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1.  รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

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

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ ได้กล่าวถึงแบบสอบถามเพ่ิมเติมจ านวน 3 ชุด คือ  
1. การรับรู้และความเข้าใจต่อการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนการจัดอันดับ Impact Ranking 2023  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals / SDGs) ตามเกณฑ์การประเมินของ Time Higher Education (THE) 2. แบบสอบถามการรับรู้และ
ความเข้าใจต่อโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม : Green University เพ่ือการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก UI Green Metric ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. แบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจต่อโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยรองศาสตราจารย์สายัณ พุธลา เป็นผู้ด าเนินการจัดท าพร้อมประสานผู้ช่วยอธิการบดี 
ที่เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ให้ข้อมูล 
 ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน เห็นควรให้เพ่ิมสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้ 
คณาจารย์ หัวหน้าส านักงาน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วย  
   

มติที่ประชุม รับทราบ 



๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ โดยทางคณะครุศาสตร์ 
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานที่น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยโดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ หลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ หลักสูตร และสามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตมีภาวะการมีงานท า  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๖ ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖ และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๗  
  2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นอุปสรรคในด้านการบริหารจัดการเวลาโครงการ/กิจกรรม  
การด าเนินงานต่าง ๆ ที่ เกิดความทับซ้อนทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร  
ท าให้อาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่จะต้องท าภารกิจเร่งด่วนในหลายโครงการ/กิจกรรม ส่วนอุปสรรค 
การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ นั้น คณะครุศาสตร์มิได้มีอุปสรรคจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ตามพันธกิจของคณะ  ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ระดับหลักสูตรนั้น มีบางหลักสูตรมีความประสงค์
ขออัตราอาจารย์ในหลักสูตร แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการอาจารย์ผู้สอน  
ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร  
 3. คณะครุศาสตร์น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานดังนี้ 
 คณะครุศาสตร์มีการทบทวนและก ากับติดตามโครงการ/กิจกรรมตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจากในปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เกิดประโยชน์และผลลัพธ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน และมุ่งเน้นโครงการบริการวิชาการเพ่ือน ามา
สู่การบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ  



๓ 
 4. คณะครุศาสตร์มีการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
และมีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๘๐ โรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน ๑๐๒ โรงเรียน และจังหวัดสุพรรณบุรี 
อ าเภออู่ทอง จ านวน ๑๓๒ โรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ท าขึ้น 
ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา การบ่มเพาะบัณฑิต การผลิตครูและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยบูรณาการศาสตร์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ทั้งนี้ “คณะครุศาสตร์” ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา ดูแล และช่วยเหลือทางด้านวิชาการและ         
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีข้อตกลงและหลักการความร่วมมือ ดังนี้ 

4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การยกระดับสัมฤทธิผลของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับโรงเรียน ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

4.3 สนับสนุนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ รูปแบบ ผลการด าเนินงาน
สู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดถึงการจดอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ของนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

