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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คร้ังที่ 3/2564 
วันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง ประธาน 
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
3. รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการ 
4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
    

ผูไ้ม่มาประชุม 
1.  รศ.สายัณ   พุทธลา ลาประชุม 

 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
6. นายวิชชา   สุขรัตน์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
7. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น. 
   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
  3.1 เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเร่ือง 
 

  เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทางฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังได้
จัดพิมพ์เป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ และน าส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้
เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ เล่มแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
  4.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

สรุปเร่ือง 
 

  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเย่ียมลงพื้นท่ี ดังนี้ 

1. ตรวจเย่ียมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 

2. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน 1 – 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

 3.2 โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 – 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564) 
แล้วสรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการและคณะท างานได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ก าหนดการตรวจเย่ียม ในช่วงไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564) 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ก าหนดวัน/เดือน/ปี การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ดังนี้ 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
๑. วันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 
- คณะครุศาสตร์  

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมโรงเรียนสาธิตฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
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ท่ี วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
๒. วันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 
- วิทยาลัยการดนตรี 

สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพฤหัสบดีท่ี 5 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
5. วันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 
บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันศุกร์ท่ี 10 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีบริการใน 
กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

8. วันศุกร์ท่ี 17 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีบริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดประชุม
ร่วมกันในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ก่อนไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในเวลา 09.30 น. 

3. การตรวจเย่ียมครั้งแรกในวันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นัดประชุมร่วมกันในเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
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โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และมีก าหนดเข้าพบอธิการบดี ในเวลา 
09.00 น. เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ก่อนไปตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการตรวจเย่ียมหน่วยงาน 

4.2 แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สรุปเร่ือง 
 

  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล 
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร  
โดยเป็นการตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ตามแนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขานุการและคณะท างานได้
ด าเนินการรวบรวมแนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ของมหาวิทยาลัย ท่ีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ได้รับทราบและพิจารณาก่อนการไปตรวจเยี่ยมตามก าหนดการ 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. หน่วยงานควรมีการน าเสนอผลงานท่ีโดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
ย้อนหลัง 3 ปี 

2. หน่วยงานมีจุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงานอะไรบ้าง 
3. หน่วยงานมีปัญหา อุปสรรคตามบริบทของคณะ/หน่วยงานอะไรบ้าง ระบุเฉพาะประเด็น

ท่ีส าคัญ 
4. หน่วยงานมีข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก

ฝ่ายบริหาร (ในส่ิงท่ีเป็นไปได้) อะไรบ้าง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ    
 ไม่มี 
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เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
  
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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มติที่ประชุม 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
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4.1 การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4                       
โดยก่อนการออกตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการฯ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา 
เกณฑ์มา อธิการบดี เข้าให้สัมภาษณ์และน าเสนอแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวัน ศุกร์ท่ี 16 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์  
(สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา) 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ (หลักสูตรความเป็นเลิศสาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชา
ศิลปศึกษา)  ในวันศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อาคาร 100 ปี                      
ศรี สุริยวงศ์  พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ ยมคณะ                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
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1 

แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. คณะมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อะไรบ้าง 
ความเป็นมา 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดเป็นคณะท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของมหาวิทยาลัย ผลิต
บัณฑิตสาขาการศึกษาหรือบัณฑิตครูในสาขาวิชาท่ีหลากหลาย ในปริมาณท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ
ของวงการด้านการศึกษาและสังคมท่ัวไป อีกท้ังมีภารกิจในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประจ าการ
ในสถานศึกษาต่าง ๆ  คณะครุศาสตร์ยังคงมีความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพต่อไป 
  ประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 1 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานช้ันน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
พันธกิจ (Mission) 
   1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะและมีงานท าโดยบูรณาการความเช่ียวชาญของ
สาขาวิชาต่างๆ  
   2. ให้ความร่วมมือเชิงบูรณาการในการผลิตบัณฑิตครูสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และดนตรี 
   3. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของกระบวนการวิจัย 
   4. บริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งวิชาชีพครู 
  6. อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการประกอบวิชาชีพครูและให้บัณฑิต
ปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  7. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
   ส าหรับกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น ปรากฏรายละเอียดในหน้าถัดไป ท้ังนี้ คณะครุศาสตร์ยังมีภารกิจ
ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อีก เช่น ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ได้รับมอบหมาย
ใหด้ าเนินโครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ได้รับมอบหมาบให้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยต้ังงบประมาณไว้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (จึงไม่ปรากฏในตารางท่ีน าเสนอ) 
   คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการครบถ้วนทุกกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าในบางกลยุทธ์ไม่ปรากฏว่ามีการตั้ง
งบประมาณ แต่ส่งผลทางอ้อมจากการด าเนินโครงการต่างๆ ในกลยุทธ์อื่นๆ 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
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จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 
  คณะครุศาสตร์เปิดสอนท้ังหมด 14 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ระดับปริญญา ล าดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

ปริญญาตร ี 1 ครุศาสตรบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ. 2562 4 เม.ย.2562 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2 ครุศาสตรบัณฑิต 
(การประถมศึกษา) 

ค.บ. 2562 4 เม.ย.2562 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 3 ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 

ค.บ. 2562 4 เม.ย.2562 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 4 ครุศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) 

ค.บ. 2562 4 เม.ย.2562 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 5 ครุศาสตรบัณฑิต 
(ศิลปศึกษา) 

ค.บ. 2562 4 เม.ย.2562 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 6 ครุศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

ค.บ. 2562 4 เม.ย.2562 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 7 ครุศาสตรบัณฑิต 
(การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา) 

ค.บ. 2562 4 เม.ย.2562 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 8 ครุศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา) 

ค.บ. 2562 4 เม.ย.2562 ระหว่าง
ด าเนินการ 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 

ป.
บัณฑิต 

2561 19 เม.ย.2561 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

      

ปริญญาโท 1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การ
บริหารการศึกษา) 

ค.ม. 2560 24 ก.พ.2560  

 2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน) 

ค.ม. 2560 25 ก.พ.2560  

 3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการปรึกษา) 

วท.ม. 2562 24 ม.ค.2562 26 เม.ย.2564 
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ระดับปริญญา ล าดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

ปริญญาเอก 1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การ
บริหารการศึกษา) 

ค.ด. 2562 18 พ.ย.2562  

 2 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน) 

ค.ด. 2562 24 ต.ค.2562  

 
 
ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2563 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ 73 - 1 29 43 32 30 9 2 
ข้าราชการ 20 - 1 6 13 2 8 8 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 52 - - 23 29 30 21 1 - 
อาจารย์ประจ าพิเศษ 1 - - - 1 - 1 - - 

สายสนับสนุน 15 1 7 7 - - - - - 
ข้าราชการ 1 - 1 - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า 1 1 - - - - - - - 
พนักงานราชการ 1 - 1 - - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 - 2 7 - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 3 - 3 - - - - - - 

รวม 88 1 8 36 43 32 30 9 2 
  

18



 

 

