โดยความเห็นชอบของประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้งที่ 10/2562 – วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
สรุปความเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์และความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์
ในการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานภาพ/สถานการณ์

ความต้องการของหน่วยงาน

ด้านการบริหารจัดการ
1. มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ของคณะแผนปฏิบัติการประจาปีทสี่ อดคล้องกับแผน 1. จัดทาแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนงานตามจุดเน้นที่กาหนดไว้ ควรมีจุดเน้นใน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ
การพัฒนา โดยอาจกาหนดช่วงเวลา (Phase) ตามความต้องการจาเป็น
แต่ควรเพิ่มจุดเน้นให้มากยิ่งขึ้น
2. มีการดาเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนตามภารกิจทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน 2. มอบหมายภาระงานให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระงานตามเหมาะสม /ตามความจาเป็น และ
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันมี
ช่วยส่งเสริมสนับสนุน/พัฒนางานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทุกด้าน จึงอาจมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม
เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเสริมด้านการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น
3. ในช่วงที่ผา่ นมาคณะฯ มีบคุ ลากรเกษียณอายุราชการจานวนมากแต่ได้รบั การจัดสรร 3. ควรมีแผนอัตรากาลังที่เหมาะสมกับความต้องการและภาระงานของคณะวิชา /ภาควิชา /หน่วยงาน
อัตราทดแทนน้อยกว่าจานวนอัตราเกษียณอายุราชการ ทาให้อัตราบุคลากรไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะการพิจารณาอัตราทีท่ ดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ เพื่อให้วางแผนอัตรากาลังได้
สอดคล้องกับภารกิจงานของหน่วยงานตามความเป็นจริง
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน การจัดการเรียนการสอนและการบริการต่างๆ 4. จัดสภาพแวดล้อมการทางานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้มีบรรยากาศของความร่วมมือของ
มีระบบการสอบถามความต้องการจาเป็น หากมีการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องจะทาให้
บุคลากรทุกระดับ ในหน่ว ยงาน สร้างบรรยากาศในการท างานที่ เอื้อต่อผลการปฏิ บัติ งานทั้ง สาย
ระบบการบริการมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
วิชาการและสายสนับสนุน โดยอาจพิจารณาตามความต้องการจาเป็นอีกส่วนหนึ่ง และเพิ่มระบบการ
ให้บริการที่เป็นเลิศแบบภาคเอกชน (เหมือนการติดตามดูแลลูกค้า รวดเร็วประทับใจ)
5. มีแผน/โครงการและงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ในด้านวิชาการและ 5. มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกระดับในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาต่อใน
กิจการนักศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณเป็นงบพัฒนาบุคลากรเป็นประจาทุกปีโดยมี
ระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในรูปแบบอื่ นๆ
งบประมาณพัฒนาบุคลากรอัตราเบื้องต้นขั้นต่าคนละ 10,000.-บาท/คน /ปี สาหรับ
อย่างต่อเนื่องต่อไป และมีแผนพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการและด้านกิจการนักศึกษา โดยจัดสรร
บุคลากรสายวิชาการ และคนละ 6,000.- บาท/คน/ปี สาหรับบุคลกรสายสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การไปศึกษา
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตในวงเงิน คนละ
ดูงาน และการจัดทาโครงการต่างๆ เป็นต้น
200,000 บาท ตลอดหลักสูต ร และการจัด โครงการเพิ่ ม พูน ความรู้ภาษาอังกฤษ
ในต่างประเทศระยะสั้น/หรือโครงการเพิ่มพูนความรู้ตามสายวิชาชีพในต่างประเทศ
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6.

7.
8.
9.