4.4 สนับสนุนและส่งเสริมข้อมูล/สารสนเทศของโรงเรียนให้แก่คณะครุศาสตร์เพ่ือใช้ 
ในช่วยเหลือการบริหารและตัดสินใจต่อการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา 
 นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัย FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการจัดการเรียนการสอนทางศาสตร์
วิชาชีพครู 
 5. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 5.1 การทบทวนประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานและค่าด าเนินการ
ในการจัดการศึกษาภาคเรียนปกติ โดยขอปรับลดขั้นต่ าของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียนไม่ต่ ากว่า ๒๕ คน 
เฉพาะรายวิชาชีพครู 
 5.2 การจัดสรรอัตราก าลังของสายผู้สอนและสายสนับสนุนตามกรอบอัตราก าลังของ
สาขาวิชาแลคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
  1. ที่มาของการเปิดหลักสูตรมีดังนี้ 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 
(หลักสูตรครู 4 ปี อิงสมรรถนะ) เป็นหลักสูตรวิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภาที่มีจุดมุ่งหมายในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความประสงค์ต้องการเป็นครูผู้ช่วยในสาขาวิชา วัดและวิจัยทางการศึกษา วิจั ยการศึกษา 
สถิติและวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มสาขาครูที่ยังมีความต้องการบรรจุในสถานศึกษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ด้านวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได้มีการเปิดหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ปัจจุบัน
ครูที่มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสามารถออกแบบ พัฒนา น าไปใช้ 
จัดการ และประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอยู่ค่อนข้างจ ากัดไม่เพียงพอกับการพัฒนา
เยาวชนของชาติให้เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก าลังก้าวล้ าไปอย่างรวดเร็ว  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาขึ้น เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของการเป็นครู
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สามารถถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  หลักสูตรนี้  มีความจ าเพาะในการเปิดหลักสูตรและมีความต่างจากหลักสูตรอ่ืน ๆ 
เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นมีภาระความรับผิดชอบการสอนในวิชาชีพ
ครูจ านวน 1 รายวิชาให้แก่หลักสูตร ค.บ. ทุกหลักสูตรซึ่งได้แก่วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีนโยบายให้เปิดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก  
  1. การเปิดหลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย หรือจุดคุ้มทุนของหลักสูตรของทาง
มหาวิทยาลัยเนื่องจากอาจารย์ในสาขาฯ มีภารกิจในการสอนวิชาชีพครูที่เป็นรายวิชาจ าเป็นของหลักสูตร 
ค.บ. ทุกหลักสูตร  
  2. มีความต้องการอัตราด้านครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ   
  3. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรหรือสาขาวิชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตรงตาม
สาขาที่เรียนทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีทั้งรับราชการครู นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา หรือนักเทคโนโลยีการศึกษา นักเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  2. สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เปิดหลักสูตรมีดังนี้ 
   1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต 
   2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ เป็นต้น 
   3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  3. การส ารวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสังเคราะห์ความต้องการ
ในการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของครูผู้ช่วย จากการติดตามข้อมูลการรับสมัคร
งาน/การสอบบรรจุของส่วนราชการพบว่ามีการเปิดสอบในสาขานี้ ทุกปี เช่น ครูผู้ช่วยกลุ่มสารการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือนักเทคโนโลยีการศึกษา ฯลฯ  
 2. ส ารวจความต้องการจากโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโรงเรียน
เอกชน โดยปัจจุบันยังมีความต้องการครูผู้ช่วยในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกปี  
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 3. มีการศึกษาติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษาทุกปี พบว่ามีการท างานที่ตรงสาย ในฝ่าย
ทะเบียนวัดผล และการสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ในสาขาวิชานี้  (ข้อมูลเล่มรายงานประเมินตนเอง: SAR) 
 4. กระบวนการวิพากษ์หลักสูตร ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
และกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภามหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
  ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์  
ณ ตะกั่วทุ่ง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารย์ 
สาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ หน่วยงาน   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี หน่วยงาน  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
และกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะหลักสูตร โดยให้ข้อเสนอแนะควรปรับ
ให้มีรายวิชาเอกเลือกเพ่ิมข้ึนมาประมาณ 4 - 5 วิชา เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับหลักสูตร และควรมีรายวิชา
คณิตศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชา ก่อนที่จะเรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ 
 5. หลักสูตรมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้บัณฑิตของหลักสูตร และส่วนประกอบรวมทั้ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO) และผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLO) ดังนี้ 
  1. เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะและต้องมีการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  
  2. คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตของหลักสูตรประกอบด้วย มีความสามารถสามารถ
ออกแบบและวางแผน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างแหล่งการเรียนรู้ สร้างความรู้  
ความเข้าใจ สร้างการจัดการเรียนรู้ การประเมิน และการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ 
และมีความเสมอภาค เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร สถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น 
  3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLO) มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1) ชั้นปีที่ 1  1) นักศึกษาครูมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อ่ืน
และสังคม มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 2) นักศึกษาครูมีความรักและศรัทธาในความเป็นครู 
นักศึกษาครูสามารถพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคัดเลือกแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล 
อย่างมีความรู้และเข้าใจ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น  
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ  
   3.2) ชั้นปีที่ 2  1) นักศึกษาครูมีจิตส านึกในความเป็นไทย เข้าใจและเห็นคุณค่า 
ของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะ  
การคิดแบบองค์รวม 2) นักศึกษาครูมีทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู 
3) นักศึกษาครูสามารถออกแบบและวางแผน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างแหล่ง  
การเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการจัดการเรียนรู้ การประเมิน และการเข้าถึงการใช้ทรัพยากร
ดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ และมีความเสมอภาค เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร สถานศึกษา ชุมชน สังคม 
และท้องถิ่น 
   3.3) ชั้นปีที่ 3  1) นักศึกษาครูมีส่วนร่วมเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม
ศาสตร์พระราชาบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
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มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) นักศึกษาครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจน 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูนักศึกษาครูสามารถในการ สร้างนวัตกรรม และบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   3.4) ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ครู 
 6. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมที่จ าเป็นของหลักสูตร  
และปัจจุบันหลักสูตรมีเพียงพอ พร้อมใช้ ดังนี้  
  หลักสูตรก าหนดกระบวนการการด าเนินงานเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ  
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ในการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และ 
การจัดกิจกรรมเสริมที่จ าเป็นนั้นมีความเพียงพอในการจัดการศึกษาเป็นอย่างประกอบด้วย 
  1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชา
จ านวน 1 ห้อง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ในห้องปฏิบัติการ จ านวน 40 เครื่อง  
  2. ห้องสตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวีดิโอและภาพนิ่ง  
  3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ได้แก่ การให้บริการค้นคว้ายืม คืน  หนังสือ ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มุมหนังสือของสาขาวิชา มีฐานข้อมูล  
เพ่ือการสืบค้นงานวิจัยบัณฑิตนิพนธ์ บทความด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สื่อการสอน เว็บไซต์และ
เพจประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา  
  ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต้องการขอรับสิ่งสนับสนุน ดังนี้ 
  1. ที่นั่งและมุมหนังสือส าหรับให้นักศึกษาพักผ่อนระหว่างรอเข้าห้องเรียนบริเวณ ชั้น 5  
  2. ห้องปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาสื่อทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ หรือการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้าน AR, VR ซึ่งมีในการเรียนการสอนในหลักสูตร เช่น รายวิชาวิทยาการค านวณส าหรับครู
เทคโนโลยีดิจิทัล รายวิชาการเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา รายวิชาการออกแบบ
และผลิตกราฟิก แอนิเมชัน และสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นต้น 
 7. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยมีการด าเนินการและมีการร่วมผลิตบัณฑิตกับสถานประกอบการ รวมถึงนโยบายการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีนโยบายในการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษ และใช้กระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงของ  
  2. การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การสอนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
  3. การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังน าแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณากับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้   