7 

ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาท้ังหมดจ านวน 2,047 คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติจ านวน 1,353 คน 
นักศึกษาภาคพิเศษจ านวน 694 คน ในจ านวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 1,395  คน ระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน 652 คน ดังรายละเอียดตามตาราง 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ภาค
ปกติ 

ภาคพิเศษ 
รวม

ท้ังส้ิน 
ป.ตรี ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา 
ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 282      282 
ครุศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) 169      169 
ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 226      226 
ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 210      210 
ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปศึกษา) 129      129 
ครุศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยาและการแนะแนว) 199 42     141 
ครุศาสตรบัณฑิต(การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา)  47       47 
ครุศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา)  91       91 

รวมระดับปริญญาตรี 1,353 42 - - - 42 1,395 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - - 297 - - 297  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)    94  94 94 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน)    91  91 91 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการปรึกษา)    21  21 21 

รวมระดับปริญญาโท - - - 206 - 206 206 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)     91 91 91 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน)     58 58 58 

รวมระดับปริญญาเอก - - - - 149 149 149 
รวมทั้งสิ้น 1,353 42 297 206 149 652 2,047 

ท่ีมา: ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       และการรายงานข้อมูลของสาขาวิชา  
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การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
 
  ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ ของคณะครุศาสตร์ ได้คะแนน
โดยรวม 4.58 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีจุดเด่นดังนี้ 
  1. คณะมีการจัดการศึกษาท่ีมีหลักสูตรท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุก
หลักสูตร และมีผลการด าเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง 
  2. คณะมีอาจารย์ท่ีได้คุณภาพตามเกณฑ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง 
  3. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนานักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาไปฝึกสอนได้รับความพึงพอใจจาก
โรงเรียนในระดับดีมาก 
  4. ผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีท้ังเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และน าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  5. คณะมีการจัดท าผลงานทางวิชาการและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. เพิ่มคุณภาพด้านอาจารย์ 
และมีการจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพครู เพื่อให้การสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  6. มีการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับชุมชนพื้นท่ี ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  7. มีนโยบายท่ีมีทิศทางชัดเจนในบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
  8. คณบดีและทีมบริหารได้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  9. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติการ ส่งผลให้เริ่มมีแนวการปฏิบัติท่ีดี โดยการจัดท าคู่มือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  10. มีระบบประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครบถ้วนตามกลไกระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
  อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท่ีสมควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาดังนี้ 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก ากับดูแลหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ให้
มีคะแนนการประเมินสูงขึ้น 

1. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติ การด าเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

2. การจัดกิจกรรมเชิงรุกในการรับนักศึกษาในสาขาท่ี
มี่ความเส่ียงมีจ านวนนักศึกษาเข้าเรียนน้อย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้มีการปรับ
แผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบเชิงรุก เนื่องจาก
ยอดรับจ านวนนักศึกษาการรับสมัครปีท่ีผ่านมาไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของ มคอ. 2 ท่ีต้ังไว้จ านวน 30 
คน โดยทางสาขาวิชาได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ยิง Ads โฆษณา Facebook 
เพื่อเข้าถึงนักศึกษาท่ีสนใจสมัครมากยิ่งขึ้น โดยยิง 5
ครั้ง แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ท าให้เห็นผลได้
ชัดว่า ยอดจ านวนรับสมัครปีการศึกษา 2564 จนถึง
ปัจจุบันมีนักศึกษาใหม่รายงานตัว 19 คน  มากกว่า ปี
การศึกษา 2563 ท่ีรายงานตัวจ านวน 14 คน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 

3. แหล่งทุนวิจัยภายนอกเข้ามาน้อย คณะควรจัดท า
แผนก ากับและติดตามอาจารย์ในการท าวิจัย 

ก าลังประสานงานกับรองฯศศิกัญชนา 
ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง 

4. กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุ ควรมอบหมายให้
สาขาวิชาพลศึกษาไปแนะน าการออกก าลังกาย การ
ดูแลตนเอง และให้สาขาวิชาจิตวิทยาไปแนะน า
เกี่ยวกับคุณภาพด้านจิตใจ 

ก าลังประสานงานกับสาขาวิชาพลศึกษา/จิตวิทยา. 
ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง  

5. ควรมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น มวยไทย 
และพิธีไหว้ครูมวยไทย 

รองฯวิเชียร/สาขาวิชาพลศึกษา  
ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง 

6. ควรมีการสร้างเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
เชิงคุณภาพ 

คณะได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งผู้ด าเนินโครงการ
สามารถ input ข้อมูลขึ้นระบบได้ด้วยตนเอง ฝ่าย
แผนงานและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
รายงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
โปรแกรมดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามสมควร 

7. ควรมีการเขียนรายงานผลการด าเนินงานเป็น
กระบวนการ PDCA อย่างครบถ้วน 

ในทางปฏิบัติฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้กระจาย
งานให้ผู้เกี่ยวข้องเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่ง
เน้นให้เขียนเป็นกระบวนการ PDCA ตามท่ีได้
ปฏิบัติงานจริง อย่างไรก็ตามอาจประสบปัญหาในบาง
ประเด็น ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการ
ประชุมอบรมสร้างความเข้าใจและฝึกการเขียนผลการ
ด าเนินงานมาตลอดทุกปี ในการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/ส านักงานคณบดีในปีการศึกษา 
2563 ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อการนีไ้ว้แล้ว คาดว่า
การเขียนผลการด าเนินงานในปีนี้จะสามารถเขียนเป็น
กระบวนการ PDCA ได้อย่างสมบูรณ์ 
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2. คณะมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 
  2.1 ด้านทรัพยากรบุคลากร (อาจารย์/สายสนับสนุน) 
    (1) อาจารย์บางส่วนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการสอนรายวิชาชีพครู กล่าวคือ
มีวุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับการสอนรายวิชาท่ีเปิดสอน ท าให้อาจารย์บางท่านมีภาระ
งานสอนไม่ครบถ้วนตามภาระงานขัน้ต่ า ในขณะท่ีบางรายวิชาขาดผู้สอน ท้ังนี้อาจารย์เหล่านี้บรรจุแต่งต้ังก่อนการ
ก าหนดเกณฑ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการสอนวิชาเอก จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา/เพิ่มเติมคุณสมบัติให้
เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานอุดมศึกษาของ สกอ. และมาตรฐานของคุรุสภา เช่น การส่งเสริมสนับสนุนให้
สร้างผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา ให้ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษส าหรับปริญญาท่ีสอง เป็นต้น 
    (2) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูบางรายวิชามีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงานสอน ปัจจุบันใช้วิธีการ
จัดจ้างสอนรายช่ัวโมง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้อยู่ประจ าให้นักศึกษาได้ขอค าปรึกษา
นอกเวลาเรียน แม้ว่าใช้วิธีการสอนควบคู่กับอาจารย์ประจ าและขอให้อาจารย์ส่ือสารกับนักศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และ
รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับรายวิชาท่ีสอน อาจารย์มีจ านวนจ ากัด มีการจ้างอาจารย์
พิเศษรายช่ัวโมง อีกท้ังในปีงบประมาณนี้ มีอาจารย์ผู้สอนเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน (ขอต่ออายุราชการ 1ท่าน) 
นอกจากนั้นอาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาชีพครู 3 วิชา เกษียณอายุราชการ 1
ท่าน ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยคงอัตราเหล่านี้ไว้ พร้อมกับเพิ่มอัตราก าลัง และบรรจุแต่งต้ังเพิ่มเติมโดยเร่งด่วน 
 
