
 โดยความเห็นชอบของประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
คร้ังที่ 10/2562 – วันพุธที่  22 พฤษภาคม 2562 

 

สรุปความเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์และความต้องการของคณะศึกษาศาสตร์ 
ในการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
ด้านการบริหารจัดการ 
1.  มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะแผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ  
แต่ควรเพิ่มจุดเน้นให้มากยิ่งขึ้น 

2.  มีการด าเนินการตามแผนฯ ครบถ้วนตามภารกิจทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  แตป่ัจจบุันมี
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทุกด้าน  จึงอาจมอบหมายให้หน่วยงานตา่งๆ มีส่วนร่วม
เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเสริมด้านการพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น 

3. ในช่วงที่ผา่นมาคณะฯ มีบคุลากรเกษียณอายุราชการจ านวนมากแต่ได้รบัการจัดสรร
อัตราทดแทนน้อยกว่าจ านวนอัตราเกษียณอายุราชการ ท าให้อัตราบุคลากรไม่เพียงพอ 

 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดการเรียนการสอนและการบริการต่างๆ  

มีระบบการสอบถามความต้องการจ าเป็น  หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะท าให้
ระบบการบริการมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  

 
5.  มีแผน/โครงการและงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร  นักศึกษา  ในด้านวิชาการและ

กิจการนักศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณเป็นงบพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปีโดยมี
งบประมาณพัฒนาบุคลากรอัตราเบื้องต้นขั้นต่ าคนละ 10,000.-บาท/คน /ปี  ส าหรับ 
บุคลากรสายวิชาการ  และคนละ 6,000.- บาท/คน/ปี ส าหรับบุคลกรสายสนับสนุน   
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตในวงเงิน คนละ 
200,000 บาท ตลอดหลักสูตร และการจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ      
ในต่างประเทศระยะสั้น/หรือโครงการเพิ่มพูนความรู้ตามสายวิชาชีพในต่างประเทศ

 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนงานตามจุดเน้นที่ก าหนดไว้   ควรมีจุดเน้นใน

การพัฒนา โดยอาจก าหนดชว่งเวลา (Phase) ตามความต้องการจ าเป็น  
       

2. มอบหมายภาระงานให้หน่วยงานต่างๆ   เพื่อแบ่งเบาภาระงานตามเหมาะสม /ตามความจ าเปน็  และ
ช่วยส่งเสริมสนับสนนุ/พฒันางานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั  

 
 
3.   ควรมีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับความต้องการและภาระงานของคณะวิชา /ภาควชิา /หน่วยงาน  

โดยเฉพาะการพิจารณาอัตราทีท่ดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ เพื่อให้วางแผนอัตราก าลังได้
สอดคล้องกับภารกิจงานของหน่วยงานตามความเป็นจริง    

4.  จัดสภาพแวดล้อมการท างานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป   เพื่อให้มีบรรยากาศของความร่วมมือของ
บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน  สร้างบรรยากาศในการท างานที่เอื้อต่อผลการปฏิบัติงานทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  โดยอาจพิจารณาตามความต้องการจ าเป็นอีกส่วนหนึ่ง  และเพิ่มระบบการ
ให้บริการที่เป็นเลิศแบบภาคเอกชน (เหมือนการติดตามดูแลลูกค้า รวดเร็วประทับใจ)    

5.  มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกระดับในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในรูปแบบอื่นๆ 
อย่างต่อเนื่องต่อไป  และมีแผนพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการและด้านกิจการนักศึกษา โดยจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  การไปศึกษา
ดูงาน  และการจัดท าโครงการต่างๆ เป็นต้น    
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
ระยะสั้นส าหรับบุคคลากรสายวิชาการและบุคลากรสนับสนุน (อัตราคนละประมาณ 
150,000 บาท) รวมทั้งยังจัดสรรงบประมาณพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษให้แก่นักศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศทุกปีงบประมาณ โดยจัดเป็นโครงการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา 
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  

6.  มีอาคารสถานที่เพื่อการจัดการศึกษาและให้บริการด้านต่าง ๆ อาท ิ ห้องเรียน ห้อง
ประชุม บริการโสตทัศนปูกรณ ์  ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการศึกษา ห้องฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค  ห้องปฏิบัติการหลักสูตร  ศูนย์ออกก าลังกาย SU.ED. Fitness Center  และ
โรงอาหารของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีสถานที่อ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน 
ที่ทันสมัย เช่น ศนูย์ความเปน็เลิศด้านการเรียนการสอน (Center of Teaching and 
Learning Excellence : CTLE)  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ มล.ปิ่น 
มาลากุล  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ห้องกิจกรรมอาจารย์  และห้อง
ศึกษาสโมสร  เพื่อเป็นบริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาให้ไดร้ับความสะดวกสบาย 
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งยังได้มีแผนการปรับปรุงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  การจดัหาโสตทัศนูปกรณ์ที่ทนัสมัย  และการปรับเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศตามห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ให้มีสภาพพรอ้มใช้งานและประหยัด
พลังงาน (ทุกรายการอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจากมหาวิทยาลยั) เป็นต้น   

7. มีการประเมินผลการปฏบิัติงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์ก าหนดเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลบุคลากรให้
สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 

8.   มีการแสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาคณะวิชาในรูปแบบต่างๆ  เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่
การเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ   การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ   การระดม
ทุนจากแหล่งทนุภายนอก  การจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการจัดหารายได้  ฯลฯ  

9.   มีการกระตุ้น  สร้างแรงจูงใจ  หรือผลักดันให้บุคลากรผลิตผลงานเพื่อการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  เช่น การให้เงินทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์

 
 
 
 
6.  จัดให้มีสถานที่รองรับการด าเนินงานต่างๆ เช่น ห้องประชุม /ห้องบรรยายขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์      

การเรียนการสอนที่ครบครันและทันสมัย   เพื่อรองรับการเชิญวิทยากรมาบรรยายในกลุ่มย่อยของ
ภาควิชา   จัดให้มีห้องสมุดที่มีต ารา  เอกสาร  งานวิจัย  และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย   มีการด าเนินงาน
ด้านต่างๆภายในคณะฯ ให้รองรับกับพันธกิจต่างๆ ในปัจจุบันเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น 
แผนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ    สัญญาณอินเตอร์เน็ต / Wifi  ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่
ของคณะฯ  การจัดหาห้องเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม  การประสานกับส่วนกลางเรื่องการก าหนด
เส้นทางการจราจรบริเวณโดยรอบคณะฯ   มีแผนการปรับเปลี่ยนโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมและ
ห้องเรียนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
       
7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทุกสายงาน  ทุกระดับ  โดยมีการก าหนดแนวปฏิบัติ 

เช่นมีแผนงาน มีผลงาน มีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนงานในรอบปีงบประมาณ  เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

8. เตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยงานพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น มีการแสวงหารายได้เพื่อพัฒนาคณะวชิา     
ทั้งการเปิดหลักสูตรใหม่  โครงการพิเศษ  การระดมสรรพก าลงัจากศิษย์เก่า การระดมทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก  การจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการจัดหารายได้เพื่อการพัฒนาคณะวิชา 

9.   มีระบบการวางมาตรการเพื่อให้บุคลากรผลิตงานวิชาการ   โดยมีระบบการก ากับติดตามตามเกณฑ์    
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ผลักดันให้บุคลากรเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งช านาญการ  
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
ผลงานวิจัย  การให้เงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและ/หรือบทความวิชาการ
ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI การให้เงินรางวัลส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น การให้รางวัลส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒทิี่สูงขึ้น (นอกเหนือจาก
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก)  ฯลฯ  โดยมีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ในรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 41 คน(นับถึงปัจจุบัน) และมีคณาจารย์ที่สอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 74 คน (จากจ านวน 86 คน) คิด
เป็นร้อยละ 86.04  อาจารย์ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 9 คน (ร้อย
ละ 10.47) มีเพียง 3 คนที่ส าเร็จระดับปริญญาโท (ร้อยละ 3.49) (ไม่นับรวมอาจารย์
โรงเรียนสาธิต) โดยมีการก ากับ ติดตาม กระตุ้น/ผลักดันในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  และที่ประชุมระดับคณะฯ และภาควิชาอยา่งสม่ าเสมอ 

10.  มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ตรวจสอบสภาพเป็นประจ าทุกปี) / มี
การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียนทั้ง 4 หลัง/และบริเวณโดยรอบคณะฯ    
มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดเวรดูแลความเรียบร้อยทุกวัน 

ที่สูงขึ้นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ/
หรือการเสนอขอก าหนดต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญของคณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกภาคส่วน   

 
 
 
 
 
 
 
10.  มีระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงทุกบริเวณของคณะฯ  อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

 
ด้านการจัดการศึกษา /หลักสตูร /การเรียนการสอน 
1. มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
2 มีหลักสูตรต่างๆ ที่หลากหลาย  ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา     

ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ  หรือตามความ
ต้องการของสังคม  มีแผนการปรับหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตรใหม่และการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย /ของรัฐบาล  เช่น การจัดท า
หลักสูตรผู้สูงอายุ  การจัดท าหลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)  การจัดท า
หลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาต่างๆ  การจัดท าหลักสูตรความร่วมมือ  หรือหลักสูตร
แบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  เป็นต้น 
 

 
1.   มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 
2.   ด าเนินการเรื่องการจัดท าหลักสูตรที่มีความหลากหลาย  หลักสูตรที่สามารถรองรับกับสถานภาพของ

หน่วยงานในอนาคตได้  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
สังคมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย /ของรัฐบาล  เช่น 
การจัดท าหลักสูตรผู้สูงอายุ  การจัดท าหลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)  การจัดท า
หลักสูตรระยะสั้นสาขาวิชาต่างๆ  การจัดท าหลักสูตรความร่วมมือ  หรือหลักสูตรแบบบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ หรืออื่นๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
3 มีการพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรใหม่เพิ่มข้ึน  มีหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ

หลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต  ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต   
เช่น หลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา   
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา  หรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ฯลฯ  โดยวางแผนการจัดวางระบบบริหารจัดการในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้บริการให้
เพียงพอกับการขยายงาน   

4.   มกีารเปิดสอนนักศึกษาโครงการพิเศษของหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑติ
และระดับบัณฑิตศึกษา   การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรปูแบบโครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน  มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ /
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  พัฒนาหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่น มหาวิทยาลยัยูนนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย  ประเทศออสเตรเลีย  
มหาวิทยาลยัมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

5.   มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ   มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูนนาน  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยเป่ยไหว้  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  มหาวิทยาลัยแมสซี  มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์  มหาวิทยาลัย
ไวกาโต  ประเทศนิวซีแลนด์   มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย  ประเทศออสเตรเลีย  
มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่างๆ สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคกลาง  หรือกรุงเทพมหานคร  ฯลฯ เป็นต้น  รวมทั้งยังมีแผนการขายเครือข่ายไป
ยังหน่วยงานอื่นๆ ระดับปฐมวัยจนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต 

6.   มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษาของนักศึกษา   โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทีช่ัดเจน       
มีการติดตาม ก ากับดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา  มีคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่ช่วยท าหน้าทีช่่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอน 

3.    มีการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ   หรือตามความต้องการของสังคม มีแผน 
การปรับหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตรใหม่ทุกระดับการศึกษา  และการจัดการเรียนการสอนที่ทนัสมัย
และเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี  รวมทั้งวางแผนการจัดวางระบบบริหารจัดการในส่วนของเจ้าหน้าที่
ที่มีความช านาญ/เชี่ยวชาญเพื่อรองรับการบริการที่ขยายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 
   
4 มีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนมีโครงการแลก 

เปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อย่างต่อเนื่องต่อไป    

 
 
 
 
5.   สร้างความเป็นผู้น าด้านครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์  และเป็นหน่วยงานที่เป็นคลังความรู้ด้านศึกษาศาสตร์  

ในเขตภูมิภาคตะวันตก  และในระดับชาติ   มีการจดัท าแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพื่อประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  ตอบสนองการแข่งขันของสถาบนัอุดมศกึษาทั้งในภาครฐัและเอกชน  มีแผนงาน
และเป้าหมายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ  การก าหนดทิศทางการด าเนนิงานของ
เครือข่าย การก าหนดภารกิจของแต่ละเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม   

5.   มีเครือข่ายทางวิชาการ/มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/สถาบนั/มหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงทั้งในประเทศและตา่งประเทศทุกระดับ   สร้างและพฒันาการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องและสัมพนัธ์กับหน่วยงานของคณะฯ  ให้เป็นเครือข่ายระหว่างกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับดุษฎีบณัฑิตอย่างต่อเนื่อง 

6.   ให้ความส าคัญกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการ และที่ปรึกษาด้านกิจการ
นักศึกษา   ส่งเสริมและพัฒนางานดา้นการดูแลและพฒันานักศึกษาทุกระดับให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
การให้ค าปรึกษาในเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  การให้ความช่วยเหลือใน
เร่ืองปัญหาส่วนบุคคล การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และคณะกรรมการ 
สามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์  มีระบบการ
ติดต่อประสานงานกับผู้รับผดิชอบตั้งแต่ระดับบริหาร (คณบดีและรองคณบดี)  ระดบั
คณะกรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน)  และระดบัปฏบิัติการ (บุคลากรส านักงาน
คณบดีทุกระดับ) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปน็เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ให้ความส าคัญกับบทบาทของอาจารย์ทีป่รึกษาทั้งอาจารย์ทีป่รกึษาวิชาการ และที่
ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา  สง่เสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ มีสัมพันธภาพที่ดี 
ต่อกัน  สร้างและพัฒนาผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับมหาบัณฑติ และระดบั
ดุษฎีบัณฑิต ที่ทันสมัย มีวิสัยทศัน์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

7.   มีการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชา  โดยมีการ
ด าเนินการตา่งๆ ตามขั้นตอนทีส่ าคัญ ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  การประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมายในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา  การรับฟงั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรบัปรุง
โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด   การสัมมนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์  การจัดโครงการความร่วมมือกับอาจารย์พี่เลี่ยงในสถานฝึกประสบการณ์
โดยจัดโครงการพฒันาครูพี่เลี้ยงในการไปศึกษาดูงานในตา่งประเทศ (ขณะนี้ก าลงั
ด าเนินการโครงการรุ่นที่ 2)  ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูพี่เลี้ยง  
การสรา้งเสริมแรงจูงใจในการเป็นครูพี่เลี้ยงที่มปีระสทิธิภาพ (มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ)  โดยคณะฯ สนบัสนุนงบประมาณด าเนินโครงการฯ เปน็ตน้ 

8. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ใหม่เพื่อรองรับกับระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่ต้องการเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง  
รวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้
เหมาะสมกับการใช้งานมากข้ึน (ด าเนนิการแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างด าเนนิการ
เพิ่มเติมบางส่วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.   พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสนบัสนนุการวิจัยเพื่อรองรับ

ระบบการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังเช่นที่

ด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ   
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
9.  มีการประชุมภาควชิา/สาขาวิชาชี้แจงความจ าเปน็/แนวทางในการจัดท าแบบ มคอ. 