๗ 
  4. นโยบายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตาม ประกาศของคุรุสภา เรื่องการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2564 และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ 
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานชีพครู เพ่ือให้นักศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
  5. ความร่วมมือกับโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับฝ่ายฝึกประสบการณ์คณะครุศาสตร์ เครือข่ายศิษย์เก่าที่กระจายอยู่ในสถานศึกษาเขตต่าง ๆ 
เช่น โรงเรียนวัดวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ท าให้ได้รับทราบข้อมูล
บริบทแท้จริงและแนวทางการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเขียนแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียน 
 8. กระบวนการได้มาของผู้เรียนมีดังนี้ 
  1. ระบบและกลไก เพ่ือหานักศึกษาใหม่ประกอบด้วย  1) หลักสูตรมีการประชุม 
วางแผนการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนและก าหนดเป้าหมายการรับสมัครนักศึกษา และน าเสนอแผนรับ 
เกณฑ์การรับสมัคร จ านวนรับสมัคร วิธีการคัดเลือก แผนการรับนักศึกษาต่อคณะเพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 2) หลักสูตรร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการประกาศการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบ การก าหนดแผนการรับ
นักศึกษาอย่างชัดเจน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดยเข้าร่วมกับระบบ TCAS ตามระบบของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจ านวน 5 รอบ  
  2. เพ่ือเร่งรัดในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 
ทางสาขาวิชาได้วางแผนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บเพจของสาขาวิชา 
การประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนที่ เป็นเครือข่ายกับทางสาขา การประชาสัมพันธ์ของรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  
การยิง Ads โฆษณา เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 9. มีกระบวนการดูแลนักศึกษาให้มีสถานการณ์คงอยู่และส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน
ดังนี้ 
  1. เนื่องจากสาขาวิชาได้มีการจัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ าแต่ละชั้นปี และ 
มีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง อีกทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเอก ได้มีการ
ติดตามการเรียนของนักศึกษาทุกช่องทาง และสามารถให้นักศึกษาเข้าถึงอาจารย์ในหลักสูตรได้ทุกคน  
โดยนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้มีปัญหาภาระค่าใช้จ่าย สาขาวิชาได้มีการจัดหาทุนการศึกษา 
ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งช่วยเหลือการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาออกฝึกและมีรายได้ได้ พร้อมทั้งติดตาม  
การลงทะเบียนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนจนสิ้นสุดการศึกษาได้ในปัจจุบัน 
  2. สาขาน าข้อมูล ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
ดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และในปีการศึกษา 2564 ก าหนดให้มีกระบวนการควบคุม 
ดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาให้เป็นระบบและเป็นส่วนตัวมากขึ้น  มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง พูดคุย 
กับคณาจารย์ผู้สอนนักศึกษากลุ่มเดียวกัน ร่วมรับทราบปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และติดตาม
เป็นระยะ เพ่ือช่วยเหลือดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือติดตามให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ตาม
มาตรฐานหลักสูตร 
  3. การก าหนดอาจารย์นิเทศเพ่ือดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยมีสัดส่วน
อาจารย์นิเทศ 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 10 คน อาจารย์นิเทศทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการนิเทศ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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 10. หลักสูตรมีแผนงานที่จะพัฒนาอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และการวิจัย
ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ให้พัฒนาวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยอาจารย์ในหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการทุกคน และส่วนใหญ่ของสาขามีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร  
  2. การสนับสนุนให้อาจารย์ท าต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยมีการจัดงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกปีการศึกษา 
รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ อาทิ การเขียนต าราหรือหนังสือ การท าบทความวิจัย  
ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
  3. ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ขอรับการประเมินการสอนและประเมินเอกสาร
ประกอบการสอน 
 11. แผนงานที่พัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการสร้างงานนวัตกรรม 
  เนื่องจากใน มคอ.2 ของหลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของสาขาวิชาไว้ ได้แก่ 
ความสามารถออกแบบและวางแผน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างแหล่งการเรียนรู้  
สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการจัดการเรียนรู้ การประเมิน และการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรดิจิทัล  
อย่างสร้างสรรค์ และมีความเสมอภาค เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร สถานศึกษา ชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น จึงได้มีการให้นักศึกษาได้พัฒนางานนวัตกรรมต่าง ๆ อีกทั้งน างานที่ได้ส่งเข้าประกวดซึ่งใน  
ปีการศึกษา 2564 ได้มีนักศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศเข้ารอบถึง 5 ทีม จาก 60 ทีมทั่วประเทศ และ
มี 1 ทีม ได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท อีกท้ังยังได้มีการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การพัฒนาเกมเข้าร่วมประกวด ปปช. การเขียนโปรแกรมพัฒนา 
Robot ด้วย mindstrom EV3 และได้มีการเผยแพร่การเรียนการสอนให้แก่ครูในกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมการเป็นผู้ช่วยวิทยากร 
ในการพัฒนาการเขียนหุ่นยนต์ และน าไปพัฒนาประกอบสื่อการเรียนการสอนประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้   
 12. แหล่งงานของบัณฑิต และอัตราความต้องการ  
  1. บัณฑิตของหลักสูตรนั้น สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ ครูผู้สอนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชนนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
หรือครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
หรือนักเทคโนโลยีการศึกษา นักเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ นักบริหารจัดการด้านการฝึกอบรม 
ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  2. อัตราความต้องการบัณฑิตของสาขานั้น มีต าแหน่งครูครูผู้สอนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชนนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
หรือครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในทุกปีงบประมาณ 
 13. ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารหลักสูตร 
  1. เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง 2562) เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะที่มีเงื่อนไขในการบริหาร จัดการหลักสูตร  
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรที่ผ่านมา 
เช่น ไม่สามารถก าหนดให้เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจาก มคอ.1 ในรอบการปรับปรุงหลักสูตร 2560 
เป็นต้น ท าให้สาขาวิชาไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องหรือนักศึกษาขาดโอกาสได้ใบประกอบ
วิชาชีพครูในหลักสูตรดังกล่าว เป็นต้น   



