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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 โดยไมม่ีการแก้ไข  

 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ โดยทางคณะครุศาสตร์ได้น าเสนอ
แนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  

1. ผลการด าเนินงานที่ส าคญัโดยย่อ (ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา : การวิจัย สาขาวิชาได้ผลักดันให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้ท างานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาได้จัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมทุกปีการศึกษา 
    สาขาการประถมศึกษา : ได้ด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ดังนี้ 

- การผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ค านึงถึงการผลิตครูประถมศึกษาที่มี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพครูตรงตามสมรรถนะครูและสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โดยองค์ความรู้หลักในวิชาชีพครูต้องตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิชาเอกจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้จริง โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครู “นวัตกร”  
ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โดยการจัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตด้วยกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรที่มีความหลากหลาย  

- การวิจัย ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมประชุมทางวิชาการและนิทรรศการ 
ด้านการประถมศึกษา เพ่ือน าเสนอแนวคิด ผลงานหรือชิ้นงานอันเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาสู่สาธารณะเพ่ือน าไปสู่ทักษะการคิดและการท างานเป็นทีมผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

- การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยการไปเรียนรู้ ในแหล่งเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัด 
หน่วยงานต่าง ๆ และฝึกถอดบทเรียน และสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมบริการทางวิชาการให้แก่หน่วยงาน 
ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต
เป็นไปตามหลักสูตร จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งในรายวิชา และ
จัดโดยสาขาวิชา เช่นโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะวิทยาการการค านวณ เป็นต้น  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา : คณะได้มีการด าเนินงานพันธกิจ ทั้ง 3 ประการ  
โดยสาขาได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม 

สาขาวิชาจิตวิทยา : สาขาวิชาด าเนินการตามพันธกิจหลักโดยมีผลงาน ดังนี้ 
- การผลิตบัณฑิต สาขาวิชาได้ท าการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา

และการแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง 2562) และสามารถน ามาใช้ในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ
จัดการเรียนการสอนได้อย่ างครบถ้วน  รวมถึ งการจัดการบริหารนักศึกษาในหลักสูตรก่อนหน้า 
ได้ตามเป้าหมาย 
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- การวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาได้มีผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ที่มีความโดดเด่น คือ  
รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช และ รศ.ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ที่มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

- การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อาจารย์ในสาขาวิชา ได้มีการบริการวิชาการ
ให้แก่สังคมในหลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรม การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
ทางวิชาการ  

สาขาประเมินและวิจัยทางการศึกษา : นักศึกษาสามารถเรียนจบตามหลักสูตรก าหนด และ
มีผลงานทางวิชาการ (วิจัย) ของนักศึกษาที่สามารถน าเสนอในเวทีวิชาการท่ีเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ :  ผลิตบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และทักษะปฏิบัติที่ถูกต้อง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา : การวิจัย อาจารย์ได้น าความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาด้านการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน การใช้บริการทางวิชาการแก่สังคม อาจารย์ในสาขา 
เป็นวิทยากร และนักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการ และกิจกรรมการใช้บริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตร
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาอยู่ในระหว่างด าเนินการปิดหลักสูตร  โดยกระบวนการผลิตบัณฑิตทางสาขาได้
ด าเนินการพัฒนาบัณฑิตรุ่นสุดท้ายก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด าเนินการติดตามนิสิตตกค้างเพ่ือให้ค าปรึกษาและวางแผนการ
เรียน ทางด้านการวิจัยอาจารย์ได้มีการท าส่งบทความวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัย TCI2 จ านวน 2 เรื่อง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : การผลิตบัณฑิตส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน 
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสู่ชุมชนโรงเรียนโดยเชื่อมโยงกับการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และงานวิจัย 
ไปพร้อม ๆ กัน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและน าเสนอต่องานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

2. คณะมีแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 และมีการเตรียมการในปีถัดไป ดังนี้ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา : สาขาวิชามีการเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในด้านของการใช้สื่อ