สถานภาพ/สถานการณ์
ระยะสั้นสาหรับบุคคลากรสายวิชาการและบุคลากรสนับสนุน (อัตราคนละประมาณ
150,000 บาท) รวมทั้งยังจัดสรรงบประมาณพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษให้แก่นักศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศทุกปีงบประมาณ โดยจัดเป็นโครงการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
มีอาคารสถานที่เพื่อการจัดการศึกษาและให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการศึกษา ห้องฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ห้องปฏิบัติการหลักสูตร ศูนย์ออกกาลังกาย SU.ED. Fitness Center และ
โรงอาหารของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีสถานที่อานวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน (Center of Teaching and
Learning Excellence : CTLE) ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ มล.ปิ่น
มาลากุล ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องกิจกรรมอาจารย์ และห้อง
ศึกษาสโมสร เพื่อเป็นบริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบาย
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังได้มีแผนการปรับปรุงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย การจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนั สมัย และการปรับเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศตามห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและประหยัด
พลังงาน (ทุกรายการอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจากมหาวิทยาลัย) เป็นต้น
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์กาหนดเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลบุคลากรให้
สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการแสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาคณะวิชาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่
การเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ การระดม
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก การจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการจัดหารายได้ ฯลฯ
มีการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ หรือผลักดันให้บุคลากรผลิตผลงานเพื่อการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เช่น การให้เงินทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์

ความต้องการของหน่วยงาน

6. จัด ให้มี สถานที่ รองรั บการด าเนิ นงานต่า งๆ เช่ น ห้องประชุ ม /ห้องบรรยายขนาดเล็ก ที่ มีอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ครบครันและทันสมัย เพื่อรองรับการเชิญวิ ทยากรมาบรรยายในกลุ่มย่อยของ
ภาควิชา จัดให้มีห้องสมุดที่มีตารา เอกสาร งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย มีการดาเนินงาน
ด้านต่างๆภายในคณะฯ ให้รองรับกับ พัน ธกิจต่างๆ ในปัจจุบันเพิ่ม เติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่ น
แผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ สัญญาณอินเตอร์เน็ต / Wifi ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่
ของคณะฯ การจัดหาห้องเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม การประสานกับส่วนกลางเรื่องการกาหนด
เส้นทางการจราจรบริเวณโดยรอบคณะฯ มีแผนการปรับเปลี่ยนโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมและ
ห้องเรียนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทุกสายงาน ทุกระดับ โดยมีการกาหนดแนวปฏิบัติ
เช่นมีแผนงาน มีผลงาน มีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนงานในรอบปีงบประมาณ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนวทางการสร้างขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
8. เตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยงานพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น มีการแสวงหารายได้เพื่อพัฒนาคณะวิชา
ทั้งการเปิดหลักสูตรใหม่ โครงการพิเศษ การระดมสรรพกาลังจากศิษย์เก่า การระดมทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก การจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการจัดหารายได้เพื่อการพัฒนาคณะวิชา
9. มีระบบการวางมาตรการเพื่อให้บุคลากรผลิตงานวิชาการ โดยมีระบบการกากับติดตามตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผลักดันให้บุคลากรเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ/ตาแหน่งชานาญการ
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ความต้องการของหน่วยงาน
ผลงานวิจัย การให้เงินรางวัลสาหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและ/หรือบทความวิชาการ
ที่สูงขึ้นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ/
ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI การให้เงินรางวัลสาหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หรือการเสนอขอกาหนดตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญของคณาจารย์โรงเรียนสาธิต
ทางวิชาการที่สูงขึ้น การให้รางวัลสาหรับผู้ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒทิ ี่สูงขึ้น (นอกเหนือจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกภาคส่วน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก) ฯลฯ โดยมีผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ในรอบวาระการด ารงต าแหน่ ง 41 คน(นั บถึงปั จจุ บั น) และมี ค ณาจารย์ ที่ ส อนใน
ระดับอุดมศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 74 คน (จากจานวน 86 คน) คิด
เป็นร้อยละ 86.04 อาจารย์ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 9 คน (ร้อย
ละ 10.47) มีเพียง 3 คนที่สาเร็จระดับปริญญาโท (ร้อยละ 3.49) (ไม่นับรวมอาจารย์
โรงเรียนสาธิต) โดยมีการกากับ ติดตาม กระตุ้น/ผลักดันในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ และที่ประชุมระดับคณะฯ และภาควิชาอย่างสม่าเสมอ
10. มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ตรวจสอบสภาพเป็นประจาทุกปี) / มี 10. มีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงทุกบริเวณของคณะฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป
การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียนทั้ง 4 หลัง/และบริเวณโดยรอบคณะฯ
มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่าเสมอ และมีการจัดเวรดูแลความเรียบร้อยทุกวัน
ด้านการจัดการศึกษา /หลักสูตร /การเรียนการสอน
1. มีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
1. มีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต
2 มีหลักสูตรต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับ บัณฑิตศึกษา 2. ดาเนินการเรื่องการจัดทาหลักสูตรที่มีความหลากหลาย หลักสูตรที่สามารถรองรับกับสถานภาพของ
ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการปรับปรุงหลักสูตร
หน่วยงานในอนาคตได้ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
ตามวงรอบของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ หรือตามความ
สังคมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย /ของรัฐบาล เช่น
ต้องการของสังคม มีแผนการปรับหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม่และการจัดการ
การจัดทาหลักสูตรผู้สูงอายุ การจัดทาหลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) การจัดทา
เรีย นการสอนให้เป็น ไปตามมาตรฐานวิช าชีพ และหลั กสู ต รที่ ต อบสนองต่ อความ
หลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาต่างๆ การจัดทาหลักสูตรความร่วมมือ หรือหลักสูตรแบบบูรณาการ
ต้องการของสั ง คม หรือนโยบายของมหาวิ ทยาลั ย /ของรัฐบาล เช่ น การจั ด ท า
ศาสตร์ต่างๆ หรืออื่นๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรผู้สูงอายุ การจัดทาหลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) การจัดทา
หลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาต่างๆ การจัดทาหลักสูตรความร่วมมือ หรือหลักสูตร
แบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น
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4.

