






















































































 

 

 

 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ  ห้องประชุมพระยาประมวญวิชาพูล อาคาร ๓๐ ชัน้ ๑ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพระยาประมวญวิชาพูล  อาคาร ๓๐ ชั้น ๑ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

.................................................. 
 

ระเบียบวาระการประชุม                   หน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         ๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม            ๒ 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทรท์ี่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง            11 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ           13 

วาระท่ี ๔.๑  ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ       13 
๔.๑.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ :  โครงการ ๙ ตามรอยพ่อชีวิต

พอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมน้อมน าศาสตร์ พระราชาสู่สถานศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๑) 

๔.๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑) (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๒) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        ๑๕ 
วาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ       15 

๕.๑.๑ (ร่าง)  แผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑) 

วาระท่ี ๕.๒   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย      ๑5 
๕.๒.๑ รายงานการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการก ากับการ

ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร  
๕.๒.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งด าเนินการตามก าหนดเวลา 
๕.๒.๓ เสนอแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
๕.๒.๔ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 
๕.๒.๕ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 256๑  
๕.๒.๖ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2 
๕.๒.๗ รายงานการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ

ติดตาม ปย.2 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ                   34 



 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
             การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
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ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
                           การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 

 
สรุปเรื่อง 
       ตามที่มกีารประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทรท์ี ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เลขานุการการประชุมได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  รวม .... หน้า ดังรายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารที่แนบ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

  (        )    รับรองรายงานการประชุม 
 
        (        )    รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก้ไข 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาประมวญวิชาพูล 

---------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์   ประธานกรรมการ  
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา    รองประธาน 
 ๓.  นายขจิตพันธ์      สุวรรณสิริภักด์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๔.  นายจรูญ      มีธนาถาวร     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 ๕.  ดร.กัลยา   มาลัย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ทัศนัย  กีรติรัตนะ     กรรมการ 
 ๗.  อาจารย์ ดร.ณัฐมน    พันธุ์ชาตรี     กรรมการ 
 ๘.  อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา     เย็นเอง     กรรมการ 
 ๙. นางสาวพรวิภา      เสือสมิง      เลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  นางสาวกรรณิการ์  บารมี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๔/๕๕๙ และ ๒๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

๑)  จาก “ดร.ดิเรก  พรสีมา” เป็น “นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์” 
๒)  จาก “นายวรพงษ์  วรรณศิริ”   เป็น “นางกัลยา  มาลัย” 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
รับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไข ดังนี้ 
๒.๑ หน้าที่ ๓ วาระท่ี ๑  

ข้อ ๑ บรรทัดสอง แก้ไขจาก “ค่าบ ารุงคณะๆ ละ ๕๐%” เป็น “ค่าบ ารุงคณะ ร้อยละ 
๕๐” 

ข้อ ๒ บรรทัดสาม แก้ไขจาก “จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น 
“จังหวัดสมุทรสาคร” 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 



ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ ข้อเสนอแนะปัญหาหลักสูตรการประถมศึกษา  
ประธานที่ประชุม แจ้งว่าหลักสูตรการประถมศึกษาไม่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปี ๒๕๕๙ พบว่ามีปัญหาเรื่องอัตราก าลังของคณาจารย์ มีการแก้ปัญหาจัดหาคนเพ่ิม ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว คาดว่าหลักสูตรการประถมศึกษาจะผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๐ แต่จะส่งผลให้นักศึกษา
ปีที่ ๑ เกิดปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) คิดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพราะสาขาวิชาการ
ประถมศึกษามีนักศึกษาโครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๑๘ คน อาจท าให้ปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ลดน้อยลงไป 

๓.๒ แนวทางการปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการบริการวิชาการ แจ้งรายงานผลการปรับหลักสูตร    

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี  จ านวน ๔ หลักสูตร มีหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา การประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา มีการด าเนินปรับปรุงหลักสูตร
ใหม ่ปี ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ซึ่งเดิมจะมีการเรียนวิชาพ้ืนฐาน (วิชาครู) ร่วมด้วย เมื่อเปลี่ยนเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต จึงต้องใช้วิชาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีรายวิชาครูเรียนในหลักสูตรนี้ จากเดิมปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๔ 
หลักสูตร เหลือ ๓ หลักสูตร มีหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ส าหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ไม่ได้เสนอต่อ ทั้งสามหลักสูตรได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ ผลการพิจารณาหลักสูตรคูปองครู 
ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องผลการพิจารณาหลักสูตรคูปองครู มีหลักสูตรที่ผ่าน