โซเชี่ยล และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ  
สาขาวิชาการประถมศึกษา  : วางแผนแนวทางการด าเนินงานในการรับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 และมีการเตรียมการในปีถัดไป ดังนี้ 
- ประชุมก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา ตามแผนการรับนักศึกษา เป็นไปตามที่

ก าหนดใน มคอ. 2 และจ านวนเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษาต้องค านึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อจ านวน
นักศึกษา (อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 30 คน) และเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา 

- ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุใน มคอ. 2 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาโดยจัดท าคู่มือสมัครเรียน แผ่นพับ และ

เอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โดยการแนะแนวการศึกษาต่อ
ตามโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- ด าเนินการการรับนักศึกษาตามรอบการสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตามเกณฑ์ โดยสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป สอบวัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ 

- จัดประชุมและประเมินระบบการรับนักศึกษาร่วมกันในแต่ละรอบ  เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษาโดยพิจารณาก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาโดยปรับเพ่ิมจ านวนการรับ
นักศึกษาในรอบท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และรับนักศึกษาเพ่ิมจนครบตามแผนการรับใน มคอ.2 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : สาขาวิชารับนักศึกษาตามแผนรับในมคอ. 2   
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา : ทางสาขาวิชาท าการเปิดรับตามจ านวน มคอ. 2 
ที่ตั้งไว้ และมีการท าประชาสัมพันธ์ลงในสื่อออนไลน์ 

สาขาวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาจิตวิทยา มีการปรับหลักสูตร เป็นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา (ปรับปรุง 2562) มีแผนการรับนักศึกษาจ านวน 50 คน ซึ่งเป็นไปตาม
มคอ. ที่วางไว้ ดังนั้นแผนการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาจึงมีการปรับโดยพุ่งเป้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ศิษย์เก่าที่เป็นครู โดยใช้สื่อโซเชียลอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และจากการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ ส่งผลให้
สามารถรับนักศึกษาได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย ร้อยละ 98  และส าหรับปีการศึกษา 2563 ยังคงใช้รูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์นี้ ผนึกรวมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวศิษย์ปัจจุบัน 

สาขาประเมินและวิจัยทางการศึกษา : น าผลการสมัครในปีก่อนหน้ามาศึกษาปรับกลยุทธ์ 
การรับนักศึกษาโดยพบว่าสาขาขาดการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นในปีต่อมาจึงเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์และ
ก าหนดจ านวนรับในแต่ละรอบเพ่ิมข้ึน 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  : มีแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562  
(เกณฑ์การรับเป็นไปตาม มคอ. 2 จ านวนรับ 50 คน) โดยแบ่งการรับนักศึกษาใหม่เป็น 4 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว 12 คน 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว 12 คน 
รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว 12 คน 
รอบท่ี 4 การรับตรงอิสระ มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว 12 คน 

รวมทั้ง 4 รอบ มีจ านวนนักศึกษารายงานตัวทั้งสิน้ 48 คน (ข้อมูล ณ วนัที่ 20 สิงหาคม 2562) 
มีแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 (เกณฑ์การรับเป็นไปตาม มคอ.2 จ านวนรับ 50 คน)  

โดยแบ่งการรับนักศึกษาใหม่เป็น 4 รอบ และโครงการทุนภาคใต้ ดังนี้ 
รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว 18 คน 
รอบท่ี 2 การรบัแบบโควตา มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว 11 คน 
รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน มีจ านวนนักศึกษารายงานตัว 19 คน 
รอบท่ี 4 การรับตรงอิสระ จ านวนรับ 2 คน (ยังไม่สิ้นสุดการคัดเลือก) 

โครงการทุนภาคใต้ จ านวนรับ 2 คน (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา : ปิดรับนักศึกษาเนื่องจากปิดหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการรับ

นักศึกษาร่วมกัน โดยก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการ เพ่ือเสนอต่อฝ่ายวิชาการของ 
คณะครุศาสตร์ และเพ่ือส่งต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยต่อไป ส าหรับ
หลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 นี้มีแผนการรับนักศึกษาปีละจ านวน 35 คน แต่หลักสูตรฯ ได้รับนักศึกษา
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือผลิตครู
กทม. โครงการทุนเอราวัณ 

3. คณะมีอัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ดังนี้ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา : สาขาวิชาเป็นหลักสูตรที่เพ่ิงจะมีนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร 5 ปี  
ในภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นครั้งแรก จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ได้งานท า 

สาขาวิชาการประถมศึกษา : เนื่องจากสาขาวิชาการประถมศึกษาเปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2558 และมีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกจึงยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : สาขามีผู้ส าเร็จการศึกษา 61 คน มีงานท าแล้ว ร้อยละ 100  
(เก็บผล 16 คน ณ ปัจจุบัน ยังอยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล) 



๕ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา : ก าลังอยู่ในการด าเนินการ 
สาขาวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาจบการศึกษา จ านวน 36 คน (ร้อยละ 52) 

ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระหว่างการส ารวจจากมหาวิทยาลัย   
สาขาประเมินและวิจัยทางการศึกษา : อยู่ระหว่างการท าข้อมูล 
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ : สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มีผู้ส าเร็จการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563) บัณฑิตมีงานท า จ านวน 
11 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) คือ 4.36 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา : อัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เท่ากับ 80% 
ภาวะการมีงานท า 78.94% ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ระดับดี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : ในปี 2562 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สภาอนุมัติแล้ว 
จ านวน 64 คน และรออนุมัติ 13 คน ทั้งหมด 77 คน ภาวะการมีงานท า 100% ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ
มากที่สุด 3.67 
 

4. คณะมีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19 ได้ผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา : ผลการเรียนของนักศึกษาตกลง นักศึกษาหลายคนไม่สามารถเรียน
ออนไลน์ได้ เพราะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจทางครอบครัว ต้องช่วยผู้ปกครองท างาน ซึ่งตรงกับเวลาเรียน
ออนไลน์ ซึ่งทางสาขาได้หาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สร้างภาระให้กับนักศึกษากับผู้ปกครอง
เกินไป 

สาขาวิชาการประถมศึกษา : มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19 จ านวน 17 

รายวิชา ผลการด าเนินงานคือ นักศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online เป็นอย่างดี  
โดยอาจารย์ผู้สอนมีการใช้ระบบ Online ในรูปแบบต่างๆอาทิ เช่น โปรแกรม Zoom จัดตั้งกลุ่ม Line 
Facebook การใช้ Vdo Call และมีการวัดและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การประเมินการ
ปฏิบัติจัดการเรียนการสอนผ่านการบันทึก Clip Vdo การสอบปลายภาคผ่านระบบ Google from เป็นต้น 
ปัญหาและอุปสรรค 

- นักศึกษาบางส่วนไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งต้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่ง
หน้าจอโทรศัพท์มือถือของบางคนมีขนาดเล็กท าให้เห็นสื่อ Power point ไม่ชัดเจนหรือโทรศัพท์มือถือบางรุ่น 
ไม่รองรับแอปพลิเคชั่น 

- ระบบสัญญาณ Internet ที่ไม่เสถียร ขาด ๆ หาย ๆ ท าให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมบางโปรแกรม มีระยะเวลาจ ากัด 

ในแต่ละรอบ อาจท าให้การบรรยายไม่ต่อเนื่อง 
- นักศึกษาบางส่วนไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้เนื่องจากประสบปัญหาค่าใช้จ่าย 
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนน้อยลง ผู้สอนไม่สามารถมองเห็นผู้เรียนได้อย่าง

ทั่วถึงในหน้าจอ หรือบางครั้งผู้เรียนไม่ตอบค าถามระหว่างการเรียน 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : จากการสอนออนไลน์ พบว่าอาจารย์ทุกท่านด าเนินการสอน