๙ 
  2. การพัฒนานักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ต้องมีความทันสมัยตลอดเวลา และบริบท 
ในการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันจากความพร้อมของแต่ละ
โรงเรียน เช่น ความต้องการนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสอนด้านหุ่นยนต์ โดยสาขาวิชา  
มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ให้นักศึกษาเข้าถึงได้ทุกคนซึ่งมีทรัพยากร
ค่อนข้างจ ากัด พร้อมทั้งห้องในการพัฒนาทางด้านวิทยาการค านวณนั้นยังขาดแคลนท าให้นักศึกษา  
ได้พัฒนาวิทยาการค านวณได้อย่างไม่เต็มที่ 
 

 สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 1. ที่มาของการเปิดหลักสูตรมีดังนี้ 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง 2562 (หลักสูตรครู 4 ปี อิงสมรรถนะ) เป็นหลักสูตรวิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภาที่มี
จุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความประสงค์ต้องการเป็นครูผู้ช่วยในสาขาวิชา วัดและวิจัยทางการศึกษา 
วิจัยการศึกษา สถิติและวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มสาขาครูที่ยังมีความต้องการบรรจุในสถานศึกษา  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได้มีการเปิดหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 30 รุ่น (ตั้งแต่ พ.ศ. 2528) จนถึงปัจจุบัน โดยมีจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยประมาณ 
13 คน/รุ่น ซึ่งจ านวนนักศึกษาดังกล่าวนั้น มีความสอดคล้องกับอัตราต าแหน่งความต้องการของโรงเรียน 
 หลักสูตรนี้  มีความจ าเพาะในการเปิดหลักสูตรและมีความต่างจากหลักสูตรอ่ืน ๆ 
เนื่องจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นมีภาระความรับผิดชอบการสอน 
ในวิชาชีพครูจ านวน 2 รายวิชาให้แก่หลักสูตร คบ. ทุกหลักสูตรซึ่งได้แก่วิชา การวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีนโยบายให้เปิดหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก  
 1. การเปิดหลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย หรือจุดคุ้มทุนของหลักสูตรของทาง
มหาวิทยาลัยเนื่องจากอาจารย์ในสาขาฯ มีภารกิจในการสอนวิชาชีพครูที่เป็นรายวิชาจ าเป็นของหลักสูตร 
คบ. ทุกหลักสูตร 
 2. การเปิดหลักสูตรจึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพด้านการวัดและประเมินผล  
 3. มีความต้องการอัตราด้าน วัดและประเมินผล วิจัยทางการศึกษา สถิติและวิจัยทางการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนเอกชน   
 4. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรหรือสาขาวิชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตรงตาม
สาขาที่เรียนทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีทั้งรับราชการครู นักวิชาการศึกษา นักวัดผล วิจัย ฯลฯ 
  2. สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เปิดหลักสูตรมีดังนี้ 
  1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (เอกเดี่ยว) โดยปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาใหม่จ านวน 3 คน  

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (เอกโท) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาใหม่จ านวน 58 คน โดยนักศึกษาจะเลือกวิชาโท 
เมื่ออยู่ในชั้นปีที่ 2 
   3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสาขาวิชาการวัด 
ประเมินและวิจัยการศึกษาเป็นเอกที่นักศึกษาสามารถเลือกได้จาก 8 สาขาวิชา และจับคู่กับสาขาวิชาการ
สอนจาก 7 สาขาวิชา โดยปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาใหม่จ านวน 16 คน จากทุกสาขาวิชา โดยนักศึกษา
จะเลือกเอกคู่เมื่ออยู่ในชั้นปีที่ 2 
  3. การส ารวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสังเคราะห์ความต้องการ
ในการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 