การพิจารณาทั้งหมด ๗ หลักสูตร จากสถาบันคุรุพัฒนา มีการจองรุ่นให้ครูทั่วประเทศเลือก booking  พร้อม
กับให้ทางคณะส่งรายชื่อวิทยากรและคุณสมบัติ ผลปรากฎว่าวิทยากรไม่ผ่านรอบแรกทั้งหมด อาจเนื่องมาจาก
ไม่ได้ส่งหลักฐาน มีการยื่นหลักฐานเสนออีกครั้ง ซึ่งมีหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

613183006 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในยุค 4.0 

613292006 การพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ในการประยุกต์ใช้ Infographic เพ่ือจัดการเรียนรู้ 

613012013 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) สู่ชุมชน การเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC) 

  การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
ทั้ง 4 หลักสูตร ด าเนินการเปิดให้ครูได้ Booking โดยมีพ้ืนที่อยู่ในจังหวัดสุมทรสาคร 

ประจวบคีรีขันธ์ และลพบุรี ผลปรากฎว่ามีค่าใช้จ่ายสูง หลักสูตรมีอบรมระยะเวลา 4 วัน และเป็นปฏิบัติ ไม่
เหมาะแก่การลงพ้ืน จึงขอเปิดอบรมท่ีมหาวิทยาลับราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น ซึ่งคราวต่อไปจะมีการ
ปรับหลักสูตร ให้เหลือระยะอบรม 2 วัน เน้นการบรรยาย 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 



๔.๒ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สพป. สมุทรสาคร) 
ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๔.๗ ล้านบาท เป้าหมาย พัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 27 โรงเรียนสังกัด สพป สมุทรสาคร ด าเนินการไปแล้ว 
8 กิจกรรม คงค้าง 2 กิจกรรม ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษ และการถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ดังนี้ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
สถานที่ด าเนินการ งบประมาณ 

2 3 -2 4  ธั น ว า ค ม 
2560 

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ STEM Education 
 

ครู 120 คน โรงแรมไมด้า เดอซี 
หัวหิน 

585,000 บาท 

20 ธันวาคม 2560-
30 กุมภาพันธ์ 2561 

2. กิจกรรมการพัฒนาการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ ระยะที่ 1  

นั ก เ รี ย น 
700 คน  

ณ  ที่ ตั้ ง ข อ ง
โ ร ง เ รี ย น  1 6 
โรงเรียน 

485,500 บาท 

2 2 -2 5  ม ก ร า ค ม 
2561 
2 3 -2 6  ม ก ร า ค ม 
2561 

3. ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนผ่าน
ค่ายวิชาการเชิงบูรณาการ 

นั ก เ รี ย น 
458 คน 

โรงเรียนวัดนางสาว 
โรงเรียนวัดเจริญ
สุขาราม 
โรงเรียนวัดคลองครุ 
จังหวัด สมุทรสาคร 

458,180 บาท 
 

10 กุมภาพันธ์ 2561 4. การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การสอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
เขียนภาษาไทย 

ครู 120 คน โ ร งแรม เซนทรั ล
เพลส สมุทรสาคร 

299,950 บาท 

1 0 -1 1  มี น า ค ม 
2561 

5. ก า ร พั ฒ น า ก า ร ส อ น
คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเชิงรุก 

ครู 120 คน โ ร งแรม เซนทรั ล
เพลส สมุทรสาคร 

353,550 บาท 

2 6 -2 8  มี น า ค ม 
2561 

6. การศึกษาดูงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ครู 140 คน ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร
พัฒนาเขาหินซ้อน 
โรงแรมพินนาเคิล 
จังหวัดชลบุรี 

957,300 บาท 

15 สิงหาคม 2561- 
30 กรกฎาคม 2561 

7. กิจกรรมการพัฒนาการจัด
กิจกรรมลดเวลเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ระยะที่ 2 