  2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
    (1) ระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยท่ีจัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาวิชาด้วย
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา (โดยค านวณจากอัตราเรียกเก็บคูณกับจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรท่ี
ลงทะเบียนเรียน) ส่งผลให้สาขาวิชาบริหารการศึกษาและกลุ่มวิชาชีพครูไม่ได้รับงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้
รับผิดชอบหลักสูตร (ท าให้ไม่มีนักศึกษา) แต่สองหน่วยงานนี้จ าเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อการบรหิารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร ในปัจจุบันแก้ปัญหาโดยการเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรท่ีหน่วยงานอื่นจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ข้อเสนอแนะของคณะครุศาสตร์คือขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้แก้สาขาวิชาด้วยเงินค่าหน่วยกิตแทน 
(มหาวิทยาลัยจะได้เม็ดเงินส าหรับการบริหารส่วนกลางไม่แตกต่างกัน) ซึ่งสาขาวิชาท่ีไม่มีหลักสูตรแต่มีรายวิชาท่ี
รับผิดชอบจะได้รับงบประมาณตามภาระงาน แล้วบริหารงบประมาณท่ีได้รับตามความจ าเป็นต่อไป ท้ังนี้จะส่งผลดี
ต่อสาขาวิชาต่างๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่างสาขาวิชาอีกด้วย เพราะงบประมาณจะถูกส่งตรงไปยัง
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบสอน ไม่ต้องโอนเงินในภายหลัง ซึ่งในปัจจุบันสาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ส่งนักศึกษาไปเรียนท่ี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องโอนเงินให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ฯ หลังจากได้รับเงินประจ างวดแล้ว 
    (2) นักศึกษาสาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา(แบบเหมาจ่าย)ไม่แตกต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในอัตราท่ีต่ ากว่าสาขาวิชาอื่นๆ (สาขาวิชาท่ัวๆไป 3,000 บาท/ภาคเรียน ส่วนสองสาขาวิชานี้ 2,000 
บาท/ภาคเรียน ก่อนหักเข้าสมทบค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยและคณะ) ท้ังนี้อาจจะเกิดจากรายวิชาในหลักสูตร
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ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นรายวิชาปฏิบัติหรืออาจการค านวณท่ีผิดพลาด เป็นประเด็นท่ีต้องค้นหาค าตอบต่อไป ซึ่งได้
ประสานงานกับกองนโยบายและแผนแล้ว และขอให้ทางสาขาวิชาประสานกับกองคลังและส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อทบทวนการค านวณ นอกจากนั้นมีความเห็นว่าสองสาขาวิชานี้ควรด าเนินการปรับ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาจาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท เหมือนกับสาขาวิชาอื่นท่ัวๆไป (ซึ่ง
สมเหตุสมผลหากจะเรียกเก็บจากนักศึกษาแบบเหมาจ่ายใกล้เคียงกับสาขาวิชาอื่นๆ) 
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  2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
    (1) จากสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประสบ
ปัญหากันทุกฝ่ายท้ังฝ่ายอาจารย์และนักศึกษา โดยภาพรวมนักศึกษาไม่พึงพอใจการเรียนออนไลน ์ คาดว่าน่าจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตรหัส 62 และ 63 
จะต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
    (2) จากสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 ก่อให้เกิดปัญหาในรายวิชาปฏิบัติ ซึ่งจะต้องใช้
ห้องปฏิบัติการ เช่น วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ศิลปศึกษา เป็นต้น  
    (3) จากสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 ก่อให้เกิดปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อย่างรุนแรง ซึง่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นนักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่สามารถใช้วิธีการ
อื่นมาทดแทน เช่น ไม่สามารถเรียนรายวิชาเป็นการทดแทน ไม่สามารถศึกษาค้นคว้าเขียนรายงานเป็นการทดแทน 
เป็นต้น 
 
  2.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    (1) เนื่องจากการเรียนรายวิชาชีพครูนั้น นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของรายวิชาท่ีเรียน
มาก่อนไปใช้ในการเรียนรายวิชาท่ีเรียนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น แต่ยังประสบปัญหานักศึกษามีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ 
อย่างเช่น การเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเรียนในช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้พื้นฐานท่ีเรียนรายวิชา
จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 
รวมทั้งรายวิชาอื่นๆ ท่ีเรียนในช้ันปีท่ี 1-2 ท้ังนี้นอกจากส่งผลต่อคุณภาพการเรียนในรายวิชาแล้ว ยังส่งผลต่อการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ซึ่งครูพี่เล้ียงได้ให้ข้อมูลย้อนกลับมาอย่างต่อเนื่องว่านักศึกษาขาดทักษะ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น อีกท้ังจะส่งผลต่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอีก
ด้วย  ในประเด็นนี้คณะจะสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาให้มองเห็นความส าคัญของการสะสม
องค์ความรู้และทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพครู 
    (2) นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลางค่อนข้างต่ า ดังจะเห็นได้
จากผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (Online) ปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งมีนกัศึกษาเข้าสอบ
จ านวน 626 คน (นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ของหลักสูตร 4 ปี และช้ันปีท่ี 4 ของหลักสูตร 5 ปี) สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (B2 ขึ้นไป) ร้อยละ 47.28 โดยในปี
การศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 45.63 และปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 49.62 รายละเอียดดังตาราง 
อย่างไรก็ตามนักศึกษารุ่นดังกล่าวผลการสอบนี้ไม่เป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร แต่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ปี 2562 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด (B2 ขึ้นไป) จึงจะสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรได้. ดังนั้น คณะและสาขาวิชาจะต้องเร่งรัด
พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาอย่างเร่มด่วน เข้มข้น และต่อเนื่อง นอกจากนั้น 
นักศึกษาจะต้องน าความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ด้วย อีกท้ังการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยมีการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 
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    (3) นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่ า จากรายงานผลการสอบวัด
สมรรถนะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ท่ีเข้าสอบ
ท้ังหมดจ านวน 276 คน ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 55.75 เมื่อนับจ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 พบว่าสอบผ่าน
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.01 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับนักศึกษาคณะอื่นๆ พบว่านักศึกษาใหม่ของคณะ
ครุศาสตร์จัดอยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูง ประเด็นนี้ คณะและสาขาวิชาจะต้องเร่งรัดพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเร่งด่วน เข้มข้น และต่อเนื่อง เนื่องจากสมรรถนะด้านดิจิทัลเป็นสมรรถท่ีส าคัญของ
ความเป็นครู อีกท้ังนักศึกษาจะต้องน าความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการสอบขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย 
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  2.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอื่นเพื่อการจัดการศึกษา 
     (1) คาดว่าในปีการศึกษา 2565 อาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจาก
นักศึกษา 2 รุ่น (รหัส 61 หลักสูตร 5 ปี และรหัส. 62 หลักสูตร. 4 ปี) รวมประมาณ 1,500 คน ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูปพร้อมกัน ในขณะท่ีโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีจ านวนลดลง รวมทั้ง
ข้อจ ากัดการก าหนดรวมทั้งข้อจ ากัดการก าหนดขอบเขตเชิงพื้นท่ีจากคุรุสภา ประเด็นนี้คณะจะต้องเตรียม
มาตรการไว้รองรับ 
 
3. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหารอะไรบ้าง 
   1. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงบประมาณ 
   2. ขอให้มหาวิทยาลัยคงอัตราเกษียณ พร้อมท้ังจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเติม และบรรจุแต่งต้ังโยด่วน 
   3. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษส าหรับปริญญาท่ีสองของอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาชีพครู 
   3. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการค านวณค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาสาขาวิชา
การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา. พร้อมกันนี้ขอให้มหาวิทยาลัย
เพิ่มค่าธรรมเนียมพิเศษพัฒนาสาขาวิชาของสองสาขาวิชานี้ จากท่ีเรียกเก็บจ านวน 2,000 บาท ให้สูงขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องเหมาะสมกับภาระรายจ่าย (สาขาวิชาอื่นๆเรียกเก็บอย่างน้อย 3,000 บาท) ท้ังนี้ทางคณะและสาขาวิชา
จะด าเนินการประสานงานต่อไป 
   4. คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนภาระงานทางด้านการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจาก ในหลักสูตรใหม่/หลักสูตร 4 ปีนั้น นักศึกษาครูจะต้องออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทุกช้ันปี ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ดังนั้นภาระงานด้านการนิเทศจะเพิ่มมากขึ้น 
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เอกสารแนบ 1 
ประวัติคณะครุศาสตร์ 

 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกิดขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อ

ปี พ.ศ. 2439 มีช่ือว่า “โรงเรียนราชวิทยาลัย” ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ซึ่งขณะนั้น
ยังไม่เปิดสอนด้านการฝึกหัดครู ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2446 กระทรวงธรรมการได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูในจวนของ
สมเด็จเจ้าพระยา เรียกช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝ่ังตะวันตก” ผลิตครูสอนช้ันมูลแล้วส่งไปตามหัวเมืองต่างๆ 
ต่อมาได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยมีนโยบายท่ีจะผลิตครูให้เพียงพอกับความต้องการ 
ภายหลังจากท่ีกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ได้มีการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาขึ้น เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 และรับนักเรียนประจ า โดยมีโรงเรียนใกล้เคียงถูกรวมเป็นสาขา
ด้วย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดอนงค์ โรงเรียนสุขุมาลัย (ต้ังอยู่บริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถมวัดอนงค์ ตัว
โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังอยู่ท่ีบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมา
เมือ่มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการขอแลกเปล่ียนพื้นท่ีกับโรงเรียนศึกษานารี และได้ย้ายมายังพื้นท่ีแห่งใหม่ ซึ่ง
เป็นพี้นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายท่ีจะผลิตครูมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับจานวนประชากรท่ีมากขึ้น จึงให้โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเปิดแผนกครูเพิ่มขึน้ และให้ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดยรับนักเรียนทุนของ
ทุกจังหวัดมาเรียน 

ปี พ.ศ. 2484 ได้เปิดหลักสูตรประโยคครูประถมขึ้น 
ปี พ.ศ. 2496 เปิดหลักสูตรครูมัธยมแผนกงานสันทัดขึ้น 
ปี พ.ศ. 2497 เปิดหลักสูตรฝึกหัดครูประถม ๓ ปี (ป.ป.) 
ปี พ.ศ. 2499 ได้ยุบหลักสูตรดังกล่าว และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) ขึ้นมาแทนในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็น“วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ. 2518 โดยให้วิทยาลัยครูเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) มีคณะเกิดขึ้น 3 คณะวิชา คือ 
คณะวิชาครุศาสตร์คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตาแหน่งผู้บริหาร
วิทยาลัยครู เรียกว่า“อธิการ”และตาแหน่งผู้บริหารคณะวิชาเรียกว่า“หัวหน้าคณะ” คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัย
ครูบ้านสมเด็จ เจ้าพระยามี 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับท่ี 2 วิทยาลัยครูจึงสามารถเปิดวิชาการอื่นได้อีก 2
สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และมีคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ 
คือ คณะวิทยาการจัดการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ “สถาบัน
ราชภัฏ” เม่ือปี พ.ศ. 2535 แทนช่ือ “วิทยาลัยครู” และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อปี พ.ศ.
2538 จึงเปล่ียนช่ือ “คณะวิชาครุศาสตร์” เป็น “คณะครุศาสตร์” ต าแหน่งผู้บริหารคณะเปล่ียนจาก “หัวหน้า
คณะ” เป็น “คณบดี” คณะครุศาสตร์จึงมีบทบาทโดยตรงในการผลิตครู โดยใช้หลักสูตรจากสานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และ ๒ ปีหลังอนุปริญญา โดยท่ีสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามี
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บทบาทในการผลิตบัณฑิตหลายสาขาแทนท่ีจะผลิตครูอย่างเดียวเหมือนในอดีต และในปี พ .ศ. 2540 
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏได้มีมติให้เปล่ียน “ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” 

ในปี พ.ศ. 2541 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจ านวน 1 ห้องเรียน 
ต่อมาได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ขึ้น ก าหนดให้คณะครุศาสตร์มี
บทบาทในการพัฒนาครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู คณะครุศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครู 24 หน่วยกิต” เพื่อช่วยพัฒนาครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูสาหรับครูท่ีไม่มีวุฒิขึ้นรับ “ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท รุ่นท่ี 3 โครงการ
ความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์และหน่วยงานผู้ใช้ครู เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้มีวุฒิปริญญาโท 

ในปี พ.ศ. 2544 คณะครุศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 27 หน่วยกิต เพื่อพัฒนา
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูท่ีไม่ได้รับปริญญาตรีสาขาการศึกษา เพื่อให้ได้รับวุฒิทางครูท่ีระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับท่ัวไป
เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79ง. วันท่ี 12 ตุลาคม 2542 ให้คณะครุศาสตร์แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ 
ส านักงานเลขานุการคณะและโรงเรียนสาธิต จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิดโอกาสให้มี
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏได้จัดท าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู โดย
ด าเนินการในสถาบันราชภัฏท้ัง 41 แห่ง มีประโยชน์ต่อการบริการทางวิชาการสู่สังคม จึงเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษาและพัฒนาสืบเนื่องมา 

ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏท้ัง 41 แห่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยเป็นพระราชวโรกาส 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
ขึน้แทนสถาบันราชภัฏ 

ในปี พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี จ านวน 7 สาขาวิชาเป็น
รุ่นแรก ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปกรรม และการศึกษา
ปฐมวัย รวมท้ังเปิดหลักสูตรปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ วิจัยและประเมินผลการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน 1 สาขาวิชา คือ ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยให้
โรงเรียน สาธิตแยกออกเป็นส านักสาธิต ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารเทียบเท่ากับคณะ 

