
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

วันท่ี   8  กันยายน  2564  ครั้งท่ี 3/2564 

รูปแบบ (ออนไลน ZOOM) 

มาประชุม 

1. รศ.ดร.กาญจนา     บุญสง    ประธานกรรมการ 

2. ดร.ไพรัช                  มณีโชติ   กรรมการ 

3. ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย  กรรมการ 

4 ผศ.ดร.ปญญา      ทองนิล   กรรมการ 

5. อาจารย ดร.นวรัตน  ประทุมตา  กรรมการ 

6. ผศ.ดร.ณัฐกานต       ภาคพรต   กรรมการ 

7. อาจารย ดร.บุญทิพย     แปนทอง  กรรมการ 

  8. อาจารยดวงพร       สุขธิติพัฒน  กรรมการ 

          9 นางนับวรรณ      เอมนุกูลกิจ     เลขานุการ 

 10  นางสาวจุฑารัตน      ทองพูล  ผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

 1.อาจารยคมชนัญ                     โวหาร   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 

 ประธานกลาวเปดการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครุศาสตร ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 8 กันยายน 

2564 ขอออนุญาติประชุมแบบออนไลนเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอโคโรนา (COVID 19) 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 

 

ขอมูล 

 ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 2/2564  เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564  เวลา เวลา  

15.30  น.  ชองทาง Online : Zoom  นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเรียบรอยแลวดัง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร 

ครั้งท่ี 2/2564 (เอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 2) 

 

มติท่ีประชุม 

   รับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข √ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา 

  4.1  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร  

 ตามที ่คณะคร ุศาสตร ดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ซ่ึง

คณะกรรมการไดตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ระบบ Online ตามปฏิทินงาน  ดังนี้ 

วัน เดือน  ป สาขาวิชา 

วันท่ี 19  สิงหาคม 2564    การศึกษาปฐมวัย 

วันท่ี 20  สิงหาคม 2564    พลศึกษา 

วันท่ี 25  สิงหาคม 2564    หลักสูตรและการสอน 

วันท่ี 27 สิงหาคม  2564    บริหารการศึกษา 

วันท่ี  31 สิงหาคม  2564    ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 

โดยมีผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยูในระดับดี ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.81  สรุปไดดังนี ้

หลักสูตร 

ผลการประเมิน 

รอบปการศึกษา 2562 

ผลการประเมิน 

รอบปการศึกษา 2563 
พัฒนาการ

หลักสูตร 

       ดีขึ้น 

       ลดลง 

การกำกับ

มาตรฐาน

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

การกำกับ

มาตรฐาน

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ 

ระดับบัณฑิตศึกษา        

1. สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
ผาน 4.13 ดีมาก ผาน 4.21 ดีมาก   

2. สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน 
ผาน 3.76 ดี ผาน 3.81 ดี   

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู 
ผาน 4.00 ดี ผาน 4.17 ดีมาก   

ระดับปริญญาตรี        

4. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 
ผาน **3.36 ดี ผาน **3.21 ดี   

5. สาขาวิชาพลศึกษา ผาน 3.45 ดี ผาน 3.63 ดี   

ผลรวมคาเฉล่ีย  3.74   3.81    
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 คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง หลักสตูรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับ

คุณภาพตามคะแนนท่ีได ดงันี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
 

คณะกรรมการประตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ไดใหขอสังเกตและเสนอแนะ สรุปในภาพรวมไดดังนี้ 

 1. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพรอมใหครบทุกประเด็น  เชน ภาษาอังกฤษ  การวิจัย รูปแบบ

ออนไลน   

 2. เรงรัดการทำผลงานทางวิชาการเพ่ือใหไดดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

 3. ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืนมาพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพบัณฑิต  

 4.  ควรกำหนดประเด็นท่ีชัดเจนในการพัฒนาทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 แกนักศึกษาและเชื่อมโยงกิจกรรม

เสริมท่ีชัดเจน   

 5. ควรเพ่ิมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพ่ือการเตรียมสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู   

 6. การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนควรจัดทำคูมือนิเทศนักศึกษาออนไลน 

 7. สงเสริมใหเกิดความเปนเลิศดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเก็บขอมูลที่เกิดจากการพัฒนา ที่เกิดจาก

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน บทความวิจัย และนวัตกรรม  รวมถึงการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษานำผลงานสูเวที

นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

 จากขอสังเกตและเสนอแนะดังกลาว คณะครุศาสตรจึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ปการศึกษา 2564   

 

  มติท่ีประชุม 

  คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร รายงานผลการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2564 
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 4.2 รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถปุระสงคของแผนตามตัวบงช้ีแหง

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบปการศึกษา 2563   

  ตามท่ีคณะครุศาสตรไดดำเนนิงานดวยหลักธรรมาภิบาล ภายใตวิสัยทัศน : ภายในป 2568 คณะครุ-

ศาสตรจะเปนเลิศในการผลิตและพัฒนาครู สรางสรรคองคความรูดวยศาสตรพระราชาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  โดย

มีพันธกิจ 6 ดาน ดังนี ้

           1. ผลติบัณฑิตภายใตอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

          2. สรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

           3. พัฒนางานวิชาการ วิจยั และนวัตกรรมเพื่อทองถ่ิน  

          4. บริการวิชาการ ถายทอดความรู และนวัตกรรมแกทองถ่ิน  

          5. อนุรักษ สืบสาน ทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

           6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมมาภิบาล 

โดยคณะครุศาสตรมีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไดแก แผนยุทธศาสตร  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร   

แผนผลิตบัณฑิตและวิชาการ  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  แผนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย  แผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี และเพื่อใหเปนไปตามตัวบงชี้แหงมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ  รอบปการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564) คณะครุศาสตรได

จัดทำการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแตละแผน  สรุปไดดังนี้ 

1.การประเมินความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
จำนวน

ตัวชี้วัด 

จำนวนตัวชี้วัด 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผาน ไมผาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยก ระดับคณุภาพ

บัณฑิตคณะครุศาสตร 

กลยุทธท่ี 1  สรางเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะและ    

อัตลักษณบัณฑติของมหาวิทยาลยั 

13 

 

12 

 

 

1 

 

บรรล ุ

 

  

กลยุทธท่ี 2  สรางเสริมการเปน

พลเมืองท่ีดีมีความเขมแข็งและมีจติ

อาสา 

10 10 - บรรล ุ  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการให

คำปรึกษาแกนักศึกษา 

3 3 - บรรล ุ  

ยุทธศาสตรท่ี 2  

การผลิตและพัฒนา

วิชาชีพครู 

กลยุทธท่ี 1 สรางเสริมความเปนครู

ใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตร 

3 3 - บรรล ุ  

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาหองปฏิบัติการ/สิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูเพ่ือสนับสนุนการ

ผลิตบัณฑติใหมีคณุภาพ 

2 2 - บรรล ุ  
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 
จำนวน

ตัวชี้วัด 

จำนวนตัวชี้วัด 
บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผาน ไมผาน 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาสมรรถนะอาจารย

ครุศาสตรใหมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางวิชาชีพมีนวัตกรรมในการจดัการ

เรียนรู 

5 5 - บรรล ุ  

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพและสงเสริมวิทยฐานะคร ู

2 2 - บรรล ุ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

กลยุทธท่ี 1  สนับสนุนและบริหาร

จัดการงานวิจัย 

1 1 - บรรล ุ  

  กลยุทธท่ี 2  พัฒนานวัตกรรมการ

วิจัยการเรียนการสอนและระบบ

ฐานขอมูลสนับสนุนเครือขายใน

ทองถ่ิน 

3 3 - บรรล ุ  

 กลยุทธท่ี 3  สงเสริมกลไกและบรหิาร

จัดการผลงานวิจัยองคความรูและ

นวัตกรรมและใหมีการนำไปใช

ประโยชนและสื่อสารสังคม 

3 3 - บรรล ุ  

ยุทธศาสตรท่ี 4   

การพัฒนาทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 1  บูรณาการพันธกิจ

ของคณุครุศาสตรเพ่ือพัฒนาและ  

แกไขปญหาของทองถ่ินในดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  และศิลปะ 

วัฒนธรรม 

12 10 2 บรรล ุ  

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการใหบริการ

วิชาการแกสังคม 

5 5 - บรรล ุ  

ยุทธศาสตรท่ี 5    

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสู

ความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี  1  พัฒนาระบบบริหารตาม

รูปแบบการบริหารองคกรสูความเปน

เลิศ 

7 7 - บรรล ุ  

กลยุทธท่ี 2   พัฒนาบุคลากรสูความ

เปนมืออาชีพท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

7 7 - บรรล ุ  

 