โดยใช้วิธการหรือรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ใช้โปรแกรม Zoom Teams Line Facebook เป็นต้น พบว่า 
มีนักศึกษาบางคนในวิชาต่าง ๆ กันมีปัญหาเรื่อง อินเตอร์เน็ต การไม่สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายในบางครั้ง  
แต่ก็มีการอัดคลิปให้ดูภายหลัง 



๖ 
 

สาขา วิ ช า เ ทค โน โ ลยี สื่ อ ส า รกา ร ศึ กษา  : ท า งส า ข า ได้ ใ ช้ รู ป แบบ ออน ไล น์  
โดย Google classroom เป็นหลัก ในการเรียนการสอน อุปสรรค คือ นักศึกษาไม่พร้อมในเรื่องคอมพิวเตอร์ 
เพราะส่วนใหญ่เป็นวิชาปฏิบัติทางด้านคอม ไม่มีเงินเติมอินเตอร์เน็ต 

สาขาวิชาจิตวิทยา มีการใช้โปรแกรม Google classroom, โปรแกรม Zoom และช่องทาง
การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น Line Facebook สาขาวิชา การจัดสอบผ่าน Google form  แต่ทั้งนี้ ต้องมีการ
สอบถามถึงความสะดวกและความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของนักศึกษาในการพิจารณาการจัดการ
สอนและทดสอบออนไลน์ด้วย  

สาขาประเมินและวิจัยทางการศึกษา : การสอน Online ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีปัญหาเฉพาะด้านสัญญาณอินเตอรเ์น็ทของนักศึกษาที่ไม่ดี 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ : ผลการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการสามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนผ่านออนไลน์ได้ตามปกติ  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา : จัดการเรียนการสอนด้านทักษะปฏิบัติค่อนข้าง
ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก อาจารย์แต่ละท่านได้มีวิธีการด าเนินการโดยการวัดและประเมินผลการเรียน  
ในรายวิชานั้น ๆ ด้วยการติด "I" และจัดการเรียนการสอนชดเชยในปีการศึกษา 1/2563  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป :  นักศึกษามีความใส่ใจในการเรียน Online และให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเรียน มีอุปสรรคในเรื่องนักศึกษาบางคนมี โปรโมชั่น Internet ที่จ ากัด การเรียน 
Online จึงมีผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นมีการให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการ Digital 
Based Data ซึ่งยังขาดทักษะด้านปฏิบัติการทดลอง 
 

5. คณะมีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education ดังนี้ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา : สาขาวิชามีการเน้นการสอนแบบเน้นการวัดผลที่เป็นผลลัพธ์  

หรือผลผลิตสุดท้าย เพราะผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาด้านทักษะ
ทางศิลปะ โดยมีคณาจารย์คอยให้ค าแนะน า และปฏิบัติงาน มากกว่าการสอนแบบบรรยายที่ให้นักศึกษาท า
ข้อสอบเพียงอย่างเดียว 

สาขาวิชาการประถมศึกษา : สาขาวิชาการประถมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Outcome Based Education โดยเน้นวิธีการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติผ่านการสอนในหลายรูปแบบ 
อาทิเช่น Active Learning, Project - Based Learning, Problem - Based Learning เป็นต้น และ 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือทบทวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ที่มีการฝึกปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือทราบถึงผลการจัดกิจกรรมและน าผลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการด้านอ่ืน เพ่ือให้นักศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษามีคุณลักษณะและศักยภาพรอบด้านเหมาะสม
ส าหรับการเป็นครูประถมศึกษา 

 สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชามีการจัดการสอนแบบ Outcome Based Education  
ที่เด่นชัดในรายวิชาจิตวิทยาสังคมและชุมชน ของรศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ โดยแนวทางรายวิชานี้คือ เริ่มต้น 
การเรียนด้วยการชี้แจงถึงผลลัพธ์ของรายวิชาที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได้  โดยมีการชี้แจงถึงเกณฑ์และ 
การประเมินที่จะมีตลอดในรายวิชาตามขั้นของเป้าหมายในระดับต่าง ๆ นักศึกษาจะเรียนรู้และปฏิบัติ 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองได้ร่วมออกแบบ การเรียนรู้วิชาการ การลงชุมชน การจัดกิจกรรมโครงการ  
การสรุปองค์ความรู้จากชุมชน โดยมีอาจารย์ผู้สอนร่วมก ากับชี้แนะ และให้ความเห็นต่อการสรุปองค์ความรู้ 
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ปฏิบัติและสรุปมา และให้มีการปรับปรุง และน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละ
องค์จนครบตามแผนการศึกษาในรายวิชา  