พ.ศ. 2554 ทุกสาขาวิชาได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ .ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education : TQF : HEd.) และจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.2) โดยการพัฒนาปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ยุคสมัย 

พ.ศ. 2555 มีหลักสูตรท้ังหมด 14 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) จานวน 10 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา สาขาวิชา 
พลศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และยังมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จ านวน 4 หลักสูตร คือ 
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หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา และ
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

พ.ศ. 2556 คณะครุศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2551 เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามประกาศจากคุรุสภาเรื่องการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพจ านวน ๘ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ศิลปกรรมศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ท้ังนี้ บัณฑิตท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตของสถาบันตามเกณฑ์การรับรองของคุรุสภาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามปริญญาท่ีคุรุสภารับรอง ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา 

พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์มีการเปล่ียนแปลงโดยมีการโยกย้ายหลักสูตรบางหลักสูตรไปสังกัดคณะหลัก 
ดังนี้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ขณะเดียวกันได้ย้ายสาขาวิชาท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีแตกแขนงออกจากสาขา
วิทยาศาสตร์ 3 สาขาวิชา ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และ
สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา สังกัดวิทยาลัยการดนตรี 
จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา คงเหลือหลักสูตรท่ีสังกัดคณะครุศาสตร์จ านวน 9 หลักสูตร 
แบ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ และหลักสูตร 4 ปี จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีและ ส่ือสารการศึกษา สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ท้ังนี้ คณะครุศาสตร์ยังคงด าเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาชีพครูและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้กับนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท้ังในและนอกสังกัดคณะครุศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 
3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อรองรับกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท้ัง 9 หลักสูตรอีกครั้ง 
หลังจากด าเนินการปรับปรุงแล้ว หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ท้ัง 5 หลักสูตร ยังคงเป็นหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ต่อไป โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เปล่ียนช่ือเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ส่วน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ปรับปรุงเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (๔ ปี) จานวน 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา และสาขาวิชาประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ไม่สามารถปรับปรุง
หลักสูตร เนื่องจากหากปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4ปี จะซ้ าซ้อนกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงงดรับนักศึกษาและเตรียมการปิดหลักสูตร  

ในปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ัง 8 หลักสูตรอีกครั้ง โดย
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
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ท้ังหมด และมีการเปล่ียนช่ือ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยา ได้เปล่ียนช่ือเป็น “จิตวิทยาและการแนะแนว” 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ได้เปล่ียนช่ือเป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา” 
นอกจากนั้นใช้ช่ือเดิม ท้ังนี้ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ท้ังหมดท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ได้ขอย้ายไปเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา พร้อมกับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 

จึงสามารถกล่าวได้ว่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นคณะท่ีเก่าแก่ท่ี สุด
ของมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาหรือบัณฑิตครูในสาขาวิชาท่ีหลากหลาย ในปริมาณท่ีเพียงพอ และมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของวงการด้าน การศึกษาและสังคมท่ัวไป อีกท้ังมีภารกิจในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีประจาการในสถานศึกษาต่าง ๆ คณะครุศาสตร์ยังคงมีความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตและพัฒนาครูท่ีมี
คุณภาพต่อไป 
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เอกสารแนบ 2 
การปรับแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบเชิงรุก สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้มีการปรับแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบเชิงรุก เนื่องจาก

ยอดรับจ านวนนักศึกษาการรับสมัครปีท่ีผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ มคอ. 2 ท่ีต้ังไว้จ านวน 30 คน โดยทาง
สาขาวิชาได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ยิง Ads โฆษณา Facebook เพื่อเข้าถึงนักศึกษา
ท่ีสนใจสมัครมากยิ่งขึ้น ท าให้เห็นผลได้ชัดว่า ยอดจ านวนรับสมัครปีการศึกษา 2564 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาใหม่
รายงานตัว 19 คน  มากกว่า ปีการศึกษา 2563 ท่ีรายงานตัวจ านวน 14 คน 

 

รายงานการ ยิง Ads โฆษณา Facebook ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ครั้งท่ี 1 : ต้ังแต่ วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564  
งบประมาณ 500 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-19 ปี อาศัยอยู่ใน เขต กรุงเทพ-ปริมณฑล 
ผลลัพธ์ จ านวนผู้รับรู้ Ads 9,748 คน ผู้คลิกเข้าไปดูข้อมูล 320 คน 

 
 
ครั้งท่ี 2 : ต้ังแต่ วันท่ี 4 มีนาคม 2564 – 25 มีนาคม 2564  
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งบประมาณ 1,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-19 ปี อาศัยอยู่ใน เขต กรุงเทพ-ภาคกลาง 
ผลลัพธ์ จ านวนผู้รับรู้ Ads 20,496 คน ผู้คลิกเข้าไปดูข้อมูล 508 คน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 3 : ต้ังแต่ วันท่ี 4 มีนาคม 2564 – 25 มีนาคม 2564  
งบประมาณ 1,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-19 ปี อาศัยอยู่ใน เขต กรุงเทพ-ปริมณฑล 
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ผลลัพธ์ จ านวนผู้รับรู้ Ads 33,764 คน ผู้คลิกเข้าไปดูข้อมูล 644 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 4 : ต้ังแต่ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 10 มิถุนายน 2564  
งบประมาณ 1,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-19 ปี อาศัยอยู่ใน เขต กรุงเทพ-ปริมณฑล 
ผลลัพธ์ จ านวนผู้รับรู้ Ads 9,811 คน ผู้คลิกเข้าไปดูข้อมูล 356 คน 
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ครั้งท่ี 5 : ต้ังแต่ วันท่ี 27 มิถุนายน 2564 – วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
งบประมาณ 1,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-19 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
*ผลลัพธ์ จ ำนวนผู้รับรู้ Ads 9,895 คน ผู้คลิกเข้ำไปดูข้อมูล 181 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 29/06/64) 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรความเป็นเลิศ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
 

๑. หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อะไรบ้าง  
๑.๑ ข้อมูลจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ 
      ผู้สอน 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์  

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

อายุ 
การท างาน 

1. อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

   6 ปี 

2. อาจารย์กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

   6 ปี 

3. อาจารย์ ดร. วราภรณ์  ศรีอยุธย์ ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ.  (การแนะแนว) 
ประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาช้ันสูง 

   6 ปี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  
ปลากัดทอง 

กศ.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาหลักสตูร) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
กศ.บ. (จิตวิทยาการ 
แนะแนว) เกียรตินิยม 

   7 ปี 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แฝงกมล  
เพชรเกลี้ยง 

กศ.ม. (หลักสูตรและ 
การสอน) 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

   6 ปี 

6. อาจารย์ขวัญทิชา  เชื้อหอม ค.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

   3 ปี 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์  

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

อายุ 
การท างาน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา 

ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.ม. (หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.บ. (ฟิสิกส์)  

   6 ปี 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม กศ.ด. (บริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (สังคมศึกษา) 
บ.ธ.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)  