   การประเมินความสำเร็จของแผน         73 ชี้วัด   X 100 

             76 ตัวชี้วัด 

   การบรรลุผลสำเร็จตามแผน               =  96 %       
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มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบการผลการประเมินแผนยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร  

                ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2. การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

ท่ี โครงการหลัก กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ผลสำเร็จ 

4 โครงการพัฒนา ปรับปรุง 

บริหารหลักสตูรเนน

การศึกษาท่ีมุงผลลัพธ 

(Outcome-based education 

(OBE)) และทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาองคความรู(วิชาเอก)ใหแกนักศึกษา

คณะครุศาสตร (6401000018) 

39,000.- 0.00  บรรล ุ

 

 

 

5 โครงโครงการปฏริูปการ

เรียนการสอนและ

ยกระดับมาตรฐาน

วิชาการของนักศึกษา

ดวยกระบวนการเรียน

การสอน แบบ Blended 

learning quality และ

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 
21 

1.การแขงขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. 

(6401000021) 

2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตยิกระดบั

มาตรฐานนักศึกษาคณะครุศาสตรกับการ

เรียนการสอนแบบ Blended Learning ใน

ศตวรรษท่ี 21 (6401000024) 

3.การอบรเชิงปฏิบัติการ มคอ.3 และสื่อ 

Digital ในรูปแบบ Blend Learning 

(6401000025) 

4.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21  ดวยการสราง

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

(6401000019) 

5.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ดวยการสราง

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

(6401000020) 

6.พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูปฐมวัยใหมี

คุณภาพ ถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (6401000022) 

7.พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูพลศึกษาใหมี

คุณภาพ ถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (6401000023) 

50,000.- 

 

104,936.- 

 

 

 

90,000.- 

 

 

30,000.- 

 

 

 

50,000.- 

 

 

 

113,532.- 

 

 

113,532.- 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

บรรล ุ

 

บรรล ุ

 

 

 

บรรล ุ

 

 

บรรล ุ

 

 

 

บรรล ุ

 

 

 

บรรล ุ

 

 

บรรล ุ

7 โครงการพัฒนาอัตลักษณ

และคณุลักษณะท่ีพึง

ประสงค   

1.สรางเสริมทักษะการมภีาวะผูนำและ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (6401000026)  

36,000.- 

 

42,000.- 

0.00 

 

0.00 

บรรล ุ

 

บรรล ุ
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ท่ี โครงการหลัก กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ผลสำเร็จ 

2.สรางเสริมอัตลักษณและคุณลักษณบัณฑติ

ท่ีพึงประสงค (6401000027) 

3.สงเสรมิสุขภาพดวยกีฬาภูมิปญญาไทย

และกีฬาสากล (6401000028) 

 

20,000.- 

 

0.00 

 

บรรล ุ

8 โครงการระบบคลังหนวย

กิตเพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิตทุกชวงวัย (Credit 

bank) 

1.การอบรมปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร (6401000017) 

41,250.- 0.00 บรรล ุ

ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

ท่ี โครงการหลัก กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ผลสำเร็จ 

10  โครงการยกระดับการ

เรียนการสอนตาม

มาตรฐานวิชาชีพครเูพ่ือ

การรับรองปรญิญา 

1.พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของ

นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู (หอง Micro-

Teaching) (6401000016) 

2.พัฒนาอาจารยหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต

ท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ มคอ.1 

(6401000029) 

3.พัฒนาผลงานอาจารยสอดรับเกณฑ 

(6401000030) 

4.ฐานขอมูลศูนยพัฒนาวิชาชีพคร ู

(6401000031) 

1,555,000.- 

 

 

100,000.- 

 

 

74,300.- 

 

50,000.- 

 

0.00 

 

 

   0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

บรรล ุ

 

 

บรรล ุ

 

 

บรรล ุ

 

บรรล ุ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

ท่ี โครงการหลัก กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ผลสำเร็จ 

 15  โครงการวิจัยตามพันธ

กิจมหาวิทยาลยั  

(มหาวิทยาลัยสีเขียว, 

มหาวิทยาลยัดิจิทัล, การ

พัฒนาการเรียนการสอน, 

การพัฒนางานประจำ) 

