คณะครุศาสตร
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประกอบดวย 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
สาขาวิชาภาษาไทย นอกจากนี้คณะยังมีหนาที่ ติดตามประเมินผล กําหนดและพัฒนาหลักสูตรการเรียน การ
สอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณในโลกปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป มีกระบวนการประเมินผล
การเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารยในคณะใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดไว ควบคุม ดูแล บุคลากร
และนักศึกษาในคณะใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัย
ในสวนของดานสนับสนุนการเรียนการสอน กําหนดใหมีสํานักงานคณบดีเปนหนวยงาน
รับผิดชอบ ซึ่งแบงงานภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ งานบริการและงานเลขานุการ
1.2 ดําเนินการงานบริหารงานบุคคล
1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการประชุม
1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.5 ดําเนินการงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนคณะ เชน การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การ แผน งบประมาณ แผนอัตรากําลัง และแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ กํากับดูแล และติดตามรายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อชี้วัดความสําเร็จของแผนแตละแผนใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและนโยบายของคณะ
และมหาวิทยาลัย
1.6 ดําเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธคณะ เชน จัดทําเอกสาร สื่อสิ่งพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
1.7 ดําเนินการงานประกันคุณภาพคณะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะ เชน จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อใชประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก
1.8 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
1.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานบริการวิชาการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานวิจัย งานวารสารวิชาการคณะและงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการชุมชนและงานหลักสูตร
2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษา
2.4 ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระบบงานของคณะใหทันสมัย
2.5 ดําเนินงานใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ดิจิตอลมัลติมีเดีย แกคณาจารย และนิสิต นักศึกษา

2.6
2.7
2.8
2.9

ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุดและหองปฏิบัติการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา
ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

3. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
3.1 ศึกษาและวิเคราะห กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
และของโรงเรียน และบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
3.2 จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน แผนการดําเนินงานประจําป แผนงบประมาณ แผนประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย และแผนอื่นๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ดําเนินการใหโรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ดําเนินการจัดหานักเรียนใหไดตามแผนการรับนักเรียน ควบคุมดูแลและสงเสริมกิจการ
ที่เกี่ยวของกับนักเรียน และจัดทําโรงเรียนเครือขายโดยมีบันทึกตกลงความรวมมือ อยางนอยปละ 2 แหง
3.4 ดําเนินการใหโรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งตามเกณฑมาตรฐาน สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการนําเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณา
การดํารงตําแหนงตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
3.6 ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ของโรงเรียนตอ
คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการอํานวยการ และสภามหาวิทยาลัย
3.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการ และการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
3.8 ดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการผูปกครองและนักเรียน
3.9 ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเครือขาย
สารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาเว็บไซตและสื่อทัศนูปกรณ
3.10 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานประชุม งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และจัดระบบบริหารจัดการงานดานการสนับสนุน
งานวิชาการของคณะ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนของคณะ เชน กําหนดนโยบาย วางแผน
ประสานงาน จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาฯ ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ งานโครงการ และกิจกรรมตางๆ ของคณะ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพศึกษา
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ สนับสนุนสงเสริมงานวิจัย และงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการชุมชนของคณะ
8. ดําเนินเกี่ยวกับงานหลักสูตรตางๆ ของคณะ
9. านประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
10 .ดําเนินการเกี่ยวกับงานฐานขอมูลสารสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศใหทันสมัยและสอดคลองกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
11. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ดิจิตอลมัลติมีเดียของคณะ
12. ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการและปรับปรุงดูแลคอมพิวเตอรของคณะ
13. ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุด และหองปฏิบัติการของคณะ
14. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการแนะแนวใหกับนิสิต
นักศึกษา ของคณะ
15. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการ งานกิจกรรม งานกีฬาและนันทนาการของคณะ
16. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ
17. ดําเนินการเกี่ยวกับงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
18. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานในหนาที่
19. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
คณะครุศาสตร แบงงานภายในออกเปน 2 งาน ดังนี้
1.งานบริหารทั่วไป มีลักษณะงานโดยทั่วไป คือ ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและ
การบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะที่ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน การศึกษา

วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติ การรายงาน ชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองและงาน
พิธีตางๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และจัดทํารายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอื่นๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุม และบริหารงานหลายดาน เชน งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานประชาสัมพันธ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 ดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ งานบริการและงานเลขานุการคณะ
1.2 ดําเนินการงานบริหารงานบุคคลของคณะ
1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมคณะ
1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.5 ดําเนินการงานนโยบายและแผนคณะ เชน การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ แผนอัตรากําลัง และแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ กํากับดูแล และติดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อชี้วัดความสําเร็จของแผนแตละแผนใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย
1.6 ดําเนินงานการประชาสัมพันธคณะ เชน จัดทําเอกสาร สื่อสิ่งพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
1.7 ดําเนินการงานประกันคุณภาพคณะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะ
เชน จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับคณะ เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อใชประกอบสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก
1.8 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
1.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานบริการวิชาการ มีลักษณะงานโดยทั่วไป คือ งานวิชาการ งานวิจัยและบริการชุมชน งาน
พัฒนานักศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร ดิจิตอลมัลติมีเดีย และ
หองปฏิบัติการ มีลักษณะงานโดยทั่วไป คือ ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอนและวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยูใน
ความควบคุมของทางสถาบันการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการ
และสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพ
การศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดการความรู การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ
นํามาดัดแปลงเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตางๆ การเลือกใชเทคนิคหรืออุปกรณในการสอน การ
บรรยาย การประชุม การฝกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของสวนราชการ
ตางๆ การควบคุมการใช การจัดหาและการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณตางๆ ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร

เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต รวมทั้งเขียนคูมืออธิบายการใช
คําสั่งตางๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือและชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให
คําปรึกษา แนะนํา อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ดานตางๆ แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ และปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ เพื่อชวยเหลือและใหบริการเกี่ยวกับการ
ทดลองในการหองปฏิบัติการ ตลอดจนลางทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณทางวิทยาศาสตร เครื่องแกว
ภาชนะตางๆ ที่ใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวบทั้งเก็บรักษาบํารุงซอมแซมเชน งานบริการวิชาการ งานวิจัย
และบริการชุมชน งานบริการกิจการนักศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ดาน
คอมพิวเตอร ดิจิตอลมัลติมีเดีย ดานหองปฏิบัติการ และปฏิบัติงานในหนาที่อื่นที่เกี่ยวของรับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานวิจัย งานวารสารวิชาการคณะและงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการชุมชนและงานหลักสูตรของคณะ
2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษาของคณะ
2.4 ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระบบงานของคณะใหทันสมัย
2.5 ดําเนินงานใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ดิจิตอลมัลติมีเดีย แกคณาจารย และนิสิต
นักศึกษา
2.6 ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุดและหองปฏิบัติการคณะ
2.7 ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาคณะ
2.8 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
2.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีลักษณะงานโดยทั่วไป คือ จัดทํา
แผนพัฒนาโรงเรียน แผนการดําเนินงานประจําป แผนงบประมาณ แผนประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และแผน
อื่นๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด ศึกษาและวิเคราะห กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
และของโรงเรียน และบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดําเนินการจัดหานักเรียนใหไดตามแผนการรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควบคุมดูแลและสงเสริมกิจการที่เกี่ยวของกับนักเรียน และจัดทําโรงเรียนเครือขายโดยมีบันทึกตกลงความ
รวมมือ ดําเนินการเกี่ยวกับการนําเสนอรายชื่อบุคคลแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามโครงสรางโรงเรียน ดําเนินการ
เกี่ยวกับการนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการ และการดําเนินงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามวัตถุประสงค ดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการผูปกครองและนักเรียน ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการ
วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาเว็บไซตและ
สื่อทัศนูปกรณ และปฏิบัติงานในหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ รับผิดชอบเกี่ยวกับ

3.1 ศึกษาและวิเคราะห กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
และของโรงเรียน และบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
3.2 จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน แผนการดําเนินงานประจําป แผนงบประมาณ แผนประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาและขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย และแผนอื่นๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดําเนินการใหโรงเรียนมีการประกันคุณภาพศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ดําเนินการจัดหานักเรียนใหไดตามแผนการรับนักเรียน ควบคุมดูแลและสงเสริมกิจการ
ที่เกี่ยวของกับนักเรียน และจัดทําโรงเรียนเครือขายโดยมีบันทึกตกลงความรวมมือ อยางนอยปละ 2 แหง
3.4 ดําเนินการใหโรงเรียนมีการประกันคุณภาพศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งตามเกณฑมาตรฐาน
สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
3.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการนําเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณา
การดํารงตําแหนงตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
3.6 ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ของโรงเรียนตอ
คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการอํานวยการ และสภามหาวิทยาลัย
3.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการ และการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
3.8 ดําเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการผูปกครองและนักเรียน
3.9 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ
เครือขายสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาเว็บไซตและสื่อทัศนูปกรณ
3.10 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
3.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