   6 ปี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา      
เกยุราพันธ์ 

ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
กศ.ม. (ประวัตศิาสตร์) 
ค.บ.  (สังคมศึกษา)  

   8 ปี 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่ปรากฏใน มคอ.๒ 
 

๑.๒ แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

ที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ตามแผนการรับ 

ใน มคอ.๒ 

จ านวนนักศึกษา  
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 30 29 จ านวน 29 คน 

ร้อยละ 100 
จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 90 

จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 90 

๒๕๖๒ 30 28 - จ านวน 28 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 28 คน 
ร้อยละ 100 

๒๕๖๓ 30 37 - - จ านวน 35 คน 
ร้อยละ 95 

รวม 90 94 จ านวน 29 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 54 คน 
ร้อยละ 95 

จ านวน 89 คน 
ร้อยละ 95 
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๑.๓ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จ านวน  ๒๒,๖๐๐ บาท 
 
๑.๔ จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Dropout) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา    
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 29 - - จ านวน 3 คน 

ร้อยละ 10 
2562 28 - - - 
2563 37 - - จ านวน 2 คน 

ร้อยละ 5 
รวม 94 - - จ านวน 5 คน 

ร้อยละ 5 
 

๑.๕ จ านวนอัตรา/ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา    
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2558 44 - - จ านวน 33 คน 

ร้อยละ 75 
2559 58 - - - 
2560 32 - - - 
2561 29 - - - 
2562 28 - - - 
2563 37 - - - 

 
๑.๖ อัตราภาวะการได้งานท าใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต     

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต     

ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต         
ที่ได้งานท าใน 1 ปี         

หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้
งานท าใน 1 ปี     

หลังส าเร็จการศึกษา 
2563 33 32 30 90.90 
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๑.๗ ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต           

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับ    

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
2563 33 12 4.60 

 
๑.๘ ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
- - - - 

หมายเหตุ ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
๒. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 
 ๒.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์/สนับสนุน) 
  -  

 ๒.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และงบประมาณ 
- ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องลงปฏิบัติ เนื่องจาก

สาขาวิชาการประถมศึกษามีวิชาที่ต้องให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอยู่เป็นจ านวนมาก 
- งบประมาณส าหรับการจัดซื้อ/จัดหาเอกสารหรือหนังสือ/หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 

 ๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ  
  - 
 ๒.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  - 
 2.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา 
  - 
๓. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร อะไรบ้าง  
  -  จัดช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ิมจากการ
ไปน าเสนอที่ มรภ.สวนสุนันทา เพียงแห่งเดียว เหตุเพราะจัดไวมากนักศึกษายังปฏิบัติงานในสถานศึกษา      
ไม่แล้วเสร็จและงานวิจัยก็ยังไม่เรียบร้อยเช่นกัน 
  - จัดแหล่งตีพิมพ์ส าหรับงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
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แบบรายงานข้อมูลพืน้ฐานของหลกัสูตรความเปน็เลิศ  
หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา   
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

คณะ/วิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
๑. หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อะไรบ้าง 

๑.๑ ข้อมูลจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ 

อาย ุ
การท างาน 

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

1.  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สุ เมธ    
พัดเอี่ยม 

ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

   8 ปี 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรนันท์  
จันทมาศ 
 

ศ.ม. (จิตรกรรม) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

   7 ปี 

3.  อาจารย์ ดร.สุริวัลย์  สุธรรม 
 

ปร.ด. (ทัศนศิลป์) 
ศ.ม. (ทัศนศิลป์) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

   7 ปี 

4.  อาจารย์อนิวัฒน์ ทองสีดา ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)ศ.บ. 
(จิตรกรรม) 

   3 ปี 

5.  อาจารย์เนธิมา สุวรรณวงศ์ 
 

ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศ.บ. (จิตรกรรม) 

   5 ปี 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรท่ีปรากฏใน 
มคอ.๒ 
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๑.๒ แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปี
การศึกษ
าที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษา

ตาม
แผนการรับ
ใน มคอ. ๒ 

จ านวน
นักศึกษา 
ที่รับเข้าใน

แต่ละ 
ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕59 ๒๕๖0 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕59 60 60 57 คน/ 
95 % 

57 คน/ 
95 % 

55 คน/
91.66 % 

55 คน/
91.66 % 

55 คน/
91.66 % 

๒๕๖0 30 30 - 22 คน/ 
73.33 % 

21 คน/ 
70.00 % 

21 คน/ 
70.00 % 

21 คน/ 
70.00 % 

๒๕๖๑ 30 23 - - 22 คน/
95.65 % 

22 คน/
95.65 % 

22 คน/
95.65 % 

๒๕๖๒ 30 27 - - - 24คน/ 
88.88 % 

22 คน/
81.48 % 

๒๕๖๓ 30 27 - - - - 27 คน/ 
100 % 

รวม 180 167 57 คน/ 
95 % 

79 คน/
87.78% 

98 คน/
86.73 % 

122 คน/
87.14 % 

147 คน/
88.02 % 

 
๑.๓ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 26,400 บาท 
 

๑.๔ จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละ                        
ปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) 

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕59 ๒๕๖0 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕59 60 3 คน/ 
5.00% 

3 คน/ 
5.00% 

5 คน/
8.34 % 

5 คน/
8.34 % 

5 คน/ 

8.34 % 

๒๕๖0 30 - 8 คน/ 
26.67 

% 

9 คน/ 
30.00 % 

9 คน/ 
30.00 % 

9 คน/ 
30.00 % 

๒๕๖๑ 23 - - 1 คน/
4.35 % 

1 คน/ 

4.35 % 

1 คน/ 

4.35 % 
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๒๕๖๒ 27 - - - 3 คน/
11.12 % 

5 คน/ 

18.52 % 

๒๕๖๓ 27 - - - - 0 คน/ 
0.00 % 

รวม 167 3 คน/ 
5.00% 

11 คน/
12.22% 

15 คน/
13.27 % 

18 คน/
12.86 % 

20 คน/ 
11.98 % 

 
๑.๕ จ านวนอัตรา/ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร 

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 2558 16 - 10 คน/62.5 % - 
ปีการศึกษา 2559 60 - - 27 คน/45 % 

 
๑.๖ อัตราภาวะการได้งานท าใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน ๑ ปี 

หลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน ๑ ปี 

หลังส าเร็จ
การศึกษา 

๒๕๖2 10 คน 10 คน 9 คน 90 % 
 

๑.๗ ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 
การประเมินฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

๒๕๖๒ 10 คน 5 คน 4.16 
 

๑.๘ ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
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ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑ นางสาว วโรชา สาธุรัตน์ White canvas  art 
competition in thailand 

๒๐๒๐ 

รางวัลพิเศษ 

๒ นายพิทยุตม์ คูณทวี มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ประจ าปี

๒๕๖๓ 

ทุนการศึกษา 30,000 
บาท 

๓ นางสาวช่อผกา มัชฌิมา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ประจ าปี 