๗ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา :  การจัดการเรียนการสอนของทางสาขาเน้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญโดยกระบวนการเรียนการสอนอาจารย์จะคอยชี้แนะวิธีการให้กับนักศึกษาทดลอง
ท าโปรเจกต ์และอาจารย์มีการวัดผลการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
บนฐานสมรรถนะ 6 ด้าน ของวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาครูสู่ท้องถิ่น 

6. คณะมีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานภาพรวม ดังนี้ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา : นักศึกษา ประสบปัญหาในการท างานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
ที่ขาดความต่อเนื่องในการผลิตผลงาน และชิ้นงานที่สามารถน าไปประกวดตามเวทีต่างๆในระดับอุดมศึกษานั้น 
มีขนาดใหญ่ นักศึกษาไม่สามารถท างานที่หอพัก หรือบ้านของตนเองได้ จึงขาดโอกาสในการส่งผลงาน 
หลายเวที โดยนักศึกษาไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่จะน าไปประกวดที่มหาลัยได้เพราะเวลาการเข้าออก  
ของมหาวิทยาลัย มีการปิดท าการตามเวลาราชการ นักศึกษาจึงขาดความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ผลงาน 

สาขาวิชาการประถมศึกษา : เนื่องจากสาขาวิชาการประถมศึกษามีวิชาที่ต้องให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติอยู่ เป็นจ านวนมาก และสาขาวิชาการประถมศึกษายังขาดห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : สาขาวิชาอยากให้มีการจัดบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก
โดยสาขาวิชาจัดเอง เช่นในลักษณะโครงการสัมมนาที่นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกฝนการจัดการสัมมนาให้กับ
กลุ่มเป้าหมายภายนอก ซึ่งไม่สามารถท าได้ ทั้งนี้การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นศาสตร์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เป็นครูอนุบาล และลักษณะศาสตร์จะมีความแตกต่างในหลายสาขาวิชา เช่นการเขียนแผน การสอน การจัด
ประสบการณ์ในลักษณะ Active learning ซึ่งไม่ค่อยเข้ากับโครงการบริการวิชาการของคณะที่จะไปร่วมได้เต็มที่ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา : สาขาวิชามีอุปสรรคเรื่อง งบประมาณที่มาจัดสรร
ตามแผนไม่เพียงพอ และอยากได้รับการอนุมัติรับอาจารย์ใหม่แทน อาจารย์ที่เกษียณไป 

สาขาวิชาจิตวิทยา การจัดการสอนโดยท าสื่อออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ 
ให้จัดท า สาขาวิชาขาดทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการสนับสนุนช่วยเหลือ  

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ : สิ่งอ านวยความสะดวก และสถานที่จัดการเรียนการสอน
ด้านทักษะปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และความต้องการของนักศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : ด้านระยะเวลาที่มีความจ ากัดกับภาระหน้าที่ของอาจารย์ 
ซึ่งจะต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วย 

 

7. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจาก
ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา : ทางสาขาวิชาใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์
จะสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือน าไปประกวดในเวทีต่าง ๆ ที่มีชิ้นงานขนาดใหญ่ สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
ที่มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาการประถมศึกษา : ต้องการห้องฝึกปฏิบัติการของสาขาวิชาเพ่ือให้นักศึกษา 
ได้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : ขอรับการสนับสนุนด้านอัตราก าลัง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา : งบประมาณ และอัตราแทนอาจารย์ที่เกษียณไป 
สาขาวิชาจิตวิทยา หากมหาวิทยาลัยยังคงต้องการให้สร้าง สื่อออนไลน์ ควรสนับสนุนเรื่อง