5.

6.

สถานภาพ/สถานการณ์
มีการพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น มีหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
หลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต
เช่น หลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา หรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ฯลฯ โดยวางแผนการจัดวางระบบบริหารจัดการในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้บริการให้
เพียงพอกับการขยายงาน
มีการเปิดสอนนักศึกษาโครงการพิเศษของหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต
และระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบโครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ /
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยยูนนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการศึกษาทั้ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเป่ยไหว้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยแมสซี มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัย
ไวกาโต ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ มหาวิ ท ยาลั ย ทาสมาเนี ย ประเทศออสเตรเลี ย
มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบั นแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่างๆ สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคกลาง หรือกรุงเทพมหานคร ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งยังมีแผนการขายเครือข่ายไป
ยังหน่วยงานอื่นๆ ระดับปฐมวัยจนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต
มีระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาของนักศึกษา โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทีช่ ัดเจน
มีการติดตาม กากับดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษา มีคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่ช่วยทาหน้าทีช่ ่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอน

ความต้องการของหน่วยงาน
3. มีการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ หรือตามความต้องการของสังคม มีแผน
การปรับหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม่ทุกระดับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่ทนั สมัย
และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งวางแผนการจัดวางระบบบริหารจัดการในส่วนของเจ้าหน้าที่
ที่มีความชานาญ/เชี่ยวชาญเพื่อรองรับการบริการที่ขยายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
4 มีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนมีโครงการแลก
เปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องต่อไป