1.การใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูตามแนวคิด 

Hi/Scope เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนแบบ

โครงการสำหรบันักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

2. การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามแบบ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูปฐมวัย

ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรเีพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย () 

32,400.- 

 

 

 

 

24,000.- 

   0.00 

 

 

 

 

   0.00 

บรรล ุ

 

 

 

 

 

บรรล ุ

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาทองถิ่น 

ท่ี โครงการหลัก กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ผลสำเร็จ 

 16   โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต และยกระดับรายได

ชุมชนฐานราก  1 คณะ  

1 อำเภอ 

โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวการคา

โบราณ ทวารวดี-ศรีอโยธยาและยกระดับ

สินคาชุมชนบานสระและชุมชนเจาพอเขา

ใหญ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี

(6401000011) 

527,200.- 

 

 

 

 

    0.00 บรรล ุ
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ท่ี โครงการหลัก กิจกรรม งบประมาณ คงเหลือ ผลสำเร็จ 

  

25 โครงการยกระดับ

คุณภาพการเรยีนรูดาน

การอานการเขียน และ

การวิเคราะหของ

นักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.พัฒนาทักษะการอานการเขียนของ

นักเรียนในระดับประถมศึกษา  

(6401000012) 

2.พัฒนาสมรรถนะครโูรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี

และจัวหวัดประจวบฯ (6401000013) 

400,000.- 

 

 

300,000.- 

0.00 

 

 

0.00 

บรรล ุ

 

 

บรรล ุ

24 โครงการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษาครู

เพชรนวัตกร 

พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร 

“เกงรู....แกรงงาน” (6401000033) 

200,000.- 0.00 บรรล ุ

25 โครงการยกระดับ

ศักยภาพโรงเรียน

เครือขายและโรงเรียน

ตนแบบ 

ยกระดับศักยภาพโรงเรยีนตนแบบและ

โรงเรียนเครือขายเพ่ือพัฒนานวัตกร การ

อาน เขียนและคดิวิเคราะห (6401000014) 

  

250,000.- 0.00 บรรล ุ

29 โครงการตามบรบิทของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุร ี

1.การพัฒนาศูนยพัฒนาเยาวชนและผูนำ

ชุมชน (6401000034) 

2.การอบรมการเปนผูกำกับลกูเสอืข้ันความรู

เบ้ืองตน (ไดรับวุฒิบัตร B.T.C.) 

(6401000032) 

1,143,400.- 

 

76,600.- 

0.00 บรรล ุ

                                        รวม 5,463,150.- 0.00 บรรล ุ
 

*** หมายหตุ  โครงการท่ี 10  /กิจกรรมฐานขอมูลศูนยพัฒนาวิชาชีพครู   กันเงินเหลื่อมป 

                  โครงการท่ี 29 / โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 1.การพัฒนาศนูยพัฒนาเยาวชนและ 

ผูนำชุมชน การอบรมการเปนผูกำกับลูกเสือข้ันความรูเบ้ืองตน (ไดรบัวุฒิบัตร B.T.C.)  กันเงินเหลื่อป 

ความสำเร็จของตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 

 บรรล ุ

 ไมบรรล ุหนวยนับ จำนวน 

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร     

1.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับรองมาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา 

รอยละ 80 100  

1.2 รอยละของอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการตอ

จำนวนอาจารยประจำ 

รอยละ 30 75  

1.3 รอยละของอาจารยท่ีมีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอกตอ

อาจารยประจำ 

รอยละ 40 70  

1.4 รอยละของบัณฑิตท่ีมสีมรรถนะเปนท่ีพึงพอใจของ

สถานประกอบการ ระดับ 3.51 ข้ึนไป 

รอยละ  70 91.80  
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รวม บรรลุตัวชี้วัด .. ตัว จาก .. ตัว คิดเปนรอยละ ..... 

2. ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู     

2.1 รอยละรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนแบบ 

Blended Learning quality และสอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี 21 

รอยละ  80 100  

2.2 รอยละสื่อ/หรือเอกสารประกอบการสอนท้ังแบบ

ออนไลน /ออฟไนลนท่ีไดมาตรฐานสอดคลองกับ

การเรยีนการสอนแบบ  แบบ Blended Learning 

quality และสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

รอยละ  80 100  

2.3 ระบบฐานขอมลูวิชาชีพครู ระบบ 1 3  

2.4 หองสอนแบบจุลภาค Micro Teaching ตอจำนวน

การศึกษาท้ังหมด 

หอง 1 1  

รวม บรรลุตัวชี้วัด .. ตัว จาก .. ตัว คิดเปนรอยละ ..... 

