
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

ครั้งที่ 2/2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง926) 

 

มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
3. ดร.ไพบูลย์       เกตุแก้ว 
4. ดร.นิกูล        ประทีปพิชัย 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง  
6. อาจารย์ ดร.อภิชาติ      เลนะนันท์  
7. อ.ธ ารงค์         บุญพรหม  
8. นางสาวประภา       อ  ากลัด    
9. นางสาวจุฑารัตน์       ทองพูล  
10.อาจารย์ชนาธิป       บุบผามาศ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์    แก้วแย้ม  
2. อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์           ภาคพรต 
3. อ.ยุพิน        โกณฑา  
4. นางวิภา        เหล็กคม  
5. นายอัศวิน       ไชยภูมิสกุล 
6. นายธนเดช       แก้วเสียง 

 
 

1.1 รายงานสภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 
- ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยประกาศการจัดการเรียนการสอน 

แบบออนไลน์ และในช่วงเปิดภาคเรียนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
และชั้นเรียนโดยยึดการปฏิบัติตามมาตรการรัฐบาล ส่วนในช่วงกันยายน 2563 เป็นต้นมา ยังจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์และชั้นเรียน แต่ส่วนใหญ่เป็นชั้นเรียน 

-  ปรับระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู จากเดิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน(วิชาช่วงมิถุนายน/ 
กรกฏาคม)ปรับเป็นกระจายการออกฝึกตลอดปีการศึกษา(ประกาศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนปี
การศึกษา 2563) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 



มติที่ประชุม รับทราบ  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และในช่วงเปิดภาคเรียน 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และชั้นเรียนโดยยึดการปฏิบัติตาม
มาตรการรัฐบาล ส่วนในช่วงกันยายน 2563 เป็นต้นมา ยังจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และชั้นเรียน 
 

1.2 ขอดูแลศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นพิการ (ศูนย์DSS)  
ด้วยมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาพิการหรือศูนย์ DSS  

(Disability  Support Service Center) ในการนี้คณะครุศาสตร์มีคณาจารย์ที จบการศึกษาทางด้าน
แบบเรียนรวม จึงบันทึกขอดูแลศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาที เป็นเด็กพิเศษ โดยให้ อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธ
พันธ์ เป็นผู้ดูแล ซึ งมีเจ้าหน้าที แระจ าศูนย์ 1 คน ปฏิบัติพันธกิจ 2 ด้านหลัก คือ 

1. จัดอบรมเสริมทักษะด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ให้กับนักศึกษาครู 14 สาขาวิชา 
2. จัดกิจกรรมช่วยเหลือ/พัฒนา นักศึกษาพิการที เรียนในมหาวิทยาลัย 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ จัดตั้งศูนย์บริการและสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาพิการหรือศูนย์  

DSS (Disability  Support Service Center) 
 

  1.3 การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู  
คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 จัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 

วิชาชีพครู งบ 180 ล้าน 6 ชั้น โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์การเรียนนักศึกษาสายครู 14 สาขา   
  มติที่ประชุม รับทราบ การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
 

 
  1.4 รายงานผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563ของแต่ละหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับนักศึกษาใหม่ได้ 685 คน ในจ านวนนี้  
นักศึกษา 14 สาขาวิชา มีจ านวนการรับนักศึกษา  479 คน 

การรับนักศึกษาหลักสูตร ป บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู คณะ ฯ ได้รับอนุมัติเปิดรับนักศึกษาปี  
2563 จ านวน 120 คน เปิดรับสมัครและด าเนินการสอนคัดเลือกแล้วจะรายงานตัววันที  19 พฤศจิกายน 
2563 จ านวน 120 คน และข้ึนส ารองได้ 45 คน จากผู้สมัคร 170 คน ซึ งจะเปิดเรียนเดือนธันวาคม 2563  
การเปิดรับนักศึกษา  ป โท สาขาการบริหารการศึกษา มีนักศึกษาสมัคร 50 คน รับได้ 30 คน และรุ่นเก่า 
27 คน 

การรับนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน มีผู้สมัคร 4 คน ซึ งจะชลอการเปิดภาคเรียน  
1/2563    