ต่างๆ /มีการติดตามการจัดส่งแบบ มคอ.ให้ครบถ้วนตามเกณฑ ์  
10  ด าเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา ให้กับสมาชิกในภูมิภาค 

ASEAN  โดยมีนักศึกษาในโครงการทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (นักศึกษาทนุจากประเทศกัมพูชา)โดย
ความร่วมมือของภาควิชาที่เก่ียวข้อง รับทุนการศึกษาในปี 2561 จ านวน 3 ราย  
และมีนักศึกษาโครงการความรว่มมือจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นตน้ 

11. จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี  เพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ  เช่น การอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่คณะฯ  
การจัดโครงการศึกษาอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดีเด่นเข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย  การจัด
โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในต่างประเทศ  โดย
การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศเวียดนาม โดยจัดแล้ว 2 รุ่น รวมทั้ง
มีการผลักดันให้นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

12.  มีการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การวิจัย ในสาขา
ศึกษาศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การจัดโครงการน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาให้เป็นทีรู่้จักและเป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาการ แวดวงการศึกษาสาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ /
ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ในต่างประเทศเป็นประจ าอย่าง

9.   มีระบบและกลไกการติดตามการจัดท าและจัดส่งแบบ มคอ.ต่างๆ ให้ครบถ้วน  
 
10.  ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาให้กับสมาชิกในภูมิภาค ASEAN  เพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 
11.  ส่งเสริมการจัดโครงการฯ ในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  โดยอาจส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการทาง

ภาษาที่ทันสมัยรองรับความต้องการในการพัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น ในเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  ควรเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดเกณฑ์ตามสาขาวิชา/คณะวิชาแทนการก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย   

 
 
 
 
 
12.  มีนโยบายพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน /ด้านการวิจัย ในสาขาศึกษาศาสตร์ 

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยจัดโครงการเผยแพร่ผลงานในลักษณะต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกคณะ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
 
 



 

7 
 

7 

สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

13.  มีการด าเนินการให้บัณฑิต/มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม  และมีศักยภาพในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระดับชาติและนานาชาติ  เช่น มีการ
จัดอบรม/ให้ความรู้เรื่องจริยธรรมในการวิจัย  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเกณฑ์
เรื่องจริยธรรมการวิจัยให้นักศึกษาทราบเป็นระยะอยู่เสมอๆ  มีการสอดแทรกเรื่อง
จริยธรรมความเป็นครูในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ทุกระดับ  มีรายวิชา
จริยธรรมในหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนในหลักสูตร  

14.  ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับ /ทุกสาขาวชิา  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์
ร่วมกัน   จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันานักศึกษา  เพื่อให้มี
ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวชิาการ เชน่ การจัดโครงการทับแก้ววิชาการ/
ศึกษาวิชาการ  ซึ่งเป็นโครงการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์  
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมตามสาขาวชิาเอกโดยอิสระ และ
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้ระบบการ
ท างานจากการปฏิบัติจริง  นอกจานี้นักศึกษายังเปน็แกนหลักในการจัดโครงการที่
สร้างชื่อเสียงและผลงานเปน็ที่ประจักษ์อีกหลายโครงการ ได้แก่ โครงการครอบครัว
ศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างนักศึกษา
และผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่  โครงการค่ายศิลปป์ั้นครู เพือ่แนะน าให้นักเรียนได้
รู้จักระบบการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์  โครงการปิ่นมาลาวิชาการ :     
เอกะทศวิชาเสริมสร้างปัญญาวฒุิ  เพื่อน าเสนองานดา้นวิชาการของนักศึกษาสาขา 
วิชาตา่งๆ โครงการ Color of Life : สีสันแห่งชีวิต   โครงการแนะแนวการศึกษา   ซึ่ง
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  ฯลฯ  ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัย /คณะ
วิชา/ภาควิชา/สาขาวิชาสนับสนนุงบประมาณและประสานงานให้นักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาทักษะอย่างเป็นรปูธรรมอย่างต่อเนื่องมาทุกปีงบประมาณ  

 

 
13.  ส่งเสริมให้คณาจารย์สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บัณฑิต/มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ของคณะฯ  ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  
 
 
 
 
 
14.  ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดบั/ทุกสาขาวชิาได้มสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมสรา้งสรรค์ ร่วมกันจดักิจกรรมนอก

หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีความเปน็เลิศทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป  เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนในการเข้าสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์  เช่น มีหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้มากข้ึน เป็นตน้   
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
ด้านการบริการวิชาการ 
1. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสังคมเป็นจ านวนมาก ทั้งใน
ระดับสาขาวิชา ภาควิชา และคณะ  โดยมีหน่วยบริการวชิาการของคณะฯ ภายใต้
ศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ มล.ปิ่น มาลากุล  ท าหน้าที่ให้การสนบัสนนุ
ด้านงานบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง 

2. มีการประชุมชี้แจงให้คณาจารยด์ าเนินการการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นระยะอยา่งต่อเนื่อง  

3.   มีแผนการบริการวิชาการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาควิชา/โรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  โดยมีมติจากที่ประชุม
ในการจัดล าดับในการเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งพิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ โดยที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย   นอกจากนี้มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย         
ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน  โดยคณะฯ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของ
คณะฯ ให้ภาควิชา/สาขาวิชาที่เสนอโครงการฯ แต่ ไม่ได้รับงบประมาณ  และยัง
ประสงค์ด าเนินโครงการ จัดสรรใหทุ้กโครงการๆละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ วางแผนร่วมกันในการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างทั่วถึงและ

ไม่ซ้ าซ้อนตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาชีพ   ส่งเสริมให้เป็นผู้น าและเป็นต้นแบบในการบริการ
วิชาการแก่หน่วยงาน  องค์กร  ผู้ที่เกี่ยวข้องในทางการศึกษาในประเด็นที่มีความส าคัญทางการศึกษา
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป    

2.  กระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักและรับผิดชอบด าเนินการเรื่องการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับ  
การเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

3.  ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ได้ผลในวงกว้างและคุ้มค่า  และสร้าง
ความเข้าใจในการจัดโครงการที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับแนวคิดในปัจจุบันและอนาคต ให้กับ
นักศึกษา 

    

ด้านการวิจัย 
1. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อเป็นงบประมาณดา้นการวจิัยตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลยัก าหนดทึกปีงบประมาณ   
2. มีการจัดสรรทุนสนับสนนุการท าวิจัยในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ทนุอุดหนุนการท าวิจัยของ

บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุ   ทนุสนบัสนุนนักศึกษาที่ท าหน้าที่เปน็
ผู้ช่วยวิจัย  ทุนสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย   ทนุสนับสนนุค่าตอบแทนที่ปรึกษา
งานวิจยั  ทุนสนบัสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการวิจัย  เป็นตน้ 

3. มีการก าหนดให้การสรา้งสรรคผ์ลงานวิจยัเปน็ส่วนหนึง่ของการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีของบุคลากรสายวชิาการ  โดยผู้ที่มผีลงานวิจัยในรอบการประเมินจะได้รับ

 
1. ส่งเสริมด้านการแสวงหาเครอืข่ายทุนอุดหนนุการวิจัยทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่

คณาจารย์อย่างต่อเนื่องต่อไป 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนด้านการวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง 
 
 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างตอ่เนื่องเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนด  สนับสนนุในการสร  างแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์ในการสร  างสรรค์
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
การพิจารณาผลการปฏบิัติงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

4. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติโดยมีการจัดสรรเงินรางวัล
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

5. มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้คณาจารย์ไปน าเสนอผลงานวิจัยในตา่งประเทศ  โดย
สนับสนนุค่าใช้จา่ยตา่งๆ ในการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

6. มีการติดตามข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของ      
ผู้สรา้งสรรคผ์ลงานวิจัยและผูต้อบรับการน าผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์อยา่งเปน็ระบบ 

7. มีบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนนุทุนวจิัยจากหน่วยงานภายนอก
เป็นประจ าทุกปี  เชน่ ทนุวิจัยจาก สกว. / วช. /หรือแหล่งทุนอืน่ๆ โดยผู้วิจัยมี
ผลงานเปน็ที่ยอมรับ   

8. คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความไวว้างใจในการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  และเป็นเครือข่ายการวิจัยในระดบัภูมิภาค/ระดบัชาติ    

ผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 
4. ผลักดันและสนับสนุนนโยบายการเสริมแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
5. ให้การส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ในการไปน าเสนอผลงานวิจยัในต่างประเทศต่อไป  เพื่อกระตุน้ให้

คณาจารย์สรา้งสรรค์ผลงานวิจยัและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน 
6. เป็นศูนย์กลางของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสนบัสนุนการพัฒนาการเรียน การสอน  การศึกษา 

 
7. มีแนวทางส่งเสริมการท าวิจัยส าหรับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่  โดยอาจจัดทีมที่ปรึกษาในการท า

วิจัย มีพี่เลี้ยง (mentor) ในการท าวิจัย   จัดสรรงบประมาณส าหรับผู้ช่วยวิจัย ฯลฯ   
 

8. เป็นผู้น าและต้นแบบในการวิจัยแก่หน่วยงาน องค์กร  ผู้ที่เก่ียวข้องในการวิจัยทางการศึกษาในอันที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ทุกหน่วยงานของคณะฯ  มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเป็น