3. แผนการวิจัยและนวัตกรรม     

3.1 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนำไปใชเพ่ือเปน

ตนแบบหรือใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

สังคมและประเทศ 

เรื่อง 8 22  

3.2  ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไก

การบริหารงานวิจัย  

ระดับ 3 3  

3.3  รอยละโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

รอยละ 60 118.80  

3.4  จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร 

เรื่อง 2 2  

3.5  จำนวนของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน Refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับ ชาติและนานาชาติตออาจารย

ประจำ 

บทความ 3 6  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 100.00 

4. พัฒนาทองถ่ินยังยืน     

4.1 จำนวนโครงการท่ีบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลยั

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินในดานสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม และศลิปวัฒนธรรม 

โครงการ 1 3  

4.2 จำนวนโรงเรยีนท่ีไดรับบารยกระดบัคุณภาพการ

เรียนรูดานการอานการเขียนและการคิดวิเคราะห

นักเรีนยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียน ≤ 14 26  

4.3 จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรยีนรู

ดานการอานออกเขียนไดหรือการคิดวิเคราะหได  

สื่อ 5 7  
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4.4 ระบบฐานขอมลูดานการอานออกเขียนไดของ

โรงเรียนกลุมเปาหมาย  

ฐาน 1 2  

4.5 จำนวนเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 

ชุมชน 1 1  

รวม บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัว จาก 5 ตัว คิดเปนรอยละ 100.00 

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ     

5.1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา   รอยละ  60 80.6  

5.2 จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการประเมนิเขาสูตำแหนงท่ี

สูงข้ึน   

คน  2 2  

5.3 คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา  ระดับ 3.00 3.81  

5.4 คะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ระดับ 3.51 4.58  

รวม บรรลุตัวชี้วัด .. ตัว จาก .. ตัว คิดเปนรอยละ ..... 

จำนวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 22 

จำนวนตัวชี้วัดท้ังหมด 22 

คิดเปนรอยละ 100 

 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ   

                 พ.ศ. 2564  

3. การประเมินแผนผลิตบัณฑิตและวิชาการ 

  ในปการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท              

รวม 5 หลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 

 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 2. สาขาวิชาพลศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ 

 1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ 

 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

การประเมินแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 

หลักสูตร / สาขาวิชา /

แขนงวิชา 

สมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ ปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

การเปนผูดูแลศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
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หลักสูตร / สาขาวิชา /

แขนงวิชา 

สมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ ปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ทักษะการผลิตสื่อและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

     

การใหคำปรึกษาสำหรับ

ผูปกครองนักเรียน 

     

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาพลศึกษา 

การเปนผูฝกสอนกีฬา      

การเปนผูตัดสินกีฬา      

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู 

ทักษะการจัดการเรียนรู      

ทักษะการพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู 

     

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาหลักสูตรและการ

สอน 

ทักษะการวิเคราะห การใช

เทคโนโลยี 

     

ทักษะดานภาษาอังกฤษ      

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา 

ทักษะดานการบริหารการศึกษา      

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา 

ทักษะดานการบริหารการศึกษา      

ทักษะดานภาษาอังกฤษ      

 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบผลการประเมินแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 

     

4. การประเมินแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (บริการวิชาการ)  

คณะครุศาสตรไดดำเนินโครงการวิจยัใน ป พ.ศ. 2563 จากทุนภายนอก จำนวน 9 เรื่อง มีงบประมาณ

ตามสัดสวนการทำงาน จำนวน 773,490 บาท เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดของคณะพบวาบรรลุตามตัวชี้รอยละ 

1000 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1. รอยละของอาจารยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรมท่ีพัฒนาชุมชนทองถ่ินซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน

ตอจำนวนอาจารยประจำ 

50 บรรลุ 

2. จำนวนงานวิจยันวัตกรรม หรืองานสรางสรรค เพ่ือเปนตนแบบหรือ

นำ มาใชประโยชน ในการพัฒนาทองถ่ิน 

4 บรรลุ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

3. จำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม

จากแหลงทุนภายนอก 

25,000/

คน 

บรรลุ 

4. จำนวนวัตกรรมหรือองคความรูท่ีเกิดจากการวิจัย 10 บรรลุ 

5. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการคุมครองสิทธิ

ทรัพยสินทางปญญา 

2 บรรลุ 

คณะครุศาสตรไดดำเนินโครงการแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (บริการวิชาการ) น ป พ.ศ. 2563 จำนวน 7 

โครงการ มีโครงการท่ีสามารถหารายไดจำนวน 1 โครงการ โดยมีงบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท เม่ือ

พิจารณาตามตัวชี้วัดของคณะพบวาบรรลุตามตัวชี้รอยละ 100  ดังนี้ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปาหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 

1. มีการบูรณาการการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ กับศิลปวัฒนธรรมสู

การสร างองค ความร ู  และ

รวบรวมเปนฐานขอมูลหรือ

แหลงเรียนรู เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมในพื้นอำเภอชะอำ 

(หนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ)  

1. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการพันธ

กิจมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน

ดานสังคมเศรษฐกิจ สิ ่งแวดลอม

และการศึกษา 

2 รายวิชา 

 

 

บรรลุ 

2. รอยละนักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินดานสังคม

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ

การศึกษา 

รอยละ 50 

 

บรรลุ 

3. จำนวนรายได ท ี ่ ได จากการ

บริการวิชาการตออาจารย 

25,000 ตอ

คน 

บรรลุ 

2. โรงเรียน ตชด. และ

โรงเรียนกองทุนการศึกษา 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพเปน

โรงเรียนตนแบบในการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

สำหรับนักเรียน 

1. จำนวนโรงเรียน ตชด. และ/หรือ 

โรงเรียนกองทุน ท่ีไดรับการพัฒนา 

26 แหง บรรลุ 

2. รอยละของนักเรียนที ่เขารวม

โครงการสามารถพัฒนาตนเอง 

   รอยละ 85 บรรลุ 
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สงเสริมการใหบริการวิชาการแกสังคมและนอมนำศาสตรพระราชาพัฒนาชุมชนตนแบบ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปาหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 

1. ใหบริการวิชาการแก

ชุมชนการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

และนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือพัฒนาชุมชน 

1. จำนวนผลิตภัณฑหรือองคความรูที ่มี

สวนรวมกับชุมชน 

5  ชิ้น  บรรลุ 

2. จำนวนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 1 ชุมชน บรรลุ 

3. จำนวนหลักสูตรระยะสั ้นเพื ่อจัดหา

รายไดรวมมือกับหนวยงานภายนอก หรือ

ไดรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาสมรรถนะ

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

1 หลักสูตร 

 

บรรลุ 

 

 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบผลการประเมินแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (บริการวิชาการ) 

 5. การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

      รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 

วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธ ผลความสำเร็จ 

1. ดำเนินกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาครอบคลุมตาม

เกณฑการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับคณะ 

ดำเนินกิจกรรมครบทุกดาน 

อยางนอยดานละ 1 กิจกรรม 

ดำเนินกิจกรรมครบทุก

ดาน  

บรรลุ 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะ

ตามเปาประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรม

นักศึกษา 

ผ านการประเม ินต ัวช ี ้วัด

ความสำเร็จไดตามเปาหมาย

อยางนอย รอยละ 80 ของ

ตัวชี้วัดท้ังหมด 

รอยละ 87.50 บรรลุ 

 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 5. รายงานแผนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

            แผนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจำปการศึกษา 2563 คณะกรรมการจึงได

กำหนด ตัวชี้วัด และเปาหมายของแผนไว ดังนี้ 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

1. สงเสริมใหบุคลการและ

นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม

1. บุคลากรไดรับขาวสารประชาสัมพันธ

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 90 
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วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

2. นักศึกษาไดรับขาวสารประชาสัมพันธ

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. คณะจัดกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ใหกับบุคลากรและนักศึกษา 

รอยละ 80 

 

2 กิจกรรม 

2. สงเสริมใหมีการบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอน 

1. รายวิชาท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน 

2 รายวิชา 

3. สงเสริมใหสราง / พัฒนาแหลง

เรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

1. จำนวนแหลงเรียนรู/องคความรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

1 แหลง 

4. สรางเครือขายดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงาน

ภายนอกคณะครุศาสตร 

1. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

1 องคกร 

 