 
มติที่ประชุม รับทราบการรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 คณะครุศาสตร์มี 5 หลักสูตร .ปตรี  

จ านวน 2 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  3 หลักสูตร 
 



 
 
 
 ตามที ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าครุศาสตร์  ครั้งที  3/2562 ประชุมเมือวันพุธที  26 
มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 926 คณะครุศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี นั้น เลขานุการการประชุมได้จัดท ารายงานการประชุม ฯ จึงขอน าเสนให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา เพื อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที  1/2563  
 มติที่ประชุม. 
      กรรมการประจ าคณะรับรองรายงานการประชุม ครั้งที  1/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
  
 
     
3.1 การด าเนินโครงการ Green office  
 จากวาระ 4.3 ได้ขอข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ Green office ของคณะ ฯ ในการนี้
คณะได้มีการด าเนินการกิจกรรม ดังนี้ 
 - จัดกระถางไม้ประดับหน้าอาคาร/ห้องน้ า 
 - ประชุม เจ้าหน้าที และแม่บ้านในการดูแลอาคารให้ตอบสนองนโยบาย Green office ของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ 
 - ก าหนดนโยบายการประหยัดกระดาษ/ไฟ ในอาคารและหลังเรียน  

 มติที่ประชุม . รับทราบ การด าเนินโครงการ Green office คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
  3.2 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 สืบเนื องจากวาระ 4.4 ได้ขอข้อเสนอแนะการจัดเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย/คณะ ฯ ได้สานต่อการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ตอบสนองต่อการติดตาม/ทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 
ซึ งได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผล/ประเมินผลการสอนออนไลน์ 
  มติที่ประชุม รับทราบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
 
 
 
  4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้หลักสูตรทุกหลักสูตร มีการประเมินมีหลักสูตรที รับการประเมินคุณภาพ 
ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกหลักสูตร 
 ในการนี้ใคร่ขอข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณภาพและการจัดท าแผนพัฒนา (Impropment 
Plan) ของหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรเพื อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2562  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 



- ปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
   1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลประเมินเฉลี ย 3.36 ระดับด ี
   2. สาขาวิชาพลศึกษา ผลประเมินเฉลี ย     3.45 ระดับด ี
  - บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร 
   1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผลประเมินเฉลี ย 4.13 ระดับดีมาก 
   2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผลประเมินเฉลี ย 3.76 ระดับดี 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ผลคะแนนเฉลี ย 4.00 ระดับด ี
 ในการนี้สาขาวิชาได้จัดท าแผนพัฒนาจากผลการประเมินในปี 2563 แล้ว จึงขอข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เพื อการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

มติที่ประชุม ทั้ง 5 หลักสูตรมีการพัฒนาที ดีขึ้น  โดยแต่ละสาขามีประเด็นต้องพัฒนา ดังนี้ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ควรพัฒนาการเผยแพร่วารสารการวิจัยทั้งในระดับชาติและ 

นานาชาติให้ สูงขึ้น การเขียนหัวข้องานวิจัยในปีที  1 ภาคเรียนที  2 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ให้เน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบเชิงรุก  ต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งของอาจารย์ การพัฒนาคุณวุฒิของ

อาจารย์  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะศตวรรษที  21 
สาขาวิชาการพลศึกษา การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เร่งรัดการมีคุณวุฒิทาง

การศึกษาของอาจารย์  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู การส่งเสริมระบบการรับเข้า ระบบการสนับสนุนการ
เรียนการสอน พัฒนาอาจารย์ในด้านงานวิจัย ต าแหน่งทางวิขาการ 
  4.2 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
 ในปีงบประมาณ 2563 หรือปีการศึกษา 2562 คณะได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ด าเนินงานตามพันธ์กิจหลัก 
2. งบยุทธศาสตร์  

คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ได้จัดสรรงบประมาณจ าแนกตาม 
ยุทธศาสตร์/พันธกิจ  ในการนี้จึงขอน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื อขอข้อเสนอแนะและอนุมัติ
งบประมาณ ปี 2564 
 มติที่ประชุม   การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทศาสตร์/พันธกิจ ให้แบ่งตามสาขา และอนุมัติ
งบประมาณ ปี 2564 
 