5. สร้างความเป็นผู้นาด้านครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ และเป็นหน่วยงานที่เป็นคลังความรู้ด้านศึกษาศาสตร์
ในเขตภูมิภาคตะวันตก และในระดับชาติ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตอบสนองการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน มีแผนงาน
และเป้าหมายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
เครือข่าย การกาหนดภารกิจของแต่ละเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม
5. มีเครือข่ายทางวิชาการ/มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกระดับ สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานของคณะฯ ให้เป็นเครือข่ายระหว่างกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ความสาคัญกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และที่ปรึกษาด้านกิจการ
นักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการดูแลและพัฒนานักศึกษาทุกระดับให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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สถานภาพ/สถานการณ์
ความต้องการของหน่วยงาน
การให้คาปรึกษาในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องปัญหาส่วนบุคคล การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
สามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ มีระบบการ
ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับบริหาร (คณบดีและรองคณบดี) ระดับ
คณะกรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน) และระดับปฏิบัติการ (บุคลากรสานักงาน
คณบดีทุกระดับ) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ให้ความสาคัญกับบทบาทของอาจารย์ทปี่ รึกษาทั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ และที่
ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ มีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน สร้างและพัฒนาผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากาลังคนของประเทศ
7. มีการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยมีการ 7. พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับ
ดาเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนทีส่ าคัญ ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ระบบการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
วิชาชีพ การประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อชี้แจงนโยบาย เป้าหมายในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา การรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
โครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด การสัมมนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ การจัดโครงการความร่วมมือกับอาจารย์พี่เลี่ยงในสถานฝึกประสบการณ์
โดยจัดโครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยงในการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ขณะนี้กาลัง
ดาเนินการโครงการรุ่นที่ 2) ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูพี่เลี้ยง
การสร้างเสริมแรงจูงใจในการเป็นครูพี่เลี้ยงที่มปี ระสิทธิภาพ (มีการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ) โดยคณะฯ สนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการฯ เป็นต้น
8. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8. จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังเช่นที่
ใหม่เพื่อรองรับกับระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่ต้องการเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง
ดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีงบประมาณ
รวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้
เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น (ดาเนินการแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างดาเนินการ
เพิ่มเติมบางส่วน)
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สถานภาพ/สถานการณ์
9. มีการประชุมภาควิชา/สาขาวิชาชี้แจงความจาเป็น/แนวทางในการจัดทาแบบ มคอ.
ต่างๆ /มีการติดตามการจัดส่งแบบ มคอ.ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
10 ดาเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับสมาชิกในภูมิภาค
ASEAN โดยมีนักศึกษาในโครงการทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (นักศึกษาทุนจากประเทศกัมพูชา)โดย
ความร่วมมือของภาควิชาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาในปี 2561 จานวน 3 ราย
และมีนักศึกษาโครงการความร่วมมือจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
11. จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่คณะฯ
การจัดโครงการศึกษาอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผล
การเรี ย นดี เ ด่ น เข้า ร่ ว มโครงการ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศมาเลเซี ย การจั ด
โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดย
การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศเวียดนาม โดยจัดแล้ว 2 รุ่น รวมทั้ง
มีการผลักดันให้นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผ่านเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12. มี ก ารพั ฒ นาส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นการเรี ย นการสอน/การวิ จั ย ในสาขา
ศึกษาศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในรูปแบบต่างๆ
เช่ น การจั ด โครงการน าเสนอผลงานวิ จั ย และผลงานวิ ช าการด้ า นครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นประจาทุกปีงบประมาณ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้เป็นทีร่ ู้จักและเป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาการ แวดวงการศึกษาสาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ ยวข้อง
รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ไ ปน าเสนอผลงานทางวิ ช าการ /
ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ในต่างประเทศเป็นประจาอย่าง

ความต้องการของหน่วยงาน
9. มีระบบและกลไกการติดตามการจัดทาและจัดส่งแบบ มคอ.ต่างๆ ให้ครบถ้วน
10. ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับสมาชิกในภูมิภาค ASEAN เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป

11. ส่งเสริมการจัดโครงการฯ ในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยอาจส่งเสริมให้ มีห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาที่ทันสมัยรองรับความต้องการในการพัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น ในเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ
พื้ น ฐาน ส าหรับ นั กศึกษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ เ ข้า ศึ กษาตั้ ง แต่ ปี การศึ กษา 2561 ควรเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดเกณฑ์ตามสาขาวิชา/คณะวิชาแทนการกาหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย

12. มีนโยบายพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน /ด้านการวิจัย ในสาขาศึกษาศาสตร์
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยจัดโครงการเผยแพร่ผลงานในลักษณะต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกคณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ความต้องการของหน่วยงาน

