษา
โครงการวันไหวครู
โครงการจัดนิทรรศการความรูเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
โครงการนํานิสิตไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการในประเทศ
โครงการกระตุนการทําวิจัย
โครงการสัมมนาวิจัยทางอุตสาหกรรม
โครงการศึกษาดูงานในภาคเรียนที่ 1/2550 2/2550
โครงการพัฒนาโครงการงานอุตสาหกรรมศึกษา
โครงการทํานุบํารุงวัด

งบประมาณ
3,500
3,000
627
7,730

จํานวนนิสิต
ที่เขารวมฯ
31 คน
56 คน
100 คน
45 คน

10,000
10,000
30,000
8,500
5,000

โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ลําดับ ภาควิชา/สาขาวิชา
ที่
1
การศึกษาผูใหญ

ชื่อโครงการ
1. แนวทางการจัดการศึกษา
พื้นฐานสําหรับแรงงานตางดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. รูปแบบการสรางความรวมมือ
ลักษณะไตรภาคี เพื่อพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา

แหลงทุน
ภายใน ภายนอก

3

1. การสรางแบบคัดแยกเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิด
ในปญหาทางการเรียนรู
2. การพัฒนาแบบทดสอบการพูด
ไมชัด
3. การศึกษาสถานการจัดการ
เรียนรวมและกระบวนการให
ความชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม
สําหรับระดับอนุบาล
4. การพัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ

อ.ดร.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์

80,000

อ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน
3

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

199,000

อ.ดร.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์

670,000

(สสส.)
3

4. การพัฒนาระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ICT เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
การศึกษาพิเศษ

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

งบประมาณ
ที่ไดรับ
70,000

3

3. โครงการวิจัยและพัฒนาชุด
ฝกอบรมการจัดสภาพแวดลอม
และกิจกรรมหองสมุดของเลน
สําหรับครูและผูดูแลเด็ก

2

ชื่อคณะผูทําวิจัย

(สกว.)
3

3

อ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน
ผศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล

143,500

ผศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล

50,000

อ.ดร.อภินวงค กูตลาด

50,000

ผศ.ดร.อุษณีย อนุรุทธวงศ

1,300,000

3

3
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- 42 ลําดับ ภาควิชา/สาขาวิชา
ที่
3
การบริหาร
การศึกษา

4

5

พื้นฐานของ
การศึกษา

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

ชื่อโครงการ
1. การพัฒนากลไกเชิงระบบเพื่อ
การเพิ่มประสิทธิผล การจัดการ
ศึกษาตามแนวปฏิรูปเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในภาคสังคม
2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา
แบบใฝบริการของผูบริหาร
สถานศึกษาในระดับขึ้นพื้นฐาน
3. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
สอนตนแบบรายวิชา ศษ 425
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. รูปแบบการถายทอดความรูใน
ชุมชนของผูสูงอายุและกระบวน
การเรียนรูดานภูมิปญญา ประเพณี
และวัฒนธรรมของเยาวชนไทย
5. การปฏิรูปโครงสรางการ
บริหารจัดการศึกษาศาสตร

แหลงทุน
ภายใน ภายนอก
3
(วช.)

ผศ.ดร.พวงรัตน เกษรแพทย

งบประมาณ
ที่ไดรับ
855,000
งบประมาณ
แผนดิน

อ.ดร.นิตย โรจนรัตนวาณิชย

100,000

อ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน

120,000

อ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน

285,000
งบประมาณ
แผนดิน

3

3
3
(วช.)

3

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน (50%)
135,000
รศ.ชูศรี วงศรัตนะ (20%)
(งบประมาณ
ผศ.ดร.พวงรัตน เกสรแพทย(15%)
ทั้งหมด
ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค (15%)
900,000)
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ จีระเดชากุล
2,097,400
อ.ดร.พิศมัย รัตนโรจนสกุล
ผศ.ดร.เพ็ญสิริ จีระเดชากุล
170,000
อ.ดร.พิศมัย รัตนโรจนสกุล

3
(สสส.)
3
(มูลนิธิ
เพื่อเด็ก
พิการ)
3
อ.ชูพินิจ เกษมณี
(Bernard van
Leer
Foundation)
อ.ดร.พิศมัย รัตนโรจนสกุล

1. โครงการประเมินผล แผนสราง
เสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน
2. การประเมินผลการดําเนินงาน
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
3. To provide documented
information, analysis and
recommendations on the
overall ECE.
4. การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการ
สราง ผลิตซ้ํา และปรับตัวของภูมิ
ปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิปญญาจาก
ผลผลิตมะพราวในจังหวัด
สมุทรสงคราม
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรูสําหรับ
นิสิตผูฝกประสบการณวิชาชีพครู
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ป) ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการวิจัย บน
เครือขายอินเทอรเน็ต
คณะศึกษาศาสตร มศว

ชื่อคณะผูทําวิจัย

9,000 EU
หรือ
405,000
83,000

3

อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย
และคณะ

70,000

รศ.ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต
และคณะ

100,000

3

3
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- 43 ลําดับ ภาควิชา/สาขาวิชา
ที่
6
การแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา

7

8

การวัดผลและวิจัย
การศึกษา

การประถมศึกษา

ชื่อโครงการ
5. การศึกษาเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการใชความรุนแรง
ของกลุมผูตองขังคดีความมั่นคง
กับขอเรียกรองของกลุม
เคลื่อนไหวตางๆ ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาและโรงเรียนมัธยม
ประจําตําบลขนาดเล็ก
2. การนําเสนอรูปแบบ
การบริการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร มศว
3. การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูวิชา
ศษ 434: การประเมินการเรียนรู
สําหรับนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. การประเมินผลการปฏิบัติการ
สอนและฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) รุนที่ 1
มศว
1. โครงการวิจัยยอยเรื่อง“การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ที่เนนความรูคูความดี
โดยใชทฤษฎีพหุปญ
 ญาสําหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา”
2. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เนน
ความรูคูความดีของโรงเรียน
ขยายโอกาสในเครือขายวิจัย
ทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนลาง
กลุมที่ 3 โดย ใชรูปแบบการเสริม
พลังการเรียนรูสําหรับครูและ
ผูบริหาร”
3. โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธการ
พัฒนาและการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงค
ของนักเรียน โดยใชเครือขายวิจัย
การศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ตอนลางกลุมที่ 3 ป 2551

แหลงทุน
ภายใน ภายนอก

3

ชื่อคณะผูทําวิจัย
อ.ดร.เสกสรรค ทองคําบรรจง
อ.ดร.สกล วรเจริญศรี
อ.ดร.ชวิศ ชัยกิตติศิลป
อ.ดร.ธนะรัตน เที่ยงกมล
อ.ดร.ชํานาญ งามมณีอุดม
อ.ดร.สุวพร เซ็มเฮง
อ.ดร. สุวิมล กฤชคฤหาสน

งบประมาณ
ที่ไดรับ
400,000
(งบประมาณ
ทั้งหมด
1,000,000)

600,000

3

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน (50%)
รศ.ชูศรี วงศรัตนะ (20%)
ผศ.ดร.พวงรัตน เกสรแพทย(15%)
ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค (15%)
รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน
อ.อุไร จักตรีมงคล
อ.ตติยา เชยชุม

3

3

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน

630,000
(งบประมาณ
ทั้งหมด
900,000)
120,000

100,000

3

อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง

200,000
งบประมาณ
แผนดิน

รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์ (50%)
อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง (30%)
อ.รังรอง สมมิตร (20%)

256,200
(งบประมาณ
ทั้งหมด
854,000)

3

3

รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์
อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง

120,000

3
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- 44 ลําดับ
ที่

ภาควิชา/สาขาวิชา
การประถมศึกษา
(ตอ)

ชื่อโครงการ
4. การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบ
ฝกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา”
5. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต

แหลงทุน
ภายใน ภายนอก

ชื่อคณะผูทําวิจัย
รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ

งบประมาณ
ที่ไดรับ
422,000

3

คณาจารยสาขาวิชา ฯ

50,000

รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงศ

120,000

รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์ (50%)

427,000
(งบประมาณ

3

สาขาวิชาการประถมศึกษา
9

การศึกษาปฐมวัย

1. พัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัย

10

การมัธยมศึกษา

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่เนนความรูคูความดีของ
โรงเรียนขยายโอกาสในเครือขาย
วิจัยการศึกษาภาคกลางตอนลาง
กลุม 3 โดยใชรูปแบบการเสริม
พลังการเรียนรูสําหรับครูและ
ผูบริหาร (ชุดโครงการวิจัย)

3

2. การประเมินผลโครงการพัฒนา
หมูอาสาพัฒนาปองกันตนเอง
ประจําป พ.ศ.2551

3

3. ผลการใชโปรแกรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษแบบอิสระที่ใช
หลักการทางสมองดวยแนว
ทฤษฏีอรรถฐานสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนาจิตสํานึกในการทํา
ความดีของนิสิตปที่ 1 คณะ
ศึกษาศาสตรดวยการเนนจิต
อาสากับการปฏิบัติธรรม
5. การติดตามประเมินผลการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส
จังหวัดนครนายก
6. การติดตามประเมินผลการ
ปองกันปญหาเอดสอําเภอ
องครักษ จ.นครนายก
7. การสรางหลักสูตรทองถิ่นปา
ชายเลน : ปาทาตะเภา-ปาเลน

3

อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง (30%)
อ.รังรอง สมมิตร (20%)

ทั้งหมด
854,000)

รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธ

350,000

รศ.ดร.เสาวลักษณ รัตนวิชช

150,000

(อพป.)