  4.3 ผลการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสอบรับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ/สอบบรรจุตามเกณฑ์ใหม่ของ สพฐ. และการมีงานท า 
 ในปีงบประมาณ 2563 คณะ  ได้รับงบประมาณ พัฒนาครูเพื อพัฒนาท้องถิ น 95 คน (ปี 2-5) โดย
มีการจัดอบรมร่วมกับเครือข่ายโดยมี มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และจัดอบรมโดย
มหาวิทยาลัย   คณะ ฯ จัดอบรมโดยการอบรมออนไลน์ 



 การพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที  5 ที ต้องรายงานตัว 1 ตุลาคม 2563 และขยาย
เวลา 1 เดือน เป็น 2 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยจัดอบรม ดังนี้ 

1. อบรมโดยศูนย์ภาษา 4 วัน และสอบ 
2. เรียนด้วยตนเองผ่านโปรแกรมของ สกอ/มหาวิทยาลัย 
3. อบรมออนไลน์ 
4. อบรมแบบเผชิญหน้า 5 วัน โดยสาขาภาษาอังกฤษ 
5. จัดเปิดสอบ TOEIC เป็นการเร่งด่วน เมื อ 27 ตุลาคม 2563 รองรับนักศึกษาทุนที ยังสอบไม่ผ่าน 

18 คน 
ผลการสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาทุนปี 5 จาก 39 คน สอบผ่านรายงานตัวบรรจุ  21 คน  

(ร้อยละ55 %) และรอผลสอบ 18 คน 
  สืบเนื องจากนักศึกษา รหัส 62 เป็นต้นไป ทั้งระดับปริญญาตรีและ ป บัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ครูต้องสอบรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ/สอบบรรจุตามเกณฑ์ใหม่ของ สพฐ.คือต้องผ่าน ภาค ก แล้วจึง
สอบภาค ข/ค กับ สพฐ ประเด็นปัญหาที พบของนักศึกษาครู 14 สาขา มีดังนี้ 

1. ความรู้ความสามารถทั วไป ประกอบด้วยการคิดเชิงตัวเลข/การคิดเชิงภาษา/และ
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาครูผ่านในระดับน้อยมาก 

2. การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นักศึกษาครูต้องสอบ 5 วิชา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- ดิจิทัล 
- วิชาครู 
- วิชาเอก 

ในนี้ใคร่ขอข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุนครูเพื อพัฒนาท้องถิ น  
ชั้นปีที  3-5 จ านวน 54 คน เพื อสอบผ่านภาษาอังกฤษและรายงานตัวบรรจุ  การสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ได้ตามเกณฑ์ 
  มติที่ประชุม ผลการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาทุนครูเพื อพัฒนาท้องถิ น และสอบรับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ/สอบบรรจุตามเกณฑ์ใหม่ของ สพฐ. ให้ศึกษาแนวทางการที จะพัฒนานักศึกษาในรายวิชา
การต้องสอบ ทั้ง 5 วิชา  
 
  4.4 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
 สืบเนื องจากการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการด าเนินงานร่วมกัน                
4 คณะ 14 สาขา โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานประสานหลัก พันธกิจหลัก 2 พันธกิจ ประกอบด้วย 

1. การผลิตบัณฑิตครู 
2. การพัฒนาในท้องถิ น/โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

ในการนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์สายวิชาชีพครู 110 คน ณ โรงแรม 



หัวหินแกรนด์ แฮนด์ โฮเทล  เมื อวันที  14-15 กันยายน 2563 และได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผ่านการวิพากษ์จากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
คร ู
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และเสนอแนะให้ท าโครงการ Big Data ร่วมกับมหาวิทยาลัย  
 
  4.5 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 และการประเมินแผนยุทธศาสตร์คณะฯ และ
อนุมัติทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2563 
 คณะฯ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและจัดสรรงบประมาณ 2 ส่วน ดังนี้ 

1. งบด าเนินงานตามพันธกิจคณะ ฯ รวม 1,238,600 บาท 
2. งบยุทธศาสตร์ รวม 3,854,250.88 จ าแนกเป็น 