ต่อเนื่องสม่าเสมอ
13. มี ก ารด าเนิ น การให้บั ณ ฑิ ต /มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต ของคณะฯ ให้ เป็ น ผู้ มี 13. ส่งเสริมให้คณาจารย์สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บัณฑิต/มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
คุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นเลิศทาง
ของคณะฯ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
วิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระดับ ชาติและนานาชาติ เช่น มีการ
จัดอบรม/ให้ความรู้เรื่องจริยธรรมในการวิจัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกณฑ์
เรื่องจริยธรรมการวิจัยให้นักศึกษาทราบเป็นระยะอยู่เสมอๆ มีการสอดแทรกเรื่อง
จริย ธรรมความเป็ น ครูในการเรีย นการสอนรายวิ ช าต่ า งๆ ทุ กระดั บ มี รายวิ ช า
จริยธรรมในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนในหลักสูตร
14. ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับ /ทุกสาขาวิชา มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมสร้างสรรค์ 14. ส่งเสริมให้นกั ศึกษาทุกระดับ/ทุกสาขาวิชาได้มสี ่วนร่วมในการทากิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมนอก
ร่วมกัน จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มี
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น การจัดโครงการทับแก้ววิชาการ/
อย่างต่อเนื่องต่อไป เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนในการเข้าสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็ง
ศึกษาวิชาการ
ซึ่งเป็นโครงการประจาปีของมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์
มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ เช่น มีหลักสูตรการจัดการ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมตามสาขาวิชาเอกโดยอิสระ และ
เรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เป็นต้น
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ระบบการ
ทางานจากการปฏิบัติจริง นอกจานี้นักศึกษายังเป็นแกนหลักในการจัดโครงการที่
สร้างชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ประจักษ์อีกหลายโครงการ ได้แก่ โครงการครอบครัว
ศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างนักศึกษา
และผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ โครงการค่ายศิลป์ปั้นครู เพือ่ แนะนาให้นักเรียนได้
รู้จักระบบการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ โครงการปิ่นมาลาวิชาการ :
เอกะทศวิชาเสริมสร้างปัญญาวุฒิ เพื่อนาเสนองานด้านวิชาการของนักศึกษาสาขา
วิชาต่างๆ โครงการ Color of Life : สีสันแห่งชีวิต โครงการแนะแนวการศึกษา ซึ่ง
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัย /คณะ
วิชา/ภาควิชา/สาขาวิชาสนับสนุนงบประมาณและประสานงานให้นักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาทักษะอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องมาทุกปีงบประมาณ
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ด้านการบริการวิชาการ
1. มีการดาเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมเป็นจานวนมาก ทั้งใน
ระดับสาขาวิชา ภาควิชา และคณะ โดยมีหน่วยบริการวิชาการของคณะฯ ภายใต้
ศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ มล.ปิ่น มาลากุล ทาหน้าที่ให้การสนับสนุน
ด้านงานบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง
2. มีการประชุมชี้แจงให้คณาจารย์ดาเนินการการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
3. มีแผนการบริการวิชาการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาควิชา/โรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณการดาเนินการเป็นประจาทุกปีงบประมาณ โดยมีมติจากที่ประชุม
ในการจัดลาดับในการเสนอคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งพิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ โดยที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย
ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน โดยคณะฯ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของ
คณะฯ ให้ภ าควิชา/สาขาวิช าที่เสนอโครงการฯ แต่ ไ ม่ไ ด้รับ งบประมาณ และยั ง
ประสงค์ดาเนินโครงการ จัดสรรให้ทุกโครงการๆละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ด้านการวิจัย
1. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อเป็นงบประมาณด้านการวิจัยตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดทึกปีงบประมาณ
2. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทาวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น ทุนอุดหนุนการทาวิจัยของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ทาหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยวิจัย ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนที่ปรึกษา
งานวิจยั ทุนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการวิจัย เป็นต้น
3. มีการกาหนดให้การสร้างสรรค์ผลงานวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปีของบุคลากรสายวิชาการ โดยผู้ที่มผี ลงานวิจัยในรอบการประเมินจะได้รับ

ความต้องการของหน่วยงาน
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ วางแผนร่วมกันในการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างทั่วถึงและ
ไม่ซ้าซ้อนตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้เป็นผู้นาและเป็นต้นแบบในการบริการ
วิชาการแก่หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้องในทางการศึกษาในประเด็นที่มีความสาคัญทางการศึกษา
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป
2. กระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักและรับผิดชอบดาเนินการเรื่องการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ได้ผลในวงกว้างและคุ้มค่า และสร้าง
ความเข้า ใจในการจั ด โครงการที่ ส ร้า งสรรค์ แ ละเหมาะสมกับ แนวคิ ด ในปั จ จุ บั นและอนาคต ให้ กับ
นักศึกษา