๑๐ 
   1. การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของครูผู้ช่วย จากการติดตามข้อมูลการรับสมัครงาน/
การสอบบรรจุของส่วนราชการพบว่ามีการเปิดสอบในสาขานี้ ทุกปี เช่น ฝ่ายการศึกษาสังกัด กทม.  
ครูวัดผล สพฐ. ฯลฯ  
  2. ส ารวจความต้องการจากโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโรงเรียน
เอกชน โดยปัจจุบันยังมีความต้องการครูผู้ช่วยในสาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวิจัย  
ทางการศึกษาในทุกปี  
  3. มีการศึกษาติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษาทุกปี พบว่ามีการท างานที่ตรงสาย ในฝ่าย
ทะเบียนวัดผล และการสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ในสาขาวิชานี้  (ข้อมูลเล่มรายงานประเมินตนเอง: SAR)
 4. กระบวนการวิพากษ์หลักสูตร ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และ
กรรมการที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภามหาวิทยาลัยมีดังนี้ 
  ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปีพ.ศ. 2562 ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี 
แกมเกตุ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาร่วมวิพากษ์หลักสูตร และกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะหลักสูตร  
ควรสร้างครูพันธ์ใหม่ โดยเฉพาะในรายวิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิต ที่มุ่งให้เสริมสร้างสมรรถนะและ
ศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก จึงด าเนินการปรับลดและแบ่งกลุ่มมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ศักยภาพให้ลุ่มลึก 3 ด้าน คือ การวัดประเมิน วิจัยทางการศึกษาและ การสอน 
 5. หลักสูตรมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้บัณฑิตของหลักสูตร และส่วนประกอบรวมทั้ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO) และผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLO) ดังนี้ 
  1. เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา
เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะและต้องมีการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  
  2. คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตของหลักสูตรประกอบด้วย มีความสามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และเทคโนโลยีที่ดิจิทัลเพ่ือการวัดและประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านการวัดประเมินผลและการสอนวิจัยทางการศึกษา  
  3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLO) มีรายละเอียดดังนี้  
   3.1) ชั้นปีที่  1  1) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก เข้าใจและเห็นคุณค่าของตน เอง ผู้อ่ืนและ
สังคม มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 2) มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู 3) มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการพื้นฐานการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา การประเมินในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครื่องมือ
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ สามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน  
   3.2) ชั้นปีที่  2   1 ) มีจิตส านึ กในความเป็น ไทย เข้ าใจและเห็ นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการคิด
แบบองค์รวม 2) มีทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รอบรู้งาน 
ในบทบาทหน้าที่ครู 3) มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการวัดทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
สามารถใช้สถิติเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย  
จิตพิสัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.3) ชั้นปีที่ 3  1) มีส่วนร่วมเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามศาสตร์
พระราชาบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  



๑๑ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีทักษะการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ช่วยครู  
3) มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดทักษะพิสัย สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสถิติ 
วิจัย และโครงงาน มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 
ประเมินโครงการ และการเขียนและเผยแพร่งานวิจัย 
   3.4) ชั้นปีที่ 4  1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ครู  2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง และพัฒนาวิชาชีพโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน 
 6. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมที่จ าเป็นของหลักสูตร  
และปัจจุบันหลักสูตรมีเพียงพอ พร้อมใช้ ดังนี้  
  ในการบริหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
เสริมที่จ าเป็นนั้นมีความเพียงพอในการจัดการศึกษาเป็นอย่างประกอบด้วย 
  1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชา
จ านวน 1 ห้อง ที่นั่งและมุมหนังสือส าหรับให้นักศึกษาพักผ่อนระหว่างรอเข้าห้องเรียนบริเวณระเบีย ง  
ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์สาขาและห้องประชุมกลุ่มหรือให้ค าปรึกษา มีอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ได้แก่ 
แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรคที่จุดหน้าลิฟต์ส าหรับล้างมือ และฉากกั้นป้องกันโควิด (Wall Shield) ระหว่างที่
นั่งเรียน จ านวน 24 อัน 
  2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน 
หนังสือ ต ารา แจกนักศึกษาทุกรายวิชา วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ท ากิจกรรมในชั้นเรียนทุกรายวิชา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC ในห้องปฏิบัติการจ านวน 24 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส าหรับการเรียนการสอน
จ านวน 12 เครื่อง เครื่องพริ้นเตอร์ จ านวน 7 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง สัญญาน Wifi 
กระจายทั่วถึงท้ังในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและท่ีนั่งพัก และอุปกรณ์การสนับสนุนการสอนอื่น ๆ  
  3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ได้แก่ การให้บริการค้นคว้ายืม คืน หนังสือ ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มุมหนังสือของสาขาวิชา มีฐานข้อมูล 
เพ่ือการสืบค้นงานวิจัยบัณฑิตนิพนธ์ บทความด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา สื่อการสอน 
เว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา  
 7. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยมีการด าเนินการและมีการร่วมผลิตบัณฑิตกับสถานประกอบการ รวมถึงนโยบายการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนโดยมีนโยบายในการปรับปรุงให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์ด้านวิจัยทางการศึกษา วัดและประเมินผลทางการศึกษา และใช้กระบวนการการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงของ  
  2. การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การสอนโดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
  3. การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังน าแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณากับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้   