๒๕๖๓ 

ทุนการศึกษา 30,000 
บาท 

๔ นายสุริยา ปะกา การออกแบบชุดประจ าชาติ
ยอดเยี่ยม มิสแกรนด์ตรัง 
๒๐๒๐ Costume design 

contest 

รางวัลชนะเลิศ 

๕ นายบัญชา แจ่มแสง โครงการประกวดภาพวาด 
“จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้น

ทัพเดียว” 

รางวัลชมเชย 

๖ นายบัญชา แจ่มแสง “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ 
พิทักษ์ราชบัลลังก์” เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาพิเษก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
๒. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

๒.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 - สาขาวิชายังขาดบุคลากร อาจารย์เฉพาะทางในรายวิชาเอก ท่ีจะเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
๒.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และงบประมาณ  
  - ด้านวัสดุฝึกท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามีราคาแพง  
  - ด้านสถานท่ี มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาปฏิบัติงาน ท่ีนักศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีปิดท า
การตามเวลาราชการ  และมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานท่ีต่อเนื่อง 
  - ด้านงบประมาณ เนื่องจากการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดตามเวทีต่างๆ ต้องใช้งบประมาณของ
นักศึกษาเอง จึงมีผลกับค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษา ท้ังด้านอุปกรณ์ และสถานท่ีใช้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายการ
ขนส่งผลงาน 
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๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ  
 - การจัดตารางสอนของคณะ ก่อนรายวิชาเอก  ท าให้ รายวิชาเอก บางวิชา ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามท่ีวางแผนไว้ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีขาดความต่อเนื่องของนักศึกษา 
 

๒.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 - นักศึกษาขาดโอกาสในด้านของการแข่งขัน ในเวทีการประกวดต่าง ๆ  เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา 

 
๒.๕ ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  

      -  
 
 
 
๓. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 

อะไรบ้าง 
- ทางหลักสูตรขอความอนุเคราะห์ให้ทางมหาวิทยาลัยได้ เพิ่มเวลาให้กับ นักศึกษาท่ีท างานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ท่ีจะต้องส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันตามเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ นานาชาติ เพราะ
ข้อก าหนดของการประกวดผงานส่วนใหญ่ มักก าหนดขนาดช้ินงาน ท่ีมีขนาดผลงานท่ีใหญ่ เกินกว่า 
นักศึกษาจะ สร้างสรรค์ผลงานท่ีหอพัก หรือการน าผลงานเดินทางเข้ามารับค าปรึกษา หรือไปส่งงาน
ประวดนั้นก็มีค่าใช้จ่ายในการขนย้าย จึงท าให้นักศึกษาบางรายท่ีมีฝีมือดี แต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับการประสบปัญหาเรื่องการหารายได้พิเศษในช่วงโรคระบาด 
นั้นยิ่งท าให้นักศึกษาหลาย ๆ คนนั้น ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน และการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อประกวดตามเวทีต่าง ๆ โดยทางหลักสูตรได้สนับสนุนเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น  

- อนึ่ง อยากให้มหาลัยจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ท่ีนอกจากสร้างช่ือเสียงด้านการประกวด
แล้ว ยังมีนักศึกษาท่ีมีรายได้น้อย แต่มีความประพฤติดี มีน้ าใจ ด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม แต่
ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพราะนักศึกษาท่ีกล่าวมานั้นก็ได้สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกัน 
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4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                               
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันศุกร์ท่ี 16 
กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ พร้อมแนบข้อมูลการตอบ
แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                    
มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
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ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. จำนวนนักเรียนและบุคลากร 
  

จำนวนนักเรียน 
 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
ปฐมวัย ๓ ๘๘ 
ประถมศึกษา ๑๗ ๕๒๗ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๒ ๒๐๑ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ ๕๑๒ 

รวม ๔๔ ๑,๓๒๘ 
 

จำนวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร 
ระดับชั้นที่สอน 

ปฐมวัย ประถม มัธยม รวม 
ข้าราชการ ๑ ๒ ๓ ๖ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) ๑ ๑๐ ๒๐ ๓๑ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ๕ ๕ ๔ ๑๔ 
ลูกจ้างประจำ - - ๑ ๑ 
เจ้าหน้าที่ ๑ ๓ ๓ ๗ 

รวม ๘ ๒๐ ๓๑ ๕๙ 
 

นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยสอน  จำนวน ๘ คน  และอาจารย์พิเศษ

จากภายนอก จำนวน ๒๐ คน 

 

 

 

 

 

47



๒ 
 

ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง ๓ ปี) 

 ๑. ผลงานอาจารย์ 

  ๑.๑ จัดทำหลักสูตรออนไลน์ตามแนวทาง MOOC  จำนวน ๔ บทเรียน  ได้รับรางวัลดีเด่น

และดีมาก 

  ๑.๒ ผลิตสื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้  ตามโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการ

เรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV)  ครั้งที่ ๑  จำนวน ๑ บทเรียน 

  ๑.๓ ผลิตสื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้  ตามโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการ

เรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV)  ครั้งที่ ๒  จำนวน ๑๐ บทเรียน 

  ๑.๔ อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก  เช่น  การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ STEAM  Education   เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การกล่าวสุนทรพจน์" ให้แก่

นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนบทร้อยกรอง" ให้แก่

นักเรียนนักศึกษา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

นอกจากนี้ ยังเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน  ครั้งที่ ๓๕ รอบชิงชนะเลิศ 

จัดโดยมูลนิธิยูเรไก และเป็นคณะทำงานพิจารณาผลงานของผู้ส่งผลงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ 

และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ จัดโดยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน 
 

 ๒. ผลงานนักเรียน 

  ๒.๑ ด้านวิชาการ 

๒.๑.๑ ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  ซ่ึง 

จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ                            

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

 ๒.๑.๒ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดกลอนสด ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 

 ๒.๑.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน เมกเกอร์เยาวชนจีน-ไทย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๑.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งคำประพันธ์ “นิราศคลาดโควิด” เนื่องในวัน 

สุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๓  จัดโดย กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่  
๒.๑.๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประชันกลอนสดนักเรียน ระดับประเทศ ในการแข่งขัน 

ประกวดกลอนของ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ สโมสรกรม ประชาสัมพันธ์  
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๓ 
 

  ๒.๑.๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์ "สานต่องานพ่อ
สร้าง" จัดโดยสโมสรโรตารีสาธร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม  
  ๒.๑.๗ รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๒.๑.๘ รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา               
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ๒.๒ ด้านกีฬา 

๒.๒.๑ ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “8th TIRAK TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018” 
รุ่นยุวชนชายอายุ ๑๒-๑๓ ป ี

๒.๒.๒ ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี Anniversary 20th JARAN TAEKONDO 2018  รุ่นยุวชนชายอายุ ๑๓-๑๔ ป ี
  ๒.๒.๓ ชนะเลิศการแข่งขัน SCG JUNIOR Badminton 2019  ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น          

U 19 

  ๒.๒.๔ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ Mongolia Junior International 

Series 2019 รุ่น U 19 

  ๒.๒.๕ ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี ชิงแชมป์เอเชีย "เอเชีย 