1. ส่งเสริมด้านการแสวงหาเครือข่ายทุนอุดหนุนการวิจัยทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่
คณาจารย์อย่างต่อเนื่องต่อไป
2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนด้านการวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนด สนับสนุนในการสรางแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์ในการสรางสรรค์
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สถานภาพ/สถานการณ์
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
4. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติโดยมีการจัดสรรเงินรางวัล
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ไปนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดย
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
6. มีการติดตามข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของ
ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผูต้ อบรับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ
7. มีบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
เป็นประจาทุกปี เช่น ทุนวิจัยจาก สกว. / วช. /หรือแหล่งทุนอืน่ ๆ โดยผู้วิจัยมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ
8. คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความไว้วางใจในการทาวิจัยเพื่อการพัฒนาให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นเครือข่ายการวิจัยในระดับภูมิภาค/ระดับชาติ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ทุกหน่วยงานของคณะฯ มีการดาเนินกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของคณะวิชา โครงการ
ของภาควิ ช า /โรงเรี ย น ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น งานโดยคณะวิ ช า ภาควิ ช า
สาขาวิชา หรือนักศึกษา และเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจาทุกปีงบประมาณ เช่น
งานพิธีมอบครุสิทธิ์ การจัดพิธีไหว้ครู การจัดโครงการวันเวลาภาษาไทย การจัดงาน
วัน คล้ ายวั น สถาปนาคณะฯ การจั ด ประกวดขับ ร้องเพลงไทยลู กทุ่ ง สานสายใย
วัฒนธรรม การจัดโครงการวันสงกรานต์ วันสาคัญทางพุทธศาสนา (พิธีหล่อเทียน /
แห่เทียนพรรษา) โครงการบายศรีสู่ขวัญสาหรับน้องใหม่ของคณะฯ เป็นต้น
2. มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดหาสถานทีท่ าการตัง้ แต่
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อม
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
เป็นที่ปรึกษาคณบดีดา้ นศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นผู้เสริมสร้างงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ความต้องการของหน่วยงาน
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
4. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายการเสริมแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
5. ให้การส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ในการไปนาเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศต่อไป เพื่อกระตุน้ ให้
คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจยั และนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
6. เป็นศูนย์กลางของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาการเรียน การสอน การศึกษา
7. มีแนวทางส่งเสริมการทาวิจัยสาหรับอาจารย์ที่เป็น นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยอาจจัดทีมที่ปรึกษาในการทา
วิจัย มีพี่เลี้ยง (mentor) ในการทาวิจัย จัดสรรงบประมาณสาหรับผู้ช่วยวิจัย ฯลฯ
8. เป็นผู้นาและต้นแบบในการวิจัยแก่หน่วยงาน องค์กร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยทางการศึกษาในอันที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
1. ส่งเสริมการจัดโครงการ /กิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตให้ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบต่อไป

2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านการอนุรักษ์ การสร้างนวัตกรรม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม งานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องต่อไป
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สถานภาพ/สถานการณ์
ของคณะฯ ให้เข้มแข็งและถูกขนบประเพณีอันดีงาม
3. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพือ่ การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
4. มีการกาหนดแผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ชัดเจนในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะ
5. มีโครงการถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์
(อยู่ระหว่างการดาเนินงาน) เพือ่ เป็นแหล่งภูมิปัญญาของสังคมไทยโดยมีแผนการ
เผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการช่วยดาเนินงาน
ด้านกิจการนักศึกษา
1. มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินงาน/ประสานงาน กากับดูแลงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
2. มีสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (สนศ.) ซึ่งทางานประสานโดยตรงกับคณะฯ
และสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์
3. มีแผนการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาที่ชัดเจนในแต่ละรอบปีงบประมาณ โดย
จัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการฯ เป็นประจาทุกปี ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ โครงการบายศรีสู่ขวัญ โครงการไม้เรียวเกมส์ โครงการกล้วยไม้เกมส์
โครงการความรู้สู่น้อง โครงการศึกษาพัฒนา โครงการทับแก้ววิชาการ โครงการปิ่น
มาลาวิชาการ โครงการค่ายศิลป์ปั้นครู โครงการวันเข้าพรรษา โครงการปันน้าใจ
จากพี่สู่น้อง โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสงกรานต์
ราตรีแห่ง คีตกาล โครงการปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ
4. มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาประเภทต่างๆ ปีละประมาณ 400,000 บาท
5. มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับนักศึกษาที่ประสงค์หารายได้จากการช่วยปฏิบัติงา
6. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ศิษย์เก่า เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ในเรื่องต่างๆ (ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินงาน)