3

งบประมาณ
เงินรายได

3

ผศ.สุขวสา ยอดกมล

งบประมาณ
เงินรายได

3

3

3

อ.สมปอง ใจดีเฉย (70%)

3

81,000
งบประมาณ
แผนดิน

อ.สมปอง ใจดีเฉย (70%)

80,000
งบประมาณ
แผนดิน

อ.สมปอง ใจดีเฉย (70%)

200,000
งบประมาณ
แผนดิน

น้ําเชี่ยว
8. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
เพื่อปองกันตนเองใหปลอดภัย
จากโรคเอดส

70,000

อ.สมปอง ใจดีเฉย (70%)

50,000
งบประมาณ
แผนดิน
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- 45 ลําดับ
ที่

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อโครงการ

การมัธยมศึกษา

9. การฟนฟูและอนุรักษปาชายเลน

(ตอ)

ประกอบดวย 4 โครงการยอย

แหลงทุน
ภายใน ภายนอก

ชื่อคณะผูทําวิจัย
อ.สมปอง ใจดีเฉย (70%)

งบประมาณ
ที่ไดรับ
760,000
งบประมาณ

1.) การศึกษาความหลากหลาย

แผนดิน

ทางชีวภาพของปาทาตะเภา-ปา
เลนน้ําเชี่ยว
2.) การคัดเลือกเชือ้ ราที่สามารถ

3

ผลิตกรดไขมันไมอิ่มตัวยิ่งยวด
(PUFA)
3.) การพัฒนาผลิตภัณฑจากปา
ชายเลนใหมีมูลคาเชิงพาณิชย
4.) กลยุทธการสืบทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชนปาชายเลน
10. การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูเพื่อเสริมสรางจริยธรรม
สําหรับเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

อ.สมปอง ใจดีเฉย (70%)

100,000
งบประมาณ

3

แผนดิน

: กรณีศึกษาของโรงเรียนสาธิต
ประสานมิตรฝายมัธยมศึกษา
11. การวิจัยพัฒนาและ

3
(ศูนย

ประเมินผลกระบวนการเรียนรู
คุณธรรมจริยธรรมมรเครือขาย

4,125,000

นางณัฐสุดา บุญประกอบ

70,000

คุณธรรม)

สถานศึกษา
11

อ.สมปอง ใจดีเฉย (70%)

3

สํานักงานคณบดี

การพัฒนาระบบการจัดการ

คณะศึกษาศาสตร

ความรูโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน

นายจักรรัจน พุฒเจริญ

สําหรับเจาหนาที่ภาควิชา

น.ส.พัชรินทร ธรรมสุวรรณ

สังกัดสํานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรที่ ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ลําดับ
ที่
1

2

ภาควิชา/สาขาวิชา

การศึกษาผูใหญ

การศึกษาพิเศษ

3

การวัดผลและวิจัย
การศึกษา

4

การประถมศึกษา

5

การมัธยมศึกษา

ชื่อบทความ/งานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยการ
เรียนชุมชน เพื่อสรางสังคมแหงการ
เรียนรู : กรณีศึกษาศูนยการเรียน
ชุมชนตําบลอบทม อําเภอสามโก
จังหวัดอางทอง
2. The Implication of the Red Cross
Youth Volunteer Training Course

ชื่อผูเขียน

ชื่อ เลมที่ วัน/เดือน/ป
ของวารสารที่ตีพิมพ

รศ.ดร.เสาวนีย เลวัลย

บทคัดยอ การนําเสนอผลงานวิจัย
ประจําป 2551 เรื่อง “การนํา
แสดงผลงานวิจัยภาคกลาง
ตอนบน ประจําปงบประมาณ
2549” พิมพครั้งที่ 1
พ.ศ. 2551
2nd International Conference
Character Development
Through Service and
Experiential Learning 17-18
March 2009
National institute of Education,
Singapore
แบบฝกชุดอานเขียนเรียนรูกับลุงฮูก
ธันวาคม 2551
หนังสือชุด สรางลูกรักใหเปน
อัจฉริยะ ตุลาคม 2551
Universal Academy Press 2008

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

1. แบบฝกชุดอานเขียนเรียนรูกับลุงฮูก

ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

2. หนังสือชุด สรางลูกรักใหเปนอัจฉริยะ

ผศ.ดร.อุษณีย อนุรุทธวงศ

1. Reexaming the factor structure of
Marsh’s SEEQ for administrative
personnel decisions
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธการ
พัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ
ลักษณที่พึงประสงคของนักเรียน โดย
ใชเครือขายวิจัยการศึกษาในเขตพื้นที่
ภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3 ป 2551

O. Naiyapatana
A. Jarernvongrayap
คณาจารยสาขาวิชาฯ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา

อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง

กลยุทธการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณที่
พึงประสงคของนักเรียน โดยใช
เครือขายวิจัยการศึกษาในเขต
พื้นที่ภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3
ป 2551
1. การใชเชือก Trichoderma spp เพื่อ อ.ดร.สนอง ทองปาน
การใชเชือก Trichoderma spp
ควบคุมโรครากเนา และโคนเนาของ
เพื่อควบคุมโรครากเนา และโคน
หินออน
เนาของหินออน
2. นักเรียนมีทรรศนะกับการเรียน
ผศ.สุขวสา ยอดกมล
วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร
อยางไร
ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2551 หนา 11-15
3. กลยุทธการพัฒนาและการขับเคลื่อน รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธ กลยุทธการพัฒนาและการ
การพัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณที่
นักเรียน โดยใชวิจัยการศึกษา
พึงประสงคของนักเรียน โดยใช
วิจัยการศึกษา
4. การประเมินโครงการอาสาและ
รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธ การประเมินโครงการอาสาและ
พัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป
พัฒนาปองกันตนเองแหงชาติ
พ.ศ.2551 กอ.รมน.
ประจําป พ.ศ.2551 กอ.รมน.
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รายชื่อบทความและผูเขียนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(citation) ในวารสาร
หรือฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ลําดับ
ภาควิชา/
ที่
สาขาวิชา
1
การศึกษาผูใหญ