ผลการประเมินความสำเร็จของแผนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ ผลความสำเร็จ 

1. สงเสรมิใหบุคลการ

และนักศึกษาไดเขารวม

กิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

1. บุคลากรไดรับขาวสาร

ประชาสมัพันธกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

2. นักศึกษาไดรับขาวสาร

ประชาสมัพันธกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

3. คณะจัดกิจกรรมดานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมใหกับบุคลากร

และนักศึกษา 

รอยละ 90 

 

 

รอยละ 80 

 

 

2 กิจกรรม 

รอยละ 100 

 

 

รอยละ 85 

 

 

0 กิจกรรม 

บรรล ุ

 

 

บรรล ุ

 

 

ไมบรรล ุ

2. สงเสรมิใหมีการบูรณา

การศิลปวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรยีนการสอน 

1. รายวิชาท่ีบูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอน 

2 รายวิชา 3 รายวิชา 

1) มวยไทย 

2) กระบ่ีกระบอง 

3) กระบวนการเรยีนรู

สำหรับเด็กปฐมวัย 

บรรล ุ

3. สงเสรมิใหสราง / 

พัฒนาแหลงเรียนรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

1. จำนวนแหลงเรียนรู/องค

ความรูทางศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

1 แหลง 2 แหลง 

1) ศูนยการเรียนรูกีฬา

ภูมิปญญาไทยเฉลมิพระ

เกียรต ิ

บรรล ุ
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ ผลความสำเร็จ 

2) แหลงเรียนรูทองถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาหลักสตูร

ทองถ่ิน 

4. สรางเครือขายดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับ

หนวยงานภายนอกคณะ

ครุศาสตร 

1. ความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในการสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย 

1 องคกร 1 องคกร 

สมาคมกีฬากีฬาไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

บรรล ุ

 

****ตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบผลการประเมินแผนสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

6. การประเมินแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ป 2563   

 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ป 2563  คณะไดดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสรุปผล

ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  ในปการศึกษา 2563 คณะปรับแผนบริหารพัฒนาบุคลากรโดย 

   1. พัฒนาการสอนอิงสมรรถนะ 

   2. พัฒนาบทเรียน / ฐานขอมูล Online 

   3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิต / พัฒนาครู 

   4. การพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย 

   5. การพัฒนาผลงานเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 

   6. การพัฒนาการเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึนของสายสนับสนุน 

  มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ป 2563 และอนุมัติแผนฯ ทบทวนป 2564 แผน

บริหารและพัฒนาบุคคลากร 5 ป 2561-2565 ใหพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจ

ประกันคุณภาพในปตอไป 

 

  4.3 การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ปการศึกษา 2563   

   ตามท่ีคณะครุศาสตรไดดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบปการศึกษา 2563 โดย

มีการวิเคราะหระบุปจจัยท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน หรือปจจัยท่ีไมอาจควบคุมไดสงผลตอการ

ดำเนินงานของคณะ โดยมีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะครุศาสตร รอบปการศึกษา 2563 คณะครุศาสตรไดรายงานไปยังกองนโยบายและแผนทุกๆ ไตรมาส     

ในประเด็นและปจจัยความเสี่ยงดังนี้ 

ยุทธศาสตร ประเด็นความเส่ียง ปจจัยเสี่ยง ความเส่ียงท่ีหลืออยู 

การยกระดับ

คุณภาพบณัฑติ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

ไมเปนไปตามแผนที่กำหนดไว 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 

ปานกลาง   

(กอน 9 หลัง 6) 
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ยุทธศาสตร ประเด็นความเส่ียง ปจจัยเสี่ยง ความเส่ียงท่ีหลืออยู 

  น ักศ ึกษาไม สามารถออกไปฝก

ปฏิบัติการสอนไดเนื่องจากกิจกรรม

พ ัฒนาน ักศ ึกษาไม ครบตามที่

กำหนด   

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 

ต่ำ 

(กอน 9 หลัง 3) 

การผลิตและพัฒนา

วิชาชีพครู 

ภาวะการมีงานทำของบัณฑติไมตรง

ตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

อัตราการบรรจุครูทั้งภาครัฐ

และเอกชนต่ำกวาจำนวน

บัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษา

สาขาวชิาชีพครู  ทำใหบัณฑิต

ตองประกอบอาชีพอ่ืนๆ  

ปานกลาง   

(กอน 9 หลัง 9) 