ประจ าอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของคณะวิชา  โครงการ
ของภาควิชา /โรงเรียน  ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินงานโดยคณะวิชา  ภาควิชา  
สาขาวิชา หรือนักศึกษา  และเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  เช่น 
งานพิธีมอบครุสิทธิ์ การจัดพิธีไหว้ครู  การจัดโครงการวันเวลาภาษาไทย  การจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ  การจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใย
วัฒนธรรม การจัดโครงการวันสงกรานต์  วันส าคัญทางพุทธศาสนา (พิธีหล่อเทียน /
แห่เทียนพรรษา)  โครงการบายศรีสู่ขวัญส าหรับน้องใหม่ของคณะฯ  เป็นต้น  

2. มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจัดหาสถานทีท่ าการตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด าเนนิงานดา้นศลิปวัฒนธรรม  พร้อม
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิซึ่งเปน็อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
เป็นที่ปรึกษาคณบดีดา้นศลิปวฒันธรรมเพื่อเป็นผู้เสริมสร้างงานด้านศิลปวฒันธรรม

 
1. ส่งเสริมการจัดโครงการ /กิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้บุคลากร  นักศึกษา  บัณฑติให้ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรมทั้งในด้านการอนุรักษ์    การสร้างนวัตกรรม

ทางดา้นศิลปะและวัฒนธรรม  งานดา้นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
ของคณะฯ ให้เข้มแข็งและถูกขนบประเพณีอันดีงาม 

3. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพือ่การด าเนินงานดา้นการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมใน
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

4. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ชัดเจนในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ    

5. มีโครงการถอดบทเรียนการด าเนินงานดา้นศลิปวฒันธรรมของคณะศึกษาศาสตร์  
(อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน) เพือ่เป็นแหล่งภูมิปัญญาของสงัคมไทยโดยมีแผนการ
เผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเปน็เครื่องมือในการช่วยด าเนนิงาน 

 
3.  จัดสรรงบประมาณเงินรายได้  เรือเสนอขอรับการสนับสนนุจากเงินงบประมาณแผ่นดินในการจัด

ด าเนินงาน /จัดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
4.   ควรก าหนดนโยบายและแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่ไว้ในแผนฯ ต่อไป 
 
5.   ผลักดันการด าเนนิงานที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่ทั้งในระดับ ชุมชน หมู่บา้น 

สังคม เพื่อให้คณะฯ เป็นแหล่งความรู้ในเขตภูมิภาคตะวันตก 

ด้านกิจการนักศึกษา 
1. มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งรับผิดชอบ

ด าเนินงาน/ประสานงาน  ก ากบัดูแลงานดา้นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
2. มีสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (สนศ.) ซึ่งท างานประสานโดยตรงกับคณะฯ 

และสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และด าเนนิงานกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ
ศึกษาศาสตร ์

3. มีแผนการด าเนนิงานดา้นกิจการนักศึกษาที่ชัดเจนในแต่ละรอบปีงบประมาณ  โดย
จัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการฯ เป็นประจ าทุกป ีได้แก ่โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  โครงการบายศรสีู่ขวัญ  โครงการไม้เรียวเกมส์  โครงการกล้วยไม้เกมส์   
โครงการความรู้สู่น้อง  โครงการศึกษาพัฒนา โครงการทับแก้ววิชาการ  โครงการปิ่น
มาลาวชิาการ  โครงการค่ายศิลป์ปั้นครู  โครงการวันเข้าพรรษา โครงการปนัน้ าใจ
จากพี่สู่น้อง  โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจ  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสงกรานต์
ราตรีแห่ง คีตกาล  โครงการปัจฉิมนิเทศ  ฯลฯ  

4.   มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาประเภทต่างๆ ปีละประมาณ 400,000 บาท  
5.   มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์หารายได้จากการช่วยปฏิบัติงา 
6.   มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลนักศึกษา  ศิษย์เก่า เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน

ในเร่ืองต่างๆ (ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงาน) 

 
1. ส่งเสริมสนบัสนุนให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาด าเนนิงานดา้นกิจการนักศึกษาอย่างเข้มแข็ง

ต่อไป 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ สนศ.  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนานักศึกษาในการจัดท ากิจกรรมนอก

หลักสูตร  และเรียนรู้การท างานในสถานการณ์จริงผา่นกิจกรรมนักศึกษา 
 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีให้แก่
นักศึกษาในการจัดโครงการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป  โดยอาจบูรณาการโครงการต่างๆ ที่
สอดคล้องสัมพันธ์กนัเข้าด้วยกนับ้างก็ได้  เพื่อให้มีจ านวนโครงการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
4. สนับสนนุให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
5. สนับสนนุให้มีการจัดสรรทุนการท างานให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
6. ผลักดันให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลนักศึกษา  ศิษย์เก่าให้เป็นรูปธรรม  ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อ