นั ก เ รี ย น 
300 คน 

ณ  ที่ ตั้ ง ข อ ง
โ ร ง เ รี ย น  1 1 
โรงเรียน 

330,000 บาท 

26 -27 พฤษภาคม 
2561 

8. การเสริมสร้างความสามารถ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ส าหรับครู 

ครู 120 คน มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา 

296,300 บาท 

 



   มติที่ประชุม  รับทราบ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กัลยา  มาลัย แจ้งผลจาก
การพัฒนาโรงเรียนในสมุทรสาครมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น ONET เพิ่มขึ้น และระดับชาติได้ที่หนึ่ง
ของภาค ด้านงานศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน และขอให้มีโครงการนีด าเนินการต่อเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 4.3 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต ด้านประกันการมีงานท า 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานพัฒนาบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต ด้าน
ประกันการมีงานท า ดังนี้ 
  1.โครงการครู กทม. กรณีเหตุพิเศษ (ปี 5 บรรจุ เมษายน 2561) 

สาขาวิชา จ านวน 

1. การศึกษาปฐมวัย 2 

2. ภาษาไทย 4 

3. ภาษาอังกฤษ 4 

4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 

5. คณิตศาสตร์ 3 

รวม 17 

  2. โครงการ ทุนเอราวัณ กทม. ปี 1 (บรรจุปี 2566 ครู กทม. ทุน 1 แสนบาท/ปี) 
สาขาวิชา จ านวน 

1. ภาษาอังกฤษ 4 

2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 

3. ภาษาไทย 5 

รวม 11 

  3. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 1/61 
  (บรรจุท้องถิ่นตนเอง ตุลาคม 2566) 

สาขาวิชา จ านวน 

1. การประถมศึกษา 18 

รวม 18 

  4. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 4/60 
  (บรรจุท้องถิ่นตนเอง ตุลาคม 2562) 

สาขาวิชา จ านวน 

1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11 

2. คณิตศาสตร์ 9 

3. ภาษาไทย 30 



สาขาวิชา จ านวน 

4. ภาษาอังกฤษ 10 

5. สังคมศึกษา 3 

6. การศึกษาปฐมวัย 8 

7. พลศึกษา 1 

8. นาฏยศิลป์ศึกษา 3 

9. ดนตรีศึกษา 1 

10. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 

รวม 78 

  ๕. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๕/60  
 (บรรจุท้องถิ่นตนเอง ตุลาคม 2561) 

สาขาวิชา จ านวน 

11. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 

12. คณิตศาสตร์ 9 

13. ภาษาไทย 23 

14. ภาษาอังกฤษ 15 

15. สังคมศึกษา 8 

16. การศึกษาปฐมวัย 2 

17. พลศึกษา 4 

18. นาฏยศิลป์ศึกษา 1 

19. ดนตรีศึกษา 0 

20. คอมพิวเตอร์ศึกษา 3 

รวม 75 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง 
 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 900,000 บาท 
เป้าหมาย พัฒนาครู และนักเรียน โรงเรียนเครือข่าย MOU จ านวน 20 โรงเรียน (สังกัด สก.กทม. 16 
โรงเรียน และสังกัด สพป.กทม. 4 โรงเรียน) มีการด าเนินงานดังนี้ 



กิจกรรม วัน เดือน ปี ลักษณะ 
กิจกรรม 

จ านวนผู้ 
เข้าร่วม 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

1.  การ พัฒนาทั กษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับครู
และนักเรียน 

19-20 พ.ค. 
2561 
 
1 ก.ค. -30 
ก.ย. 2561 

อบรม สัมนา 
PLC 
 
ค่ายบูรณาการ
วิชาการ 

ครู 100 คน 
 
 
นั ก เ รี ย น 
1,000 คน 

มหาวิทยาลัย 
 
 
โ ร ง เ รี ย น  1 0 
โรงเรียน 

173,000 
 
 
127,000 

2. การพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้บูรณา
การ STEM EDUCA- 
TION 