2.1 ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
2.2 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

 การด าเนินโครงการและขออนุมัติงบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 
 จากการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2561-2565 ทบทวนปี 
2562 คณะได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 มีผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ฯ และได้
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา / เกณฑ์การประกันคุณภาพ  และ
จดุอ่อนของแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 ทบทวนเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ทบทวน ปี 2563   

เพื อให้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นทิศทางการด าเนินงานตามแผนทั้งในส่วนของแผนยุทธศาสตร์  และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของคณะ 

  มติที่ประชุม  รับทราบแผนยุทธศาสตร์คณะ/และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ทิศทางการ
ด าเนินงานตามแผนทั้งในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

4.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2562 และอนุมัติแผนฯ 
ทบทวนปี 2563 และแผนบริหารและพัฒนาบุคคลากร 5 ปี 2561-2565  
 ในปีการศึกษา 2562 คณะได้ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 สรุปผลตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  ในปีการศึกษา 2562 คณะปรับแผนบริหารพัฒนาบุคลากรโดย 
   1. พัฒนาการสอนอิงสมรรถนะ 
   2. พัฒนาบทเรียน / ฐานข้อมูล Online 
   3. การวิจัยเพื อพัฒนาการผลิต / พัฒนาครู 
   4. การพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
   5. การพัฒนาผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
   6. การพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งที สูงขึ้นของสายสนับสนุน 



  มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2562 และอนุมัติแผนฯ ทบทวนปี 
2563 แผนบริหารและพัฒนาบุคคลากร 5 ปี 2561-2565 ให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพในปีต่อไป 
  

4.7 รายงานผลต้นทุนต่อหน่วย การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 

เมื อพิจารณาความคุ้มค่าของหลักสูตรในเชิงต้นทุนเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดย
เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาจริงและนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุนต้นทุนต่อหน่วย ซึ งเป็นภาระงานจริงของ
สาขาวิชา พบว่าทุกสาขาวิชายังไม่คุ้มค่าเมื อพิจารณา ดังนี้  

1. รายได้หลักเพียงแหล่งเดียวจากการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา(อัตราการจัดเก็บในปัจจุบัน) ซึ ง
จัดเก็บจากนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรนั้น เนื องจากจ านวนนักศึกษาต้องรับตามมาตรฐานที คุรุสภาก าหนด 
ไม่เกิน 30 คน : ห้อง  ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษาเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย FTES  

2. คณะครุศาสตร์รับผิดชอบโครงการที เกี ยวกับงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู งานบริการวิชาการ งาน
พัฒนาท้องถิ น  งานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู 4 คณะ   ประกอบด้วย  

- โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื อการรับรองปริญญา  
- โครงการสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกรรม/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ   
- โครงการพัฒนาบุคลากรที จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย 
- โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการการบริการวิชาการที พัฒนาครูในเขตบริการ 
- โครงการเกี ยวกับงานพัฒนาท้องถิ น ตามนโยบาย 1 อ าเภอ 1 คณะ 
 ซึ งภาระงานดังกล่าว  ต้องน างบประมาณทั้งหมดมาหารด้วยจ านวนนักศึกษา /ค่าเสื อมราคา /ค่า

น้ าค่าไฟ  
3. การปันส่วนจากมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเสื อมราคาตึกใหม่ ค่าตอบแทน ผู้บริหาร ค่าตอบแทน

เงินเดือนบุคลากร  ค่าน้ า ค่าไฟ ต้องน ามาปันส่วนจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้คิดเฉพาะ
รายรับ/รายจ่ายของสาขา จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่ารายรับ : ค่าเทมอของนักศึกษา 

แต่หากพิจารณาร่วมกับแหล่งรายได้ทางอ้อมอื น ๆ อาจจะเป็นช่องทางในการจัดการศึกษาเพื อให้
เกิดความคุ้มทุนได้ และแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที ไม่คุ้มค่าในเชิงต้นทุน แต่ในด้านสังคม และการพัฒนา
ท้องถิ นก็ยังคงมีความจ าเป็นและความคุ้มค่า ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “พลังปัญญาของท้องถิ น” 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลต้นทุนต่อหน่วย การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร คณะครุ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เสนอแนะให้หลักสูตรพัฒนาการรับนักศึกษาให้มากยิ งขิ้น การส าเร็จการศึกษา 
การช าระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  