ทีมงานจัดท าและงบประมาณที่เพียงพอ 



๘ 
 

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ : เสนอของบประมาณเพ่ือก่อสร้าง หรือปรับปรุงห้อง
การจัดการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการด้านทักษะ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : การใช้ระบบ Applications ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล
แบบอัจฉริยะ และ Digital Smart Board 

ทางคณะครุศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอถึงการไปตรวจเยี่ยมผลงานของคณะ ณ โรงเรียน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนวัดทองเพลง และโรงเรียนวัดนางสาว 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  

1) ขอชื่นชมคณะครุศาสตร์ที่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ 
โดยเฉพาะจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 

2) ควรมีแผนรับกับวิกฤตจ านวนนักศึกษาลดลง เช่น มีการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
3) ศักยภาพของอาจารย์ควรสัมพันธ์กับผู้เรียน หรือคุณภาพของบัณฑิต เช่น การพัฒนา

อาจารย์ให้สร้างผลงานวิจัย สร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปถ่ายทอดสู่นักศึกษา หรือถ่ายทอดลงสู่ท้องถิ่น เป็นต้น 
4) ควรมีการส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  

ว่ามีแนวโน้มอย่างไร เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาต่อไป 
5) ควรมีแผนจัดการศึกษาแบบเน้นผลการเรียนรู้ หรือ OBE (Outcome - Based Education) 
6) ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของการขออัตราก าลังสนับสนุน หรืออัตราทดแทน เช่น ภาระ

การสอนของอาจารย์อย่างละเอียดชัดเจน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ และให้คณะครุศาสตร์รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ  
ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  ผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. จ านวนนักเรียนและบุคลากร 

จ านวนนักเรียน 
 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน (ห้อง) จ านวนนักเรียน (คน) 
ปฐมวัย ๓ ๘๓ 
ประถมศึกษา ๑๖ ๕๑๗ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๒ ๓๕๗ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ ๔๐๘ 

รวม ๔๓ ๑,๓๖๕ 
 



๙ 
 

จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เล็กน้อย นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เพ่ิมข้ึนมากที่สุด 

จ านวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
ระดับชั้นที่สอน 

ปฐมวัย ประถม มัธยม รวม 
ข้าราชการ ๑ ๒ ๔ ๗ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) ๑ ๑๑ ๑๙ ๓๑ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ๕ ๔ ๕ ๑๔ 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ๒ ๔ ๓ ๙ 
อาจารย์พิเศษ ๑ ๑๑ ๑๓ ๒๕ 
ลูกจ้างประจ า - - ๑ ๑ 
เจ้าหน้าที่ ๑ ๓ ๓ ๗ 

รวม ๑๑ ๓๕ ๔๘ ๙๔ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) สอบย้ายโอนไปแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)  
จ านวน ๖ คน ท าให้ขณะนี้โรงเรียนมีพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ๑๔ คน 
 

๒. โรงเรียนมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามพันธกิจของโรงเรียน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑.  ร้ อยละของนั ก เ รี ยน ใน โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) แต่ละวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ ๗๕  ๗๘.๘๓ 

๒. จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ 

จ านวนโรงเรียน ๗ ๑๓ 

๓. จ านวนโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการต่อต้านการทจุริตของนักเรียน
ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

จ านวนโครงการ ๕ ๖ 

 

๒.๑ ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ ๗๘.๘๓  
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ ๗๕) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงมาก โดยเฉพาะวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด  และระดับประเทศ มีนักเรียนสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวน ๓ คน 



๑๐ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ต่ ากว่าระดับสังกัด มีนักเรียนสอบวิชา
คณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวน ๑ คน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ต่ ากว่าระดับสังกัด ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศแต่ต่ ากว่าระดับจังหวัดและระดับสังกัด 