2

การวัดผลและ
วิจัยทางการ
ศึกษา

ชื่อบทความ

ชื่อผูเขียน

การจัดการศึกษาเทียบเทาเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตในประเทศไทย

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตพันธ

Reexaming the factor structure of
Marsh’s SEEQ for administrative
personnel decisions

O. Naiyapatana
A. Jarernvongrayap

ชื่อวารสารหรือฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ/วัน/เดือน/ป
จดหมายขาว ของศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
สวรรคโลก ฉบับที่ 3/2551
Universal Academy Press 2008

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ลําดับที่

1

2

3

1

2

ชื่ออาจารย
ภาควิชาการศึกษาผูใหญ
อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

อ.ดร.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์

รศ.ดร.เสาวนีย เลวัลย

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ผศ.ดร. อุษณีย อนุรุทธวงค
ผศ.ศิริพันธ ศรีวันยงค
อ.ดร.อภินวงค กูตลาด
ผศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ผศ.ดร. อุษณีย อนุรุทธวงค
ผศ.ศิริพันธ ศรีวันยงค
อ.ดร.อภินวงค กูตลาด

ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

แหลงทุน

1) การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก
ประชาชนเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

2) โครงการเครือขายแกนนําอาสายุวกาชาด
จิตอาสาปองกันเอดส

สํานักงานยุวกาชาดและสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข

3) โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้น
พื้นฐานของยุวกาชาด

สํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาติไทย

4) โครงการสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

อบต.เขาสมิง และสมาคมเรือเอเชีย
อาคเนยแหงประเทศไทย

5) โครงการสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

ภาควิชาการศึกษาผูใหญ คณะ
ศึกษาศาสตร มศว

6) โครงการแตมสีสันใหสนามของนอง
7) โครงการหนังสือเลมโปรดดวย
สองมือ
นอง
8) โครงการพัฒนาโรงเรียนชนบทสมทบทุน
เพื่อการศึกษา
9) โครงการสัมมนาวิชาการ วิถีวิจัย :
เสริมสรางองคความรูใหมเพื่อการใชประโยชน
ทางการศึกษาและพัฒนาสังคม
10) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชีวิต

การรับบริจาค

11) โครงการคลินิกพัฒนาทางการเรียนรู
(จํานวน 30 คน)

คาลงทะเบียนจาก
ผูเขารับบริการ

12) โครงการคลินิกพัฒนาทางการเรียนรู
(จํานวน 14 คน)

คาลงทะเบียนจาก
ผูเขารับบริการ

การรับบริจาค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สภาองคการนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ชื่ออาจารย

1

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ (ตอ)
ผศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ผศ.ดร. อุษณีย อนุรุทธวงค
ผศ.ศิริพันธ ศรีวันยงค
อ.ดร.อภินวงค กูตลาด
ผศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ผศ.ศิริพันธ ศรีวันยงค
อ.ดร.อภินวงค กูตลาด
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.พวงรัตน เกษรแพทย

2

รศ.ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์

3.

อ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน

3

4

1

ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา
คณาจารยในภาควิชาฯ

2

คณาจารยในภาควิชาฯ

1

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณาจารยในภาควิชาฯ

ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
13) โครงการคลินิกพัฒนาทางการเรียนรู
(จํานวน 14 คน)

แหลงทุน

คาลงทะเบียนจาก
ผูเขารับบริการ

14) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เสริม
สมรรถภาพการฟงดวยพลังเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (จํานวน 141 คน)

-

15) โครงการพัฒนาบุคลากร ”การจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
16) สัมมนาผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ
17) โครงการฝกอบรมหลักสูตร ”นักบริหาร
ระดับกลาง” ใหแก การกีฬาแหงประเทศไทย
18) จัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก
และการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID
ครั้งที่ 12
19) โครงการเสวนาทางวิชาการ และนําเสนอ
ผลงาน เรื่อง “การจัดการความรูใน
สถานศึกษา”

การกีฬาแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

-

20) โครงการบริการวิชาการ ณ มูลนิธิบานครู
นอย เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ
โครงการสัมมนาวิชาการพื้นฐานการศึกษา
21) ครั้งที่ 1 เรื่อง “เรียนรูและสรางความเขาใจ
ตอการเมืองภาคประชาชน”
22) ครั้งที่ 2 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
เพื่อเขาใจการสรางความรูของชุมชนและคน
ชายขอบ”
23) ครั้งที่ 3 เรื่อง “การศึกษา : พัฒนาหรือ
สรางปญหา???”
24) โครงการสัมมนาวิชาการพื้นฐานการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ 2552 เรื่อง “คิด...เพื่อ
สรางการตอรองกับบริโภคนิยม”

งบประมาณเงินรายได

25) การฝกอบรมการออกแบบกราฟกสําหรับ
สื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Adobe
Photoshop

งบประมาณเงินรายได

งบประมาณเงินรายได

งบประมาณเงินรายได

26) การฝกอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอน งบประมาณเงินรายได
ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point ขั้นสูง
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ชื่ออาจารย

ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ตอ)
คณาจารยในภาควิชาฯ (ตอ)
27) การฝกอบรมการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม Macromedia
Authorware 7.02 ขั้นตน
28) การฝกอบรมการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม Macromedia
Authorware 7.02

แหลงทุน

งบประมาณเงินรายได

งบประมาณเงินรายได

ขั้นกลาง

1

2

3

1
1
2

29) การฝกอบรมการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม Macromedia
Authorware 7.02 ขั้นสูง

งบประมาณเงินรายได

30) การฝกอบรมการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรบนเครือขาย ดวยโปรแกรม
Moodle สําหรับผูดูแลระบบ

งบประมาณเงินรายได

31) การฝกอบรมการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรบนเครือขาย ดวยโปรแกรม
Moodle สําหรับผูสรางรายวิชา

งบประมาณเงินรายได

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน
32) โครงการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยในชั้น
รศ.นิภา ศรีไพโรจน
เรียนของอาจารยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รศ.ชูศรี วงศรัตนะ
อ.ดร.เสกสรรค ทองคําบรรจง
อ.ดร.สุวพร เซ็มเฮง
อ.ชวลิต รวยอาจิณ
รศ.ชูศรี วงศรัตนะ
33) การอบรมครูดานการสรางเครื่องมือวัดผล
อ.ดร.เสกสรรค ทองคําบรรจง
การเรียนรู รุนที่ 1
อ.ดร.สุวพร เซ็มเฮง
อ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน
อ. ชวลิต รวยอาจิณ
รศ.ชูศรี วงศรัตนะ
34) การอบรมครูดานการสรางเครื่องมือวัดผล
อ.ดร.เสกสรรค ทองคําบรรจง
การเรียนรู รุนที่ 2
อ.ดร.สุวพร เซ็มเฮง
อ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน
อ. ชวลิต รวยอาจิณ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณาจารยสาขาวิชาฯ
35) โครงการความรูสูชุมชน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต
36) โครงการพัฒนาทัศนะใหมทางการศึกษา
ปฐมวัย
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ
37) โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทควบ
ปริญญาเอก

รร.สามเสนวิทยาลัย

กทม.

กทม.

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
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3
4

1
2
3

1
2

1
1
2
3
4
5
6
7

8
9

ชื่ออาจารย

ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ตอ)
อ.ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป
38) โครงการศึกษาเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการศึกษาปฐมวัย
อ.ดร.พัฒนา ชัชพงศ
39) โครงการพัฒนากิจกรรมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ
40) โครงการพัฒนาตนแบบการจัดการศึกษา
รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์
41) โครงการเครือขายการวิจัยทางการศึกษา
ภาคกลางตอนลางกลุม 3
อ.สมปอง ใจดีเฉย
42) จัดประชุมวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนา
และประเมินผล กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม
จริยธรรมในเครือขายสถานศึกษา 4 ภูมิภาค
43) จัดฝกอบรม สัมมนา ระดับชาติ งานวัน
เอดสโลก ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ “รวมพลคนอาสา”
44) จัดนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ณ โรงเรียน บานหนองตาบง อ.ทา
มวง จ.กาญจนบุรี
45) โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน
สาขาวิชาการอุดมศึกษา
ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ
46) โครงการใหความรูเกี่ยวกับเสนทาง
การศึกษาสูอาชีพ
อ.ดร.อรรณพ โพธิสุข
47) โครงการใหความรูเกี่ยวกับการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
คณาจารยในสาขาวิชาฯ
48) โครงการสอนนองรูเรื่องความปลอดภัย
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร
49) โครงการจัดพิมพวารสารศึกษาศาสตร
50) โครงการจัดพิมพหนังสือสารานุกรม
ศึกษาศาสตร
51) โครงการสงเสริม-พัฒนาการทําวิจัยและ
เผยแพรผลงานวิจัย
52) โครงการพัฒนาระบบและการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
53) โครงการเปดโลกศึกษาศาสตร
54) โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร สํานักงาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
55) โครงการสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา
อาจารยนิเทศเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของนิสิตหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)
ประจําปการศึกษา 2552
56) โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
57) โครงการสงเสริมศักยภาพวิชาชีพครู

แหลงทุน

งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได

งบประมาณเงินแผนดิน
วช.

สาขาวิชาการอุดมศึกษา
สาขาวิชาการอุดมศึกษา

งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได

งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินรายได
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โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ลําดับที่

ภาควิชา/สาขาวิชา

โครงการ

งบประมาณ

1

เทคโนโลยีทางการศึกษา

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

9,000

2

โครงการไหวครูของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

20,000

3

โครงการฝกอบรมการจัดการเรียนบทเรียนออนไลน

7,200

4

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ

4,100

5

โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน

4,100

6

โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

10,000

7

โครงการปฐมนิเทศ

6,000

8

โครงการมัชฌิมนิเทศการฝกงาน

5,000

9

โครงการปจฉิมนิเทศ

10,000

10

การแนะแนวและจิตวิทยา โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิตภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษา

5,000

การศึกษา

11

โครงการไหวครูของนิสิตภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

20,000

12

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสําหรับนิสิตภาคปกติ

50,000

โครงการสงเสริมศักยภาพทางดนตรีไทย

25,600

14

โครงการฝกอบรมจริยธรรมสําหรับนิสิตโครงการเพชรในตม

22,300

15

โครงการไหวครูของนิสิตสาขาวิชาการประถมศึกษา

20,000

16

โครงการรักษเพลงพื้นบานนาฏการพื้นเมือง

30,000

17

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

5,000

18

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

33,000

19

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

100,000

20

โครงการสงเสริมศักยภาพความเปนครู

75,420

21

โครงการความรูสูชุมชน

10,000

22

โครงการความรูสูชุมชน

20,000

23

โครงการความรูสูชุมชน

10,000

24

โครงการปจฉิมนิเทศและพิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา

5,000

13

การประถมศึกษา
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โครงการที่อาจารยประจําเขารวมประชุมทางวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ลําดับ
ภาควิชา/
ที่
สาขาวิชา
1
การศึกษาผูใหญ

ชื่ออาจารยที่เขารวม
ประชุมฯ
รศ.ดร.เสาวนีย เลวัลย

2

รศ.ดร.เสาวนีย เลวัลย

3

5

รศ.ดร.เสาวนีย เลวัลย
รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ
รศ.ดร.เสาวนีย เลวัลย
รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

6

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

7

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

8

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

9

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

4

10

การศึกษาผูใหญ
(ตอ)

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

ชื่อโครงการ

หนวยงานที่จัด

วัน เดือน ป

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
กํากับคุณภาพการจัดการจัดการ
เรียนการสอน
ประชุม อ.ก.ค.ส. วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการประเมินและงานของ
ขาราชการ
สัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร

สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

25 - 26 ก.ย. 51

คณะศึกษาศาสตร
มศว

1 - 3 เม.ย. 52

การบริหารงานวิจัย

คณะศึกษาศาสตร
มศว
มศว

18 ส.ค. 51

ประชุมสมัชชาการศึกษานานชาติ
แหงประเทศไทย
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การศึกษาเพื่ออนาคต
สัมมนาวิชาการเรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียม
ความพรอมการดําเนินการ
โครงการครูสหกิจ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Student
Centered Approach in Higher
Education
โครงการวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาไทยโดยใชการ
วิเคราะหอภิมาน (Meta Analysis)
ประชุมวิชาการ

11

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

12
13

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประชุมพิจารณาการดําเนิน
โครงการ สควค. ระยะที่ 3

14

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

15

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

16

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

17

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

18

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

สัมมนาเครือขายการเรียนรูจังหวัด
อุตรดิตถและนาน
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ประชุมอนุกรรมการฝายวิชาการ
งานวันศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551
โครงการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ

คณะศึกษาศาสตร
มศว
มศว

14 ก.ค. 51,
28 ส.ค. 51

24 - 25 มี.ค. 52
14 มี.ค. 52
7 - 8 มี.ค. 52

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

10 ก.พ.52

มศว

7 ม.ค.52

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

19 ม.ค.52

มศว
มศว
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ฝายเครือขายการ
เรียนรู มศว
กองบริการการศึกษา
มศว
มศว
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

10 ต.ค. 51
12 ธ.ค. 51
14 พ.ย.51
19 พ.ย.51
22 ส.ค.51
26-27 พ.ย.51
22-24 ต.ค.51
28 ต.ค.51
15 ต.ค. 51
1 ต.ค. 51
30 ก.ย.51
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- 53 ลําดับ
ที่
19

ภาควิชา/
สาขาวิชา

ชื่ออาจารยที่เขารวม
ประชุมฯ
รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

20

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

21

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

22

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ

23

อ.ดร.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์

24
25

รศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
อ.ดร.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์
อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ
อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

26

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

27

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

28

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

29

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

30

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

31

การศึกษาผูใหญ
(ตอ)

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

ชื่อโครงการ

หนวยงานที่จัด

วัน เดือน ป

พิจารณารางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร/ ครุศาสตร
ประชุมวิชาการ “การจัดทํา
หลักสูตรตนแบบการจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ
ประชุมสัมมนา 4 ภูมิภาค

ครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มศว

20 ส.ค.51

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาในระดับสากล
เขารวมอมรม การใชโปรแกรม
End-note
ประชุมสัมมนาระหวางปฏิบัติการ
สอนและฝกประสบการณ
ประชุมวิชาการบริการปฐมภูมิเรื่อง
ภาคีรวมพัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ
เขารวมประชุมและเสนอผลงานใน
การประชุม Invitation the 4th
ประชุมวิชาการชาตินิยมกับพหุ
วัฒนธรรม
ประชุมนานาชาติ International
Forum on Education for
Sustainable
เขารวมงานเวทีวิจัยธรรมศาสตร
เขารวมฟงการแนะนําการใชคูมือ
และการประยุกตสอนหลักสูตร
ประเด็นทางสังคม
สัมมนาวิชาการสรางสรรคสมอง สู
เศรษฐกิจสังคมที่สรางสรรค

32
33

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ
อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