สะดวกในการติดต่อประสานงานในเร่ืองต่างๆ ในอนาคต 
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /โสตทัศนูปกรณ์ 
1. มีโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทีท่ันสมัยมปีระสิทธิภาพ  

ที่ใช้งานได้ในระดับดี  แตย่ังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก 
2. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้งาน/ใช้บริการเพื่อการเรียนการสอนเพิ่ม

เป็นประจ าทุกปีเพื่อให้ครบถ้วนทุกห้องเรียน  และทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน  โดยในปีงบประมาณ 2562  ได้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนปูกรณ์ทดแทนของเดิมเกือบทั้งหมด  

3. มีการประสานงานกับศนูย์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าฐานข้อมูลต่างๆ  หรือโปรแกรมการ
ใช้งานที่จ าเปน็ของคณะฯ เปน็ระยะอย่างต่อเนื่อง  

4.  มีกระดานอัจฉริยะให้บริการในบางห้องเรียนเป็นโครงการน าร่องการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่  

5.  มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนและบริการผู้ใช้งานในบริเวณต่างๆ 
ของคณะฯ  แต่มีจ านวนผู้ใช้มากส่งผลให้สัญญาณไม่ดีเท่าที่ควรในบางช่วงเวลา   

 
1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการตัดสนิใจได้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
2. ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย  มีคุณภาพและพอเพียงแก่

การใช้งาน  มีอปุกรณ์เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย ์
 
 
3.   ประสานงานกับศูนย์คอมพวิเตอร์ในการจัดท าฐานข้อมูลต่างๆ  หรือโปรแกรมการใช้งานทีจ่ าเป็นของ

คณะฯ อย่างต่อเนื่อง  
4.  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะเพิ่มเติม เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 
5.   สนับสนุนการพฒันา/เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความแรงเพียงพอเพื่อใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนที่ทนัสมัยอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบทั้งในระดบัภาควชิา

และระดับคณะวิชา 
2. คณบดีและรองคณบดทีุกฝ่ายเปน็ผู้รับผดิชอบ  ควบคุม  ก ากับดูแลการด าเนนิงานตาม 

ตัวบ่งชีต้ามเกณฑ์การประกันคณุภาพของ สกอ.  สมศ. และ ก.พ.ร. 
3. หัวหน้าภาควิชา  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประธานสาขาวชิา และ

คณาจารย์ในสังกัด  รับปดิชอบการประกันคุณภาพระดับหลักสตูร 
4. งานวิจยั บริการวิชาการ  แผนและประกนัคุณภาพการศึกษารบัผิดชอบด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง  และก าหนดเป็นนโยบายทีช่ัดเจนวา่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าทีส่่วนหนึง่ของทุกคน/ทุกงาน 

  
 

 
1.   สนับสนุนให้มีการก าหนดทิศทางการประกันคุณภาพที่ชัดเจน  มีการด าเนินการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  

เช่นที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั  โดยอาจเพิ่มเติมเร่ืองการจัดท าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน
ต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

2.  สนบัสนุนให้มีการน าระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับคณะวชิา  และการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร   
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
ด้านการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1. มีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ตั้งแต่ระดับปฐมวยัจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบง่การบริหารเป็น 2 ส่วน คือ 
1.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นหน่วยงาน  

ในก ากับ  มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  เปิดสอนในระดบัปฐมวัย (อนุบาล 1 -3)  
และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 

1.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นส่วนราชการมีฐานะเทยีบเท่าภาควชิา  
เปิดสอนในระดบัมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 6 

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  เป็นโรงเรียนชัน้น า
ระดับปฐมวยัและประถมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวดัใกล้เคียง 

3. โรงเรียนสาธิตฯ ทุกระดับเปน็แหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนักศึกษาสาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย  สาขาวชิาการประถมศึกษา  และสาขาวชิาเอกอื่นๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. คณะฯ เปิดโอกาสให้อาจารยโ์รงเรียนสาธิตสอนในบางรายวิชาของหลักสูตรระดับ

ปริญญาบณัฑิตได้หากเป็นรายวชิาที่อาจารย์ผูส้อนมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวชิานั้นๆ      
เพื่อสามารถน าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการได้   
 

 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเชื่อมโยงการส่งเสริมความ

ร่วมมือทางวิชาการกับภาควชิา และโรงเรียนสาธิตทุกระดบั 
 
 
 
 
 
2.   พัฒนาโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ให้เป็นโรงเรียนชัน้น าในเขต

ภูมิภาคตะวันตก 
3.  มีนโยบายและแผนในการพฒันา/เพิ่มศักยภาพของโรงเรียนสาธิตทุกระดบั ในดา้นตา่งๆ  ได้แก่ 
      -    พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
- การพัฒนาและสนบัสนนุ  สง่เสริมให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรทุกระดบัเป็นแหล่งฝกึ

ประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกปฏิบัติการสอน  โดยบุคลากรในโรงเรียนสามารถเป็นผู้สอนใน
หลักสูตรของสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง /รายวิชาดังกลา่ว  เพื่อสามารถน าไปขอก าหนดต าแหนง่ทาง
วิชาการได ้

- มีระบบการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตทุกระดับให้มีความ
เชื่อมโยง ต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น    

- เป็นผู้น าในการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับสภาผู้บริหาร
โรงเรียนสาธิตและคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ในสถาบนัที่เก่ียวข้อง  เพื่อความเป็นเลิศและเปน็ผูน้ า
ด้านการเรียนการสอน 

4.  สนับสนุนให้บุคลากรโรงเรียนสาธติ ทุกระดับมีความก้าวหนา้ในวิชาชีพทั้งสายวชิาการและสาย
สนับสนนุ  ในการกา้วสู่ต าแหนง่ทางวชิาการ และ/หรือต าแหนง่ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตทุกระดบัมีความกา้วหน้าในสายงาน เช่น 

การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น การเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ 
 

6.  จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ร่วมกับคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับทราบนโยบาย    
ทิศทางการด าเนินงานของคณะฯ  อาทิ การประชุมเชิงปฏบิัติการประจ าปี   การ
ประชุมบุคลากรประจ าปี  กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมในโอกาสต่างๆ   เปน็ตน้ 

7. ผู้บริหารของโรงเรียนทั้ง 2 ระดบั  ร่วมเป็นกรรมการบริหารของคณะวิชา เพื่อร่วม
วางแผนพัฒนางานต่างๆ   

8. ปัจจุบนัโรงเรียนสาธิตมีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน  และมีแผนการเรียนเพิ่มข้ึน  ท าให้
อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมมีสถานที่  ห้องเรียน  ห้องกิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงพอ 

9. ปัจจุบนัโรงเรียนสาธิตระดบัมัธยมศึกษามีผู้เกษียณอายุราชการไปหลายอัตรา  แต่
ได้รับอัตราทดแทนน้อยกว่าอัตราที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว  ท าให้ต้องใช้งบประมาณ
เงินรายได้ในการจ้างบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่มีการ
ขยายจ านวนการรับ โดยงบประมาณกว่าร้อยละ 70  เป็นงบประมาณหมวดค่าจา้ง/
ค่าตอบแทนอาจารย ์

10.  มีการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
ในระดับประถมศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีละ  40 คน 
โดยผู้ผา่นการคัดเลือกต้องมีคะแนนผา่นคา่เฉลี่ย (mean) โดยคิดคะแนนเฉลี่ยจาก
จ านวนผู้เข้าสอบคัดเลือกทั้งหมด   

11. มีการรับนักเรียนประเภทสวัสดิการผู้มีอุปการคุณ ในจ านวนไม่เกินร้อยละ 10  โดย 
เป็นไปตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการให้สวัสดิการ 
ฉบับลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547     

12. มีโครงการรับนักเรียนประเภทสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่จ ากัด
จ านวน  แต่ใช้เกณฑ์คะแนนผ่านค่าเฉลี่ย (mean) ทุกปีการศึกษา 

5.  ส่งเสริมสนับสนนุการศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษาของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร
ทุกระดับ เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอน  โดยงดเวน้
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
- เพิ่มขวัญและก าลังใจส าหรับพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษางบประมาณเงนิรายได ้

6.  ส่งเสริมสนบัสนนุให้บุคลากรขอโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะวชิาอยา่งสม่ าเสมอ 
 
  
7.   ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนสาธิตให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานร่วมของโรงเรียนสาธิต  

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
8.   จัดหาสถานที่เพื่อการขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่หากได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง

อาคาร   เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านการจัดการศึกษา  การรับนักเรียนเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบมากยิง่ขึ้น  

9.   ควรขอรับการสนับสนนุกรอบอัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษยีณที่จ้างจากเงินงบประมาณแผน่ดินจาก
มหาวิทยาลยั  เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามสัดส่วนจ านวนนักเรียน 

 
 
10.  สนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการรับนักเรียนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตาม

มติของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายต่อเนื่องต่อไป 
 
 
11.   เสนอใหเ้พิ่มจ านวนการรับนักเรียนประเภทสวัสดิการผู้มีอุปการคุณจากเดิม“ไม่เกินร้อยละ 10” เป็น 

“ไม่เกินร้อยละ 15” ของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

12.  เสนอให้คณะวิชาเปิดรับโควตาการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ด้วย
โดยก าหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะวิชาก าหนด 
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สถานภาพ/สถานการณ์ ความต้องการของหน่วยงาน 
13.  มีการเปิดสอนโครงการ English Program ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  และ

ผลักดันให้มีการเปิดสอนโครงการ English Program ในระดับมัธยมศึกษาด้วย    
13.  ผลักดันให้มีการเปิดสอนโครงการ English Program หรือการจัดท าโครงการ International School 

ในโรงเรียนสาธิตทุกระดับ  ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 