๒.๒ จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต 
ไปใช้ประโยชน์ 

โรงเรียนสาธิต (กลุ่มสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ) ได้มีการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการบริหารจัดการ จ านวน ๑๓ แห่ง ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้น าเสนอ
นวัตกรรมการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยโปรแกรมการ
พัฒนาหุ่นยนต์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒.๓ จ านวนโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของ
นักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

โรงเรียนสาธิตได้จัดโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้าน 
การทุจริตของนักเรียน จ านวน ๖ โครงการ คือ 

๑) โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๒) โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม 
๓) โครงการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี  
๔) โครงการประกวดมารยาทไทย 
๕) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๖) โครงการเรียนธรรมะและสอบธรรมศึกษา 

๒.๔ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือถวายงานผ่านภาษา อ่านบทกวี “ผีเสื้อ เพ่ือสี” ในงาน
อลังการกวี “แปดทศวรรษ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 

๒.๕ นักเรียนได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศในการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่  
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
      

๓. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ดังนี้ 
๓.๑ ระดับปฐมวัย จัดการเรียนรู้ส าหรับอนุบาล ๑ – ๓ ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่  

๑/๒๕๖๓ โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Line และ Zoom 



๑๑ 
 

๓.๒ ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
โดยจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ อาจารย์ประจ าวิชาติดต่อผู้ปกครองผ่านแอพพลิเคชั่น Line   

๓.๓ ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โดยจัดท า
เอกสารประกอบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Meet และ Google Classroom 

 ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โรงเรียนจัดนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ
ไม่เกิน ๒๕ คน ในแต่ละกลุ่มจะมาโรงเรียนเพ่ือเรียนวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอ่ืน ๆ ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน 

ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์   
๑) อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในช่วงแรก 
๒) ความตั้งใจเรียน การเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้แบบออนไลน์มีน้อยลง  

ท าให้ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยาก 
๓) นักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ต้องมีผู้ปกครองหรือพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือ 

 

๔. โรงเรียนมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานภาพรวม 
๔.๑ โรงเรียนขาดอาจารย์สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื่องจากมี

นักเรียนที่เพ่ิมขึ้น มีรายวิชาใหม่ที่ต้องจัดให้เรียน คือ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี วิชาวิทยาการค านวณ 
รวมทั้งขาดอาจารย์เจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 
 การแก้ไข ๑) โรงเรียนจ้างอาจารย์พิเศษเป็นรายชั่วโมง  แต่อาจารย์สอนเฉพาะในชั่วโมงที่เรียน  นักเรียน
ไม่สามารถปรึกษางานนอกชั่วโมงเรียนได้ 
     ๒) ขอความอนุเคราะห์อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ มาช่วยสอน 

  ๓) โรงเรียนจะต้องวิเคราะห์ภาระงานและขอก าหนดอัตราก าลังใหม่ 
 

๔.๒ โรงเรียนได้รับงบบ ารุงการศึกษาคืนน้อย  ท าให้โรงเรียนมีงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
 การแก้ไข งานแผนฯ ของมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์สัดส่วนของงบประมาณที่จะคืนให้โรงเรียนใหม ่
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
1) ขอชื่นชมโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้สร้างผลงานจ านวนมาก และมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด

อย่างเป็นรูปธรรม 
2) ควรมีแผนการรับมือกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
3) ควรพัฒนาจุดเด่นของโรงเรียนให้ชัดเจน เพ่ือจะได้พัฒนาในด้านนั้น ๆ ให้เกิดผลที่เด่นชัด

อย่างแท้จริง 
4) ควรผลักดันอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องในการ

ท าผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ 
5) ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างสมรรถนะให้กับนักเรียนเป็นหลัก 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ และให้โรงเรียนสาธิตฯ รับความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 
 



๑๒ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์ เวลา 
๑. วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์  

โรงเรียนสาธิตฯ 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยการดนตร ี

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ 
บัณฑิตวัทยาลยั 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๕. วันศุกรท์ี่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมโรงเรียนในสงักัด กทม.  
2 โรงเรียน 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ที่ 4 กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการพฒันาท้องถิ่น  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 09.00 – 12.00 น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