ความต้องการของหน่วยงาน
3. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เรือเสนอขอรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินในการจัด
ดาเนินงาน /จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
4. ควรกาหนดนโยบายและแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ไว้ในแผนฯ ต่อไป
5. ผลักดันการดาเนินงานที่เกีย่ วข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ทั้งในระดับ ชุมชน หมู่บา้ น
สังคม เพื่อให้คณะฯ เป็นแหล่งความรู้ในเขตภูมิภาคตะวันตก
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ สนศ. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนานักศึกษาในการจัดทากิจกรรมนอก
หลักสูตร และเรียนรู้การทางานในสถานการณ์จริงผ่านกิจกรรมนักศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปีให้แก่
นักศึกษาในการจัดโครงการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยอาจบูรณาการโครงการต่างๆ ที่
สอดคล้องสัมพันธ์กนั เข้าด้วยกันบ้างก็ได้ เพื่อให้มีจานวนโครงการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

4. สนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
5. สนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนการทางานให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
6. ผลักดันให้มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ศิษย์เก่าให้เป็นรูปธรรม ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อ
สะดวกในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ในอนาคต
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สถานภาพ/สถานการณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /โสตทัศนูปกรณ์
1. มีโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทีท่ ันสมัยมีประสิทธิภาพ
ที่ใช้งานได้ในระดับดี แต่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก
2. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้งาน/ใช้บริการเพื่อการเรียนการสอนเพิ่ม
เป็นประจาทุกปีเพื่อให้ครบถ้วนทุกห้องเรียน และทดแทนของเดิมที่ชารุดเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์ทดแทนของเดิมเกือบทั้งหมด
3. มีการประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทาฐานข้อมูลต่างๆ หรือโปรแกรมการ
ใช้งานที่จาเป็นของคณะฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
4. มีกระดานอัจฉริยะให้บริการในบางห้องเรียนเป็นโครงการนาร่องการใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่
5. มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนและบริการผู้ใช้งานในบริเวณต่างๆ
ของคณะฯ แต่มีจานวนผู้ใช้มากส่งผลให้สัญญาณไม่ดีเท่าที่ควรในบางช่วงเวลา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภาควิชา
และระดับคณะวิชา
2. คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม กากับดูแลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
3. หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และ
คณาจารย์ในสังกัด รับปิดชอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
4. งานวิจยั บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง และกาหนดเป็นนโยบายทีช่ ัดเจนว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าทีส่ ่วนหนึง่ ของทุกคน/ทุกงาน

ความต้องการของหน่วยงาน
1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการตัดสินใจได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย มีคุณภาพและพอเพียงแก่
การใช้งาน มีอปุ กรณ์เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
3. ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดทาฐานข้อมูลต่างๆ หรือโปรแกรมการใช้งานทีจ่ าเป็นของ
คณะฯ อย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดทาห้องเรียนอัจฉริยะเพิ่มเติม เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
5. สนับสนุนการพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความแรงเพียงพอเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้
1. สนับสนุนให้มีการกาหนดทิศทางการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีการดาเนินการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
เช่นที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบนั โดยอาจเพิ่มเติมเรื่องการจัดทาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
2. สนับสนุนให้มีการนาระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับคณะวิชา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
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ด้านการดาเนินงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. มีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งการบริหารเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นหน่วยงาน
ในกากับ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เปิดสอนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 -3)
และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
1.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นโรงเรียนชัน้ นา
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
3. โรงเรียนสาธิตฯ ทุกระดับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาเอกอื่นๆ

4. คณะฯ เปิดโอกาสให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตสอนในบางรายวิชาของหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิตได้หากเป็นรายวิชาที่อาจารย์ผสู้ อนมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชานั้นๆ
เพื่อสามารถนาไปใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้

ความต้องการของหน่วยงาน
1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเชื่อมโยงการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชา และโรงเรียนสาธิตทุกระดับ