1-2 มิ.ย. 
2561 
 
1 ก.ค. -30 
ก.ย. 2561 

อบรม สัมนา 
PLC 
 
ค่ายบูรณาการ
วิชาการ 

ครู 100 คน 
 
 
นั ก เ รี ย น 
1,000 คน 

มหาวิทยาลัย 
 
 
โ ร ง เ รี ย น  1 0 
โรงเรียน 

158,600 
 
 
141,400 

3. การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

16-17 มิ.ย. 
2561 
 
1 ก.ค. -30 
ก.ย. 2561 

อบรม สัมนา 
PLC 
 
ค่ายบูรณาการ
วิชาการ 

ครู 100 คน 
 
 
นั ก เ รี ย น 
1,000 คน 

มหาวิทยาลัย 
 
 
โ ร ง เ รี ย น  1 0 
โรงเรียน 

173,000 
 
 
127,000 

  
 รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขต สังกัด สถานะการเข้าร่วมโครงการ 
2561 2560 และ 2561 

1. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 

 

คลองสาน สก.กทม.   

2. โรงเรียนวัดนิมมานรดี ภาษีเจริญ สก.กทม.   

3. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ สก.กทม.   

4. โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ภาษีเจริญ สก.กทม.   

5. โรงเรียนวัดอินทราวาส ตลิ่งชัน สก.กทม.   

6. โรงเรียนวัดรวก บางพลัด สก.กทม.   

7. โรงเรียนวัดดุสิตาราม บางกอกน้อย สก.กทม.   

8. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา บางขุนเทียน สก.กทม.   

9. โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ธนบุรี สก.กทม.   

10. โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ธนบุรี สก.กทม.   

11. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม บางกอกใหญ่ สก.กทม.   

12. โรงเรียนวัดทองเพลง คลองสาน สก.กทม.   



ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขต สังกัด สถานะการเข้าร่วมโครงการ 
13. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บางแค สก.กทม.   

14. โรงเรียนวัดคลองบางพรหม ทวีวัฒนา สก.กทม.   

15. โรงเรียนศาลเจ้า  ทวีวัฒนา สก.กทม.   

16. โรงเรียนวัดปุรณาวาส ทวีวัฒนา สก.กทม.   

17. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี สพป. กทม.   

18. โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สัมพันธ์วงศ ์ สพป. กทม.   

19. โรงเรียนวัดอมรินทราราม บางกอกน้อย สพป. กทม.   

20. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จอมทอง สพป. กทม.   

   มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.5 โครงการ ๙ ตามรอยเท้าพ่อ ชีวิตพอเพียง เพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน : น้อม
น าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการบริการวิชาการ แจ้งรายงานการด าเนินงานโครงการ ๙ 
ตามรอยเท้าพ่อ ชีวิตพอเพียง เพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน : น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา : 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ โดยมีมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน 5 โรงเรียน (สพป. สมุทรสาคร) 
ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพ้ว โรงเรียนวัดศรีนวล โรงเรียนวัดดอนไก่ดี โรงเรียนบ้านคลองตัน และ
โรงเรียนบ้านคลองแค พัฒนาจากโรงเรียนพอเพียงเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร 
ครู และนักเรียนแกนน าของโรงเรียน ได้ด าเนินการจัดท า MOU อบรม และศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว และได้มี
การติดตามความก้าวหน้า เสนอแนะแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ซึ่งความก้าวหน้าของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 เหลือมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยประธานมูลนิธิฯ ขยับจากโรงเรียนพอเพียงเป็น
ศูนย์ครอบครัวพอเพียง  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
๕.๑ แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2565) 

 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาแผนยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2565) ดังรายละเอียด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

5.2 แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน น าเสนอท่ีประชุมทราบ และพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ

คณะครุศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. 2562-2564) ดังรายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 ๕.๓ แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ 1 ปี (พ.ศ. 2562) และแผนปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน น าเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาการจัดสรร

งบประมาณส าหรับการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 



  ๑. งบประมาณประเภทเงินแผ่นดิน ได้รับงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
แบ่งเป็นงบด าเนินการ (รายหัวนักศึกษา) จ านวน 2.6 ล้าน งบลงทุน จ านวน 9.3 ล้านบาท โครงการพัฒนาครู 
และพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาครู จ านวน ๕ ล้านบาท   

  ๒. งบประมาณประเภทเงินรายได้ ได้รับงบประมาณเพ่ือจัดสรร จ านวน 13 ล้าน
บาท คณะด าเนินการด้านการบริหารจัดการ การสอนรายวิชาชีพครู ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
ด าเนินการพัฒนาวิชาเอก และพัฒนานักศึกษาในศาสตร์ของตน โดยคณะครุศาสตร์มีสาขาวิชา จ านวน 8 
สาขาวิชา 