  
 



  4.8 แผนยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตและวิชาการ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ.2561-2565 (ทบทวน พ.ศ.2563)   

 แผนพัฒนานักศึกษา (พ.ศ.2561– 2565) 
 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 

หลักสูตร สาขาวิชา / แขนงวิชา ปีการศึกษา (คน) 
2559 2560 2561 2562 2563 

ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 70 50 56 58 59 
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 52 46 47 59 58 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู - - - 87 - 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา - - - 30 30 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน - - 5 - - 
 
 
 แผนการรับนักศึกษาปี 2561 - 2565 

หลักสูตร สาขาวิชา/แขนงวิชา ปีการศึกษา (คน) 
2561 2562 2563 2564 2565 

ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 60 60 60 60 60 

ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 60 60 60 60 60 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 25 25 25 25 25 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 30 30 30 30 30 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา - - 10 10 10 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 120 120 120 120 120 

 
  มติที่ประชุม  อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตและวิชาการ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ.2561-2565 (ทบทวน พ.ศ.2563) 
 
4.9 รายงานแผนการจัดการความรู้ (KM) 
  แผนการจัดการความรู้ (KM) ของคณะครุศาสตร์ ได้จัดการองค์ความรู้ท่าตีกระบีกระบอง ทั้งนี้ได้
ด าเนินการก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดย
บรรจุไว้ในแผนด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมความ
เป็นไทยตามจุดเน้นกีฬาภูมิปัญญาไทย ตลอดจนจัดท าแผนก่อตั้งศูนย์ภูมิปัญญากีฬาไทย มีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนทางด้านพลศึกษาผ่านรายวิชากระบี กระบอง และรายวิชามวยไทย   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ (KM) ได้มีการจัดการความรู้ท่าตีกระบีกระบอง 
เสนอแนะให้มีพัฒนาอย่างต่อเนื อง 



 
  4.10 รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและอนุมัติ
แผนการด าเนนิงานปีงบประมาณ 2564   

คณะกรรมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้ด าเนินงานตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของคณะ ฯ ผลการด าเนินงาน สรุปดังนี้ 

มาตรการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

มาตรการ ที  1 กลยุทธ์ที  1  ส่งเสริม
บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมกิจกรรมและจัด
กิจกรรมสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

- จ า น ว น บุ ค ล าก ร ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม สื บ ท อ ด
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ/
มหาวิทยาลัย 
- จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 
กิจกรรมสืบทอดศิลป 
วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 

√ 
 
 
 
√ 

 

มาตรการที  2 กลยุทธ์ที  1 ส่งเสริม
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมการ
เรียนการสอน วิจัย 
และบริการวิชาการ 

การออกแบบลายผ้าพิมพ์
ลายทุ่งนาป่าตาล 

ไม่น้อยกว่า 
3 ชิ้น 

√  

มาตรการที  3  กลยุทธ์ที  1 
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

-จ านวนศูนย์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

1 ศูนย์ √  

 กลยุทธ์ที  2 
พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย  

-จ านวนฐานข้อมูล 1 ฐาน √  

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการด าเนินการและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการด าเนินงานว่าใน
สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้การจัดกิจกรรมต้องระวังและควรมีกิจกรรมสืบ
สาน เผยแพร่ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษา/ชุมชนโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เพราะสอดคล้องกับ
สถานการณ์สังคมปัจจุบัน ลดค่าใช้จ่าย 
 
4.11 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ 
 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ ผลการประเมินโยส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับที ดี (4.03 คะแนน)  โดยความส าเร็จตามเป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน อยู่ในระดับดี (4.13 คะแนน) 



และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อยู่ในระดับ พอใช้ (2.89 คะแนน)  เพื อให้คณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ ผลการ
ประเมินโยส่วนร่วมอยู่ในระดับที ดี เสนอแนะให้พัฒนาปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ  
 