2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ให้เป็นโรงเรียนชัน้ นาในเขต
ภูมิภาคตะวันตก
3. มีนโยบายและแผนในการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพของโรงเรียนสาธิตทุกระดับ ในด้านต่างๆ ได้แก่
- พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- การพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกปฏิบัติการสอน โดยบุคลากรในโรงเรียนสามารถเป็นผู้สอนใน
หลักสูตรของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง /รายวิชาดังกล่าว เพื่อสามารถนาไปขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการได้
- มีระบบการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตทุกระดับให้มีความ
เชื่อมโยง ต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
- เป็นผู้นาในการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับสภาผู้บริหาร
โรงเรียนสาธิตและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นเลิศและเป็นผูน้ า
ด้านการเรียนการสอน
4. สนับสนุนให้บุคลากรโรงเรียนสาธิต ทุกระดับมีความก้าวหน้าในวิชาชีพทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ในการก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และ/หรือตาแหน่งชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
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5. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายงาน เช่น
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น การเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ
6. จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ร่วมกับคณะฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบนโยบาย
ทิศทางการดาเนินงานของคณะฯ อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี การ
ประชุมบุคลากรประจาปี กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ เป็นต้น
7. ผู้บริหารของโรงเรียนทั้ง 2 ระดับ ร่วมเป็นกรรมการบริหารของคณะวิชา เพื่อร่วม
วางแผนพัฒนางานต่างๆ
8. ปัจจุบนั โรงเรียนสาธิตมีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และมีแผนการเรียนเพิ่มขึ้น ทาให้
อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมมีสถานที่ ห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงพอ
9. ปัจจุบนั โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษามีผู้เกษียณอายุราชการไปหลายอัตรา แต่
ได้รับอัตราทดแทนน้อยกว่าอัตราที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ทาให้ต้องใช้งบประมาณ
เงินรายได้ในการจ้างบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียนที่มีการ
ขยายจานวนการรับ โดยงบประมาณกว่าร้อยละ 70 เป็นงบประมาณหมวดค่าจ้าง/
ค่าตอบแทนอาจารย์
10. มีการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ในระดับประถมศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีละ 40 คน
โดยผู้ผา่ นการคัดเลือกต้องมีคะแนนผ่านค่าเฉลี่ย (mean) โดยคิดคะแนนเฉลี่ยจาก
จานวนผู้เข้าสอบคัดเลือกทั้งหมด
11. มีการรับนักเรียนประเภทสวัสดิการผู้มีอุปการคุณ ในจานวนไม่เกินร้อยละ 10 โดย
เป็นไปตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการให้สวัสดิการ
ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547
12. มีโครงการรับนักเรียนประเภทสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่จากัด
จานวน แต่ใช้เกณฑ์คะแนนผ่านค่าเฉลี่ย (mean) ทุกปีการศึกษา

ความต้องการของหน่วยงาน
5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกระดับ เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอน โดยงดเว้น
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
- เพิ่มขวัญและกาลังใจสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบประมาณเงินรายได้
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรขอโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะวิชาอย่างสม่าเสมอ
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานร่วมของโรงเรียนสาธิต
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะฯ
8. จัดหาสถานที่เพื่อการขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่หากได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคาร เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านการจัดการศึกษา การรับนักเรียนเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบมากยิง่ ขึ้น
9. ควรขอรับการสนับสนุนกรอบอัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามสัดส่วนจานวนนักเรียน
10. สนับสนุนให้มีการดาเนินโครงการรับนักเรียนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตาม
มติของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อเนื่องต่อไป
11. เสนอให้เพิ่มจานวนการรับนักเรียนประเภทสวัสดิการผู้มีอุปการคุณจากเดิม“ไม่เกินร้อยละ 10” เป็น
“ไม่เกินร้อยละ 15” ของจานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
12. เสนอให้คณะวิชาเปิดรับโควตาการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ ด้วย
โดยกาหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะวิชากาหนด
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ความต้องการของหน่วยงาน
13. มีการเปิดสอนโครงการ English Program ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และ 13. ผลักดันให้มีการเปิดสอนโครงการ English Program หรือการจัดทาโครงการ International School
ผลักดันให้มีการเปิดสอนโครงการ English Program ในระดับมัธยมศึกษาด้วย
ในโรงเรียนสาธิตทุกระดับ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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