การวิจัยและพฒันา

นวัตกรรม 

การไมไดรับเงนิสนับสนุนจากแหลง

ทุนภายนอกตามแผนที่กำหนดไว 

หนวยงานภายนอกไมมี

นโยบายใหทุนสนบัสนนุการ

วิจัยดานการศึกษา เนื่องจาก

เกิดการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 

ต่ำ 

(กอน 9 หลัง 4) 

การพัฒนาทองถ่ิน ความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนให

เปนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนระยะเวลาที่ตองใช   

ในการพัฒนา 

ปานกลาง   

(กอน 6 หลัง 6) 

การเพิ่มประสิทธิ -

ภาพการบริหาร

จัดการ   

การไม บรรล ุเป าหมายตามแผน 

ปฏิบัติราชการประจำป 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 

ต่ำ 

(กอน 6 หลัง 2) 

 โอกาสท ี ่ เก ิดการเจ ็บป วยของ

บุคลากร    

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 

ต่ำ 

(กอน 8 หลัง 2) 
 

 มติท่ีประชุม  ในความเห็นชอบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง  

                   รอบปการศึกษา 2563 

 4.4 วิเคราะหขอมูลทางการเงิน ปงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร 

เมื่อพิจารณาความคุมคาของหลักสูตรในเชิงตนทุนเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบ

จำนวนนักศึกษาจริงและนักศึกษา ณ จุดคุมทุนตนทุนตอหนวย ซึ่งเปนภาระงานจริงของสาขาวิชา พบวาทุก

สาขาวิชายังไมคุมคาเม่ือพิจารณา ดังนี้  

1. รายไดหลักเพียงแหลงเดียวจากการเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา (อัตราการจัดเก็บในปจจุบัน) ซึ่งจัดเก็บ

จากนักศึกษาของแตละหลักสูตรนั้น เนื่องจากจำนวนนักศึกษาตองรับตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด ไมเกิน 30 

คน : หอง  ทำใหตนทุนตอหนวยนักศึกษาเทียบกับตนทุนตอหนวย FTES  

2. คณะครุศาสตรรับผิดชอบโครงการท่ีเก่ียวกับงานศูนยพัฒนาวิชาชีพครู งานบริการวิชาการ งานพัฒนา

ทองถ่ิน  งานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู 4 คณะ   ประกอบดวย  

     1) โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือการรับรองปริญญา  
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  2) โครงการสมรรถนะนักศึกษาครเูพชรนวัตกรรม/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  3) โครงการยกระดบัศักยภาพโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนตนแบบ   

4) โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย 

5) โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู 

6) โครงการการบริการวิชาการท่ีพัฒนาครูในเขตบริการ 

7) โครงการเก่ียวกับงานพัฒนาทองถ่ิน ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 คณะ 

 ซ่ึงภาระงานดังกลาว  ตองนำงบประมาณท้ังหมดมาหารดวยจำนวนนักศึกษา/คาเสื่อมราคา /คาน้ำคาไฟ  

3. การปนสวนจากมหาวิทยาลัย เชน คาเสื่อมราคาตึกใหม คาตอบแทน ผูบริหาร คาตอบแทนเงินเดือน

บุคลากร  คาน้ำ คาไฟ ตองนำมาปนสวนจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยไดคิดเฉพาะรายรับ/รายจาย

ของสาขา จึงทำใหตนทุนตอหนวยสูงกวารายรับ : คาเทมอของนักศึกษา 

แตหากพิจารณารวมกับแหลงรายไดทางออมอื่น ๆ อาจจะเปนชองทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิด

ความคุมทุนได และแมวาจะเปนหลักสูตรที่ไมคุมคาในเชิงตนทุน แตในดานสงัคม และการพัฒนาทองถิ่นก็ยังคงมี

ความจำเปนและความคุมคา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “พลังปญญาของทองถ่ิน”  
 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบรายงานผลตนทุนตอหนวย การวิเคราะหความคุมคาของหลักสตูร                       

                 คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2563    

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ   

  ไมมี 

 

 ปดการประชุม เวลา 16.00 น 

 

                            (นางสาวจุฑารัตน   ทองพูล) 

         ผูจดรายงานการประชุม  

             

 

       (นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ) 

        ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

    

  

 