ประชุมวิชาการ ระดับ Asia-Pacific
โครงการใจอาสา- จิตอาสา

34

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

ประชุมสมัชชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับภาวะโลกรอน

35

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

36

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

37

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

ประชุมวิชาการ เรื่อง การคุมครอง
ผูบริโภคในทศวรรษหนา
สัมมนาวิชาการ เรื่องวิถีเพศ
วิถีสุขภาวะ
โครงการเครือขายแกนนําจิตอาสา
ปองกันเอดส

38

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

39

อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

สัมมนาวิชาการเรื่อง มุมมองตอ
วิทยุชุมชนหลังประกาศใช พรบ.ใหม
นําเสนอผลงานวิจัยพหุสาขาและ
ผลงานการปฏิบัติในการพัฒนา
มนุษย

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
บัณฑิตวิทยาลัย มศว
คณะศึกษาศาสตร
มศว
Singapore Red
Cross Society
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
UN University Tokyo
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
โครงการ Global
Action Schools
สสอน.

2-3 ส.ค.51
4 ส.ค. 51
25 ส.ค. 51
20 ส.ค.51
26 ธ.ค. 51
15 ก.ค. 51
19 - 21 ธ.ค. 51
22 - 23 ธ.ค. 51
2 - 5 ธ.ค. 51
12 - 13 พ.ย. 51
26 พ.ย. 51
16 - 17 ต.ค. 51

Unesco

1 - 8 ต.ค. 51

มศว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโลโลยี
สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา
กองทุนการเสริมสราง
สุขภาพ
สมาคมฟาสีรุง

20, 23 พ.ย. 51
17 ก.ย. 51

คณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการสื่อสาร
และคมนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต

29 - 30 ก.ย. 51
15 - 17 ต.ค. 51
26 ก.ค. 51
6 ส.ค. 51

2 - 3 ก.ค. 51
25 มิ.ย. 51
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ที่
40

ภาควิชา/
สาขาวิชา

41
42

ชื่ออาจารยที่เขารวม
ประชุมฯ
อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ
อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ

การศึกษาพิเศษ

ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
อ.ดร. อภินวงค กูตลาด

ชื่อโครงการ

หนวยงานที่จัด

สัมมนาวิชาการ สื่อกับจิตสาธารณะ กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
รายงานประเทศตามอนุสัญญา
ทางเลือกทางเลน เมื่อลูกเปน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร
แอลดี..สมาธิสั้น
คณะแพทยศาสตร

วัน เดือน ป
19 - 20 มิ.ย. 51
27 - 30 ก.ค. 51
17 ต.ค. 51

ศิริราชพยาบาล
43

ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

งานสัมมนาและนิทรรศการ

โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

20 - 22 พ.ย. 51

1. เขาประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การบริหารงานวิจัย”

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

18 ต.ค. 51

2. เขารวมประชุมวิชาการ”เปดขอบ
ฟาคุณธรรมจริยธรรม”
ทันสมัย
3. เขารวมประชุม เรื่อง เสริม
สมรรถภาพการฟง ดวยพลัง
เทคโนโลยีที่
4. ประชุมการสอนวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กประถมศึกษา จัดโดย
สสวท.
5.เขารวมประชุมประจําป 251
สรางสรรคสมอง..สูเศรษฐสังคมที่
สรางสรรค สสอน.
6. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการ
สรางเสริมสุภาพในกลุมเด็กที่มี
ความตองการพิเศษและกลุมเด็กที่
มีสภาวะยากลําบาก สสส.

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

28 - 29 ส.ค. 51

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

13 - 14 ก.ย. 51

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

1 - 4 ต.ค. 51

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

16 ต.ค. 51

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

4 พ.ย. 51

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

14 พ.ย. 51

”12 ป รัตนราชสุดา สารสนเทศ”

44

อ.ดร.กุลยา กอสุวรรณ
จะทําอยางไรเมื่อลูก (ศิษย)
อ.ประพิมพพงค วัฒนะรัตน เปนแอลดี

45

อ.ดร.อภินวงค

กูตลาด

46

47

48

49

การศึกษาผูใหญ
(ตอ)

50

51
52
53

การบริหาร
การศึกษา

อาจารยในภาควิชาฯ
อาจารยในภาควิชาฯ

7. เขาอบรมเรื่อง”เรื่องน้ํากับคุณคา
ความเปนมนุษย”
ประชุมสัมมนาวิชาการ
การประชุมสัมมนากลางป คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2551

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มศว
คณะศึกษาศาสตร
มศว

28 - 29 ต.ค. 51

28 - 29 ส.ค. 51
20 ต.ค. 51
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- 55 ลําดับ
ที่
54

ภาควิชา/
สาขาวิชา

55

56

ชื่ออาจารยที่เขารวม
ประชุมฯ
อ.ดร.จารุวรรณ
พลอยดวงรัตน และ
อ.ดร.นิตย โรจรัตนวาณิชย
อ.ดร.สรภัคสรณ
ฉัตรกมลทัศน

ชื่อโครงการ
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับกลาง ของการกีฬา
แหงประเทศไทย
การประชุม “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ”

อ.ดร.สรภัคสรณ
ฉัตรกมลทัศน

International Conference :
Financing Higher Education and
Economic Development in East
Asia
อ.ดร.นิตย โรจนรัตนวาณิชย กําหนดนโยบายและทิศทางการจัด
การศึกษาเอกชน