จูเนียร์  แชมเปี้ยนชิพส์ ๒๐๑๙" ประเภททีมผสม ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒.๒.๖ ชนะเลิศประเภทคู่ผสม และชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว ในรายการแข่งขันแบดมินตัน 

เยาวชนในศึก "อินเดีย จูเนียร์ อินเตอร์เนชันแนล ๒๐๑๙ " รุ่น U 19  ที่เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย 

  ๒.๒.๗ รองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓ รายการ ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

กรมพลศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ 

  ๒.๒.๘ ชนะเลิศ  จำนวน ๕ รายการ  ในการแข่งขันกีฬายิงธนู มช.โอเพ่น  ประจำปี ๒๕๖๒ 

  ๒.๒.๙ ชนะเลิศ ๑ รายการ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๔ รายการ  ในการแข่งขัน

กีฬาว่ายน้ำ  กรมพลศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ 

 

๓. เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

๓.๑ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทียนจิน สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  
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๔ 
 

๓.๒ การจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์    

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

๓.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองบริสเบน  

ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๓.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรายการ
โทรทัศน์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในทุก ๆ ปี  โดยจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช้ชื่อว่า “กิจกรรม 

YOYOLAND ADVENTURE”  และกิจกรรมกระตุ้นสมองและพัฒนาการ ด้วยกิจกรรมสนุก จัดโดยกุ๋งกิ๋ง แปลน 

ฟอร์คิดส์ 
   ๓.๕ มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง  ๑๔  แห่ง 
 

จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 โรงเรียนสาธิตได้จัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย โดยมียุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และ

นวัตกรรม กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้  ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ คือ  

 ๑. โครงการห้องเรียนพิเศษ  ระดับประถมศึกษา จัดเป็นห้องเรียน IEP (Intensive English 

Program)  ระดับมัธยมศึกษา  จัดเป็นห้องเรียน Gifted Program  ซึ่งนักเรียนทั้ง ๒ โครงการนี้มีความรู้

ความสามารถสูงมาก 

๒. โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์  และ เมืองบริสเบน  

ประเทศออสเตรเลีย 

 ๓. โครงการเรียนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชน

จีน 

 ๔. กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ Oxford Online 

Placement Test 

 ๕. กิจกรรมเรียนวิชาภาษาเพ่ือนบ้าน (จีน  เขมร  มลายู)  เพ่ือให้สู่การเป็นประเทศสมาชิกเครือข่าย

อาเซียน  โดยเชิญเจ้าของภาษาและยุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาสอนอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้โรงเรียนต้องดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้  ได้แก่  โครงการเรียนปรับพ้ืนฐานนักเรียน

ใหม่  โครงการเรียนพิเศษวันเสาร์  โครงการเรียนพิเศษตอนเย็น  และโครงการ Summer Course  ซึ่ง

โครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
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๕ 
 

ปัญหา  อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 

 ๑. จำนวนนักเรียนน้อยลงโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา  และจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต  ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น  อัตราการเกิดลดลง  โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง 

 ๒. โรงเรียนขาดอัตรากำลังอาจารย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาใหม่  เช่น  วิชาวิทยาการคำนวณ  

รวมทั้งขาดอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา 

 

ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 

 โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องอัตรากำลังอาจารย์  ซึ่งโรงเรียนจะวิเคราะห์ภาระงาน

ใหม่  และขออัตรากำลังเพ่ิมเติม 

 

โรงเรียนสาธิตฯ มีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  จากสถานการณ์โควิด ๑๙  ที่ผ่านมาได้ผล

อย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ 

 โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการสอนแบบออนไลน์ให้กับอาจารย์  โดยการจัดอบรมการสอนแบบ

ออนไลน์หลายรูปแบบ  ให้อาจารย์ทดลองสอน  และสอนจริงตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ระดับปฐมวัยสอนผ่าน Appication Line  และ  Zoom   

 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสอนผ่าน  Google Meet  และ  Google Classroom  โดยให้

นักเรียนและอาจารย์ใช้  Account  e-mail  ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

 ปัญหาที่พบ 

 ๑. ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยาก  โดยเฉพาะ  Learning  Outcome  โรงเรียน

แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียนที่โรงเรียน 

 ๒. ความพร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนแบบออนไลน์  โดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองต้องคอย

ดูแลอย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้นักเรียนบางคนมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

 

โรงเรียนสาธิตฯ มีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ  Outcome-based  education  หรือไม่  และ

ดำเนินการอย่างไร 

 โรงเรียนจัดอบรมเทคนิควิธีสอนให้อาจารย์อย่างหลากหลาย  รวมทั้งอบรมการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้  เพื่อให้อาจารย์นำความรู้  เทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
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๖ 
 

 ระดับปฐมวัยจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้  ๓  รูปแบบ  คือ  ๑. การจัดการเรียนรู้แบบ STEAM 

EDUCATION  ๒. การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)  และ ๓. การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การ

เรียน (Learning Center)  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยทั้ง ๓ รูปแบบนี้เป็นรูปแบบการเรียนรู้

ที่ไม่ได้เน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ แต่เน้นการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ก่อนสอนอาจารย์ต้องกำหนด  Course Syllabus  แจ้งฝ่าย

วิชาการและแจ้งให้นักเรียนทราบ  และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่ง  Learning  Outcome  จะต้อง

กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศการสอน  และนิเทศการวัดและประเมินผลของ

อาจารย์  รายวิชาที่เน้นให้นักเรียนเกิด  Learning  Outcome  เช่น  วิชาวิทยาการคำนวณ  การออกแบบ  

โครงงานวิทยาศาสตร์  และวิชาในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เช่น  ลูกเสือ -เนตรนารี  กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์ 

 

การสอบ O-NET  ที่ผ่านมามีผลเป็นอย่างไร (ย้อนหลัง ๓ ปี) 

 ระดับประถมศึกษา  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  สูง

กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด (กทม.)  และระดับประเทศ  แต่ต่ำกว่าระดับสังกัด (โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ) 

เล็กน้อย  ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  สูงกว่าระดับสังกัด  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  มีนักเรียน

สอบได้วิชาคณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ๑๐๐  คะแนนเต็ม 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  

และวิทยาศาสตร์  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  แต่ต่ำกว่าระดับสังกัด (วิชา

ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าวิชาอ่ืนๆ)  มีนักเรียนสอบได้วิชาคณิตศาสตร์  ๑๐๐  คะแนนเต็ม 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  

คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  แต่ต่ำกว่าระดับสังกัด 

(วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าวิชาอ่ืนๆ)  ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจใน

การสอบ  O-NET  น้อย  เนื่องจากนักเรียนหลายรายผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

แล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
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6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

 
ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที่ 

๑. วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะครุศาสตร์  
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมโรงเรียนสาธิตฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

- วิทยาลัยการดนตรี 
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

5. วันพฤหัสบดีที่ 26 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมช้ัน 13  

อาคาร 6 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 
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ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที่ 

6. วันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมช้ัน 13  

อาคาร 6 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันศุกร์ที่ 10 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี
บริการใน กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

8. วันศุกร์ที่ 17 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี
บริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  

มติที่ประชุม 
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