๑๒ 
  4. นโยบายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตาม ประกาศของคุรุสภา เรื่องการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2564 และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและ 
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานชีพครู เพ่ือให้นักศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
  5. ความร่วมมือกับโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับฝ่ายฝึกประสบการณ์คณะครุศาสตร์ เครือข่ายศิษย์เก่าที่กระจายอยู่ในสถานศึกษาเขตต่าง ๆ 
เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบบุรี โรงเรียนวัดอินทาราม ท าให้ได้รับทราบข้อมูลบริบทแท้จริงและ  
แนวทางการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนการสอน 
การจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียน 
 8. กระบวนการได้มาของผู้เรียนมีดังนี้ 
  1. ระบบและกลไก เพื่อหานักศึกษาใหม่ประกอบด้วย 1) หลักสูตรมีการประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน เพ่ือวางแผนและก าหนดเป้าหมายการรับสมัครนักศึกษา และน าเสนอแผนรับ เกณฑ์การรับสมัคร 
จ านวนรับสมัคร วิธีการคัดเลือก แผนการรับนักศึกษาต่อคณะเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 2) หลักสูตรร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการประกาศการรับ
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบ การก าหนดแผนการรับนักศึกษาอย่างชั ดเจน  
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดยเข้าร่วมกับระบบ TCAS ตามระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จ านวน 4 รอบ  
  2. เพ่ือเร่งรัดในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 
ทางสาขาวิชาได้วางแผนในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บเพจของสาขาวิชา 
การประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายกับทางสาขา รวมทั้งทางสาขาวิชาวางแผนในการท า Road 
show หลักสูตรเพ่ือรับนักศึกษาจากโรงเรียนโดยตรง แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19  
จึงไม่สามารถเข้าถึงโรงเรียนได้  ทางสาขาจึงแจ้งประชาสัมพันธ์สาขาอย่างเป็นทางการโรงเรียน  
โดยท าบันทึกประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจ านวน 144 โรงเรียน  
 9. มีกระบวนการดูแลนักศึกษาให้มีสถานการณ์คงอยู่และส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน
ดังนี้ 
  1. เนื่องจากหลักสูตรเป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะ โดยมีภาระการท างานที่ต้องการความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอน  
การปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครู สาขาวิชาฯ จะให้ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งในชั้นปีที่ 1 
นักศึกษาจะได้เรียนวิชาชีพครูและวิชาสาขาเบื้องต้น และได้สังเกตการณ์สอนซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรอย่างครบถ้วน ทางสาขาวิชาฯ ให้ความส าคัญแก่ความต้องการ ความถนัดของนักศึกษา
และให้โอกาสนักศึกษาในการก าหนดอนาคตการท างานของตนเอง โดยให้อิสระแก่นักศึกษาสามารถย้าย
สาขาภายในมหาวิทยาลัยและประสานงานการย้ายสาขาแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ย้ายสาขาเนื่องจาก
พิจารณาว่าตนเองนั้นไม่เหมาะกับวิชาชีพครู เป็นต้น 
  2. สาขาวิชามีการจัดประชุมสาขาเพ่ือติดตาม ความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาทุก ๆ  
2 เดือน โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการคอยควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ นิเทศ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา นอกจากนั้นการจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนั้น มีจุดมุ่งเน้นในการให้
ก าลังใจนักศึกษา ดูแลนักศึกษาด้วยความเป็นกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่สอนนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความเป็นมิตร อย่างไรก็ตามเนื่องจากปีการศึกษา 2564 นั้นเป็นการ 
จัดการศึกษาออนไลน์ตลอดปีการศึกษาจึงท าให้มีปัญหาแก่นักศึกษาบางส่วน เช่น นักศึกษาบางคนมีปัญหา