57

58

อ.ดร.นิตย โรจนรัตนวาณิชย ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห
เด็กและเยาวชน

59

อาจารยในภาคฯ

60

พื้นฐานทาง
การศึกษา

61

อ.พิศมัย รัตนโรจนสกุล
อ.ชูพินิจ เกษมณี

62

เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

63

การวัดผลและ
วิจัยการศึกษา

64

การประถมศึกษา อ.รุงทิวา แยมรุง

65

รศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา,
ผศ.ธีรบุญฤทธิ์
ควรหาเวชศิษฐ,
ผศ.อลิศรา เจริญวานิช,
อ.ดร.กุศล อิศดุลย,
อ.สมชาย แสงจิตตพันธุ,
อ.ดร.ขวัญหญิง
ศรีประเสริฐภาพ,
อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ,
อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย
รศ.ชูศรี วงศรัตนะ

การประชุมสัมมนากลางป คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
2551
Asia Indigenous Peoples’
Regional Fair ฯ
งานประชุมวิชาการโสตฯ - เทคโน
สัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 23

หนวยงานที่จัด

วัน เดือน ป

ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มศว

21 - 25 มิ.ย. 51

สนง.คณะกรรมการ
การวิจัยแหงชาติ (วช)

12, 16 ก.ย. 51

มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต

15 - 16 ก.ค. 51

สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดชลบุรี
คณะศึกษาศาสตร
มศว
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
AIPP Foundation

19 ธ.ค. 51

16 ธ.ค. 51

20 ต.ค. 51
12 - 16 ก.ย. 51
26 - 27 ก.ค. 51

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

11 - 12 ธ.ค. 51

22 ส.ค. 51

ประชุมปฏิบัติการ

โครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูที่มีความสามารถ
พิเศษ
สสวท.

อบรมเรื่อง “น้ํากับคุณคาความเปน
มนุษย”

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการนําเสนองานวิจัยประเมิน
GTX

ตลอดป 2551
14 พ.ย. 51
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- 56 ลําดับ
ที่
66
67

ภาควิชา/
สาขาวิชา

การอุดมศึกษา

ชื่ออาจารยที่เขารวม
ประชุมฯ

ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค
ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ
ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ

ชื่อโครงการ
ประชุมปฏิบัติการเรื่อง
“การบริหารงานวิจัย”
“กระบวนทัศนใหมของการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา”
ณ โรงแรมรามาการเดนส

68

ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค

ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ

69

ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค
ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ

70

ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค
ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ
ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ
ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค
ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ
ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ

ประชุมสัมมนากลางปคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา
พ.ศ. 2551
ประชุมรวมกับผูบริหารวิชาการของ
คณะกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สัมมนา International Conference
ของ Semeo Rihed เรื่อง The
Conference Series on Raising
Awareness : Exploring the Ideas
of Creating Higher Education
Common space in Southeast
Asia.
กระบวนการบูรณาการทางดานการ
อุดมศึกษาและการพัฒนาเขตการ
อุดมศึกษาในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต.
ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินซเซส
ประชุมคณะกรรมการจัดการเรียน
การสอนคณะศึกษาศาสตร
ประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 4 เนื่องใน
วันครูโลก และ การประชุมนานาชาติ
UNESCO-APEID ครั้งที่ 12

71

72

ดร.สุวพร ตั้งสมวรพงษ

73

ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค
ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ
ดร.อรรณพ โพธิสุข

หนวยงานที่จัด

วัน เดือน ป

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารวมกับ
เครือขายการพัฒนา
วิชาชีพฯ (ควอท)
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

18 ต.ค. 51
24 – 25 ก.ค. 51

24 ก.ย. 51

คณะศึกษาศาสตร

20 ต.ค. 51

คณะศึกษาศาสตร

29 ต.ค. 51

ศูนยภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตวา
ดวยการอุดมศึกษา
และการพัฒนา
(SEAMEO RIHED)

คณะศึกษาศาสตร
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) รวมกับ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

6 – 7 พ.ย. 51

12 พ.ย. 51
8 – 11 ธ.ค. 51
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อาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ลําดับ
ที่
1

ภาควิชา/สาขาวิชา

การมัธยมศึกษา

ชื่ออาจารย

อ.สมปอง ใจดีเฉย

ชื่อรางวัลผลงานทางวิชาการ/
วิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
หนังสือชมเชยการปฏิบัติงาน

หนวยงานที่ให

วัน เดือน ป

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
พลังแผนดินเชิง
คุณธรรม

5 ก.ย. 51

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

องคประกอบคุณภาพ

ผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพ

≤ 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก

รวม

ตัวชี้บง สกอ.

องคประกอบที่ 1

3.000

คุณภาพดีมาก

องคประกอบที่ 2

1.950

คุณภาพพอใช

องคประกอบที่ 3

2.000

คุณภาพพอใช

องคประกอบที่ 4

2.000

คุณภาพพอใช

องคประกอบที่ 5

2.400

คุณภาพดี

องคประกอบที่ 6

1.670

คุณภาพพอใช

องคประกอบที่ 7

1.710

คุณภาพพอใช

องคประกอบที่ 8

1.670

คุณภาพพอใช

องคประกอบที่ 9

3.000

คุณภาพดีมาก

1.970

คุณภาพดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ
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