4.12 โครงการบริการวิชาการ 
  ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการที มีรายได้ จ านวน 3 
โครงการ โดยได้รับเงินสนับสนุน จ านวน 858,120 บาท ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์มี
อาจารย์ประจ าที ปฏิบัติงาน จ านวน 28 คน เมื อค านวณจ านวนเงินที ได้จากการบริการวิชาการ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าคณะ ได้เท่ากับ 31,782.22 บาท แปลงเป็นคะแนนตามเกณฑ์เท่ากับ 5 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 ชื อโครงการ อ.ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 
1. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมครู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

อ.ยุพิน โกณฑา 393,120 

2. โครงการผลิตครูเพื อพัฒนาท้องถิ น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ  อ.ดร.ยุพิน ยืนยง 235,000 
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ น โดย

มีสถาบันอุดมศึกษา เป็นพี เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง  

อ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต 230,000 

   858,120 
 

  จ านวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 12 โรงเรียน ได้องค์ความรู้ที มีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกับโรงเรียนจ านวน 
16 องค์ความรู้  
  การพัฒนาท้องถิ่น 

ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการเพื อพัฒนาท้องถิ น โดย
จัดท าโครงการ ซึ งทางคณะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ นร่วมกับชุมชน โดย
บุคลากรของคณะประกอบด้วยบุคลาการสายวิชาการ สายสนับสนุน ได้น านักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
และปฐมวัยได้มีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูล ทั้งนี้ได้มีการวางแผนการท างานและก าหนดเป้ามายในการ
พัฒนาร่วมกัน 

ผลที เกิดขึ้นพบว่า มีความร่วมมือของบุคลากรด้านวิชาการจ านวน 9 คน บุคลกรสายสนับสนุน
จ านวน 7 คน นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 10 คน นักศึกษาสาขาปฐมวัย จ านวน 10 คน สมาชิก
กลุ่มดินเกษตร/ปุ๋ย จ านวน 12 คน สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 3 วิชา และพัฒนาความร่วมมือ



กับหน่วยงานภายนอกจ านวน 3 หน่วยงาน ทั้งนี้ในการท างานที ได้วางแผนกับชุมชนไม่สามารถด าเนินการ
ต่อได้เนื องจากเกิดสถานการณ์โรงระบาด COVID- 19  
  มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ด าเนินการโครงการเร่ง
ด าเนินการโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและทันตามระยะเวลาที ก าหนด 
 
  4.13 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Impropment Plan) ปี
การศึกษา 2562  
 จากการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 และด าเนินการตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพระดับคณะฯ 
 สรุปผลการด าเนินงาน 
  1. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ยังไม่บรรลุ 1 รายการ คือ องค์ประกอบที  1               
การผลิตบัณฑิต ซึ งอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ป.เอก ส่วนหลักสูตรระยะสั้นครุทายาท ตชด. ได้
ปรับปรุง และใช้จัดการเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคม 2562-มีนาคม 2563 แล้ว 
  2. ข้อเสนอแนะอื นๆ ด าเนินการบรรลุทุกองค์ประกอบ 
ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะเพื อเป็นแนวด าเนินการในปีการศึกษา 2563 
  มติที่ประชุม  มีเห็นชอบผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvemant  Plan) ให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพในปีต่อไป 
 
 
 
 
5.1 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563  
       ตามที ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานสรุปจ านวนเข้าใหม่ของนักศึกษา
ภาคปกตอประจ าปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที  17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น)  
  
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา ผู้มีสิทธ์สอบ ผู้เข้าสอบ ผู้สอบได้ ผู้สอบผ่าน ผู้ขาดสอบ 

1 ปฐมวัย 80 46 23 23 34 
2 พลศึกษา 80 53 11 42 27 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ จ านนวนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาพลศึกษา
และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 



 
 
  
    -ไม่มี- 
 
 
ปิดประชุม  16.30 น  
 

 
          (นางสาวจุฑารัตน์   ทองพูล) 
          ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
 
             (ผศ.ดร.ปัญญา    ทองนิล) 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
       
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  