๑๓ 
ในการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนเพราะการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนในการเรียนออนไลน์  มีปัญหา  
เรื่องค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ รวมถึงเรื่องความเครียดในการเรียน เป็นต้น และได้รับฟังปัญหา
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่นักศึกษาแล้ว 
  3. สาขาน าข้อมูล ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
การดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และในปีการศึกษา 2564  ก าหนดให้มีกระบวนการควบคุม 
ดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาให้เป็นระบบและเป็นส่วนตัวมากขึ้น  มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง พูดคุย 
กับคณาจารย์ผู้สอนนักศึกษากลุ่มเดียวกัน ร่วมรับทราบปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และติดตาม
เป็นระยะ เพ่ือช่วยเหลือดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือติดตามให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ 
ตามมาตรฐานหลักสูตร  
  4. การก าหนดอาจารย์นิเทศเพ่ือดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยมีสัดส่วน
อาจารย์นิเทศ 1 คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน 10 คน อาจารย์นิเทศทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการนิเทศ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 10. หลักสูตรมีแผนงานที่จะพัฒนาอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และการวิจัย
ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ให้พัฒนาวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยอาจารย์ส่วนใหญ่ของสาขามีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร  
  2. การสนับสนุนให้อาจารย์ท าต าแหน่งทางวิชาการโดยมีการจัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
ให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษาในทุกปีการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ อาทิ การเขียนต าราหรือหนังสือ การท าบทความวิจัยในศาสตร์
ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา วิจัยการศึกษาเพ่ือใช้ส าหรับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ 
ขอความอนุเคราะห์ รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงคอยสนับสนุนการท าต าแหน่งวิชาการ
ของสาขาวิชา  
  3. ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ขอรับการประเมินการสอนและประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนเพ่ือรอเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 3 คน 
ได้แก่  อ.ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก อ.ดร.สิริกร โตสติ  และ อ.ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล และระดับ  
รองศาสตราจารย์จ านวน 1 คน คือ ผศ.ดร.อัครเดช เกตุฉ่ า โดยอ.ดร.สิริกร โตสติ และผศ.ดร.อัครเดช เกตุฉ่ า 
ได้ส่งเอกสาร กพอ.03 เพ่ือขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  4. ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เหลือ คือ  
อ.ดร.เกษมสันติ์ รจพจน์ ได้รับการพัฒนาและขอรับการประเมินการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน
เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอ านวยความสะดวกในด้าน 
การจัดสรรเวลาภาระงานสอน ภาระงานที่รับผิดชอบต่าง ๆ ในสาขา เป็นต้น 
 11. แผนงานที่พัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการสร้างงานนวัตกรรม 
  1. เนื่องจากใน มคอ.2 ของหลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของสาขาวิชาไว้ ได้แก่  
มีความสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และเทคโนโลยีที่ดิจิทัลเพ่ือการวัดและประเมินผลและการวิจัย  
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านการวัดประเมินผลและการสอน
วิจัยทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นหลัก  รวมทั้งนักศึกษาที่สาขาวิชาฯ 
ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ค่อนข้างน้อยทางสาขาวิชาจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ  
ของสาขาวิชาเป็นส าคัญ  



๑๔ 
  2. การส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษานั้น  
สาขาวิชาก าหนดแผนงานให้นักศึกษานั้นสามารถจัดท าโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพครู เป็นส าคัญ โดยเน้นที่ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย นวัตกรรมทางการสอน
ในรายวิชาการสอนโครงงานหรือวิชาการเรียนรู้อิสระ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเขียนบทความวิจัย   
เพ่ือไปน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในฐาน TCI บนพ้ืนฐานของความพร้อม
ของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ 
 12. แหล่งงานของบัณฑิต และอัตราความต้องการ  
  1. บัณฑิตของหลักสูตรนั้น สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ ครูผู้สอนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชนนักวิชาการด้านการวัดและประเมิน ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ 
ด้านการวิจัยในสถาบันการศึกษา บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
  2. อัตราความต้องการบัณฑิตของสาขานั้น มีต าแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษาในทุกปีงบประมาณ อย่างไรก็ตามอัตราต าแหน่งงานว่างนั้นจะน้อยกว่าสาขาการสอน
อ่ืน ๆ เนื่องจาก ทางเขตพ้ืนที่ทางการศึกษาและโรงเรียนนั้นไม่ทราบว่ายังมีสาขาวิชานี้เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีจึงท าให้เปิดอัตราในสาขาน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อท าการวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียน
เอกชนพบว่ามีความต้องการครูในสาขาวิชานี้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายวิชาการ ห้องทะเบียนและวัดผล
ของโรงเรียนและปฏิบัติการสอนได้ แต่ต้องประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนเอกชนเพิ่มมากขึ้น  
 13. ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารหลักสูตร 
  1. เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง 2562) เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะที่มีเงื่อนไขในการบริหาร จัดการหลักสูตรตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรที่ผ่านมา 
เช่น ไม่สามารถก าหนดให้เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจาก มคอ.1 ในรอบการปรับปรุงหลักสูตร 2560 
เป็นต้น ท าให้สาขาวิชาไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องหรือนักศึกษาขาดโอกาสได้ใบประกอบ
วิชาชีพครูในหลักสูตรดังกล่าว เป็นต้น   
  2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขานี้นั้นมีความเฉพาะเจาะจงค่อนข้างสูง กล่าวคือ  
มีรายวิชาที่นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เพียง 1 รายวิชา คือรายวิชาการเรียนรู้อิสระ 
(Independent study) ซึ่งชื่อรายวิชาอาจจะมีความแตกต่างกันตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น รายวิชา
การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (Knowledge inquiry: IS1-IS2)  ในระดับชั้นประถมศึกษา รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation: IS1 ) และรายวิชาการสื่อสารและ 
การน าเสนอ (Communication and Presentation: IS2) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ต่อสังคม (Global Education and 
Social Service Activity: IS3) ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนั้นมีจ านวนชั่วโมงสอนในสถานศึกษาเพียงเล็กน้อย  
และโรงเรียนที่นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นั้นมีเพียงโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จึงท าให้แหล่งฝึกของนักศึกษามีไม่เพียงพอ และเป็นเงื่อนไขส าคัญในการวางแผนรับ
นักศึกษาให้น้อยลงเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  3. สาขาวิชาได้ท าการวิเคราะห์พบว่า หลักสูตรที่อ่ืนที่มีนักศึกษาเยอะนั้นจะเป็นหลักสูตร
ที่มีโครงสร้างเป็น เอกคู่ (150 หน่วยกิตต่อหลักสูตร) หรือเอกโท (140 ต่ อหลักสูตร) แต่เนื่องจาก
สาขาวิชานั้นขาดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นเอกคู่ หรือเอกโทจึงไม่สามารถพัฒนาหลักสูตร  
ในรูปแบบดังกล่าวได้ เพราะฉะนั้นในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตหากมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนจ านวน 3 คน หรือการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการสอนอ่ืน ๆ ให้มีทั้งรูปแบบ 