  ๓. งบประมาณประเภทเงินรายได้คงคลัง ได้รับงบประมาณเพ่ือจัดสรร จ านวน 4.5 
ล้าน ใช้จ่ายเฉพาะงบลงทุนเท่านั้น แบ่งเป็นส านักงานคณบดี จ านวน 2.5 ล้าน ใช้ด าเนินการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ สนับสนุนการด าเนินการในภาพรวม สาขาวิชา จ านวน 2 ล้าน ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดัง
รายละเอียด จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรจัดโครงการแผนงานและแผนเงินให้สอดรับกัน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ครอบคลุมตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด  
๒. ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษาจากคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือให้การพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นแนวหน้า ชั้นน า และเป็นที่ยอมรับ ควรมี

การวางแผนเป็นระยะ 3 ปี หรือ 5 ปี ภายในระยะ 5 ปีนี้อาจจะมีการบรรจุครูมาก แต่หลังจากนี้คาดว่าจะ
น้อยลง ซึ่งคณะควรวางแผนที่จะผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 

  2. ให้คณะครุศาสตร์ เน้นความส าคัญของแผน ๔ ปี จัดล าดับความส าคัญให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับเรื่องเงิน 

   3. โครงการคูปองครู เนื่องจากมีปัญหาในหลายด้าน ซึ่งในปีถัดไปควรมีการวางแผน
ให้ดี 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐ น. 

นางสาวพรวิภา เสือสมิง  บันทึกรายงานการประชุม       
   ผศ.ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
                 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 

 ............................................................................................................................. ....................................
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................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ................................................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  



 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
วาระท่ี ๔.๑  ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 

 

๔.๑.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ :  โครงการ ๙ ตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมน้อมน าศาสตร์ พระราชาสู่สถานศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๑) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 

๔.๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๒) 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  



 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
               การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 

วาระท่ี ๕.๑  ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 
๕.๑.๑ (ร่าง)  แผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑) 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
...................................................................... ........................................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
วาระท่ี ๕.๒  ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย 

 

๕.๒.๑ รายงานการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  หลักสูตรสังกัด
คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านทุกหลักสูตร 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ....................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ......................................................................   
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  



๕.๒.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งทุกหลักสูตรได้ด าเนินการตามก าหนดเวลา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ ๑ 
(ผ่าน, ไม่ผ่าน) 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ ๒ - ๖ 

๑. การศึกษปฐมวัย ผ่าน 3.49 
๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผ่าน 2.50 
๓. ศิลปศึกษา ผ่าน 3.04 
๔. พลศึกษา ผ่าน 3.24 
๕. การประถมศึกษา ผ่าน 3.06 
๖. จิตวิทยา ผ่าน 3.37 
๗. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ผ่าน 3.10 
๘. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน 3.66 
๙. การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ผ่าน 3.54 
๑๐. หลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท) ผ่าน 3.60 ยังไม่ยืนยันในระบบ Cha Qa 
๑๑. บริหารการศึกษา (ปริญญาโท) ผ่าน 3.23 ยังไม่ยืนยันในระบบ Cha Qa 
๑๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ผ่าน 3.00 ยังไม่ยืนยันในระบบ Cha Qa 
ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 38.83 

คะแนนที่ได้ 3.24 
 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................  
 

๕.๒.๓ เสนอแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข ๕.๒.๓) 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................  



๕.๒.๔ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 
(เอกสารหมายเลข ๕.๒.๔) 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................  

 

๕.๒.๕ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 256๑ 
(เอกสารหมายเลข ๕.๒.๕) 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................  

 

๕.๑.๖ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  

 

       ๕.๑.๗ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปย.2 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................  



 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 
                   การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
วาระท่ี ๖.๑ รับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษาจากกรรมการ 
                 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๑) นายจรูญ  มีธนาถาวร 
  ๒) นางสาวกรรณิการ์ บารมี 
  ๓) นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ 
  ๔) นางกัลยา  มาลัย 
วาระท่ี ๖.๒  อ่ืน ๆ 
 
มติคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 ............................................................................................................................. ....................................
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............................................................................................................................. .................................................  
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