๑๕ 
เอกคู่หรือเอกโทในสาขาจะช่วยท าให้สามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ครูผู้ช่วย  
ในต าแหน่งวัดและประเมินผลมักได้รับมอบหมายในการสอนในรายวิชาดังนี้  การประถมศึกษา  
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยในระดับพื้นฐานเป็นต้น 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นในภาพรวม
ของคณะ ดังนี้ 
 

 1. ขอชื่นชมคณะที่สร้างบรรยายกาศให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้   
 2. ควรสร้างเครือข่ายอย่างเร่งด่วน โดยให้บริษัทเอกชน หรือองค์กรใหญ่ ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตครู 
 3. ควรศึกษากฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ 
 4. ควรระดมอาจารย์ในคณะให้ช่วยกันลงพื้นที่เชิงรุกเพ่ือหานักศึกษาให้เข้ามาเรียน 
 5. ควรสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นต่อหลักสูตร 
ดังนี้ 
 1. ควรสร้างเครือข่ายอย่างเร่งด่วน โดยให้บริษัทเอกชน หรือองค์กรใหญ่ ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลิตครู และวางแผนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหลากหลายหน่วยงาน เพ่ือช่วย
เพ่ิมโอกาสการได้งานท าให้แก่นักศึกษา 
 2. ควรศึกษากฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ 
 3. ควรระดมอาจารย์ในคณะให้ช่วยกันลงพ้ืนที่เชิงรุกเพ่ือหานักศึกษาให้เข้ามาเรียน  
โดยการเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบแบบชัดเจน 
 4. ควรสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 
 5. ควรสร้างเครื่องมือประเมิน  YLO ให้ชัดเจนเป็นประโยชน์ที่สามารถน ามาปรับปรุง
พัฒนาให้เกิดผลได้ 
 6. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่ต้องค านึงถึงการได้รางวัล
หรือผลตอบแทน ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาได้รับคือการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์จริงในขณะที่ก าลังเป็นนักศึกษา 
 7. ควรลดรูปแบบการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย และเน้นรูปแบบการจัดกิจกรรม  
การฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
 8. ควรหาโอกาสจัดกิจกรรม/โครงการ/การเปิดหลักสูตรระยะสั้นที่สร้างรายได้ให้แก่
หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัย 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ 
  

สรุปเรื่อง 
 

          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้น าเสนอ
ผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 



๑๖ 
๑. ผลการด าเนินกงานที่โดดเด่นและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนสาธิตฯ ที่น าเสนอ 

ต่อสภามหาวิทยาลัยไว้โดยย่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม) 
 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย ภาคกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2565 รางวัลที่ได้รับ รางวัล
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) ท่าผีเสื้อ 50 เมตร รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) ท่าผีเสื้อ 
100 เมตร รางวัลรองชนะเลิศอันสอง (เหรียญทองแดง) ท่ากรรเชียง  100 เมตร ตัวแทนนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์  
 2. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 ระหว่าง
วันที่ 5 - 10 เมษายน 2565 รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่ง (เหรียญทอง) ท่ากรรเชียง 50 เมตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เหรียญเงิน) ท่ากรรเชียง 100 เมตร รางวัลรองชนะเลิศอับดับสอง  
(เหรียญทองแดง) ท่าผีเสื้อ 100 เมตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น รับรางวัลร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ภาพวาดระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น มอบรางวัลโดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) 
 ผลงานระดับชาติด้านวิชาการ 
 3. รางวัลโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาจากผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรม “ความน่าจะเป็น: ท่ามกลางแกะขาวที่เราเป็นแกะด า”  
ได้รับทุนรางวัล 20,000 บาท  
 4. การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น การคัดสรรบทวิจารณ์ (รอบแรก) บทวิจารณ์
วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์ ปี 65” ภายใต้โครงการชุมชนวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย
ออนไลน์  
 5. นางสาวโชติกา แอนโก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2565 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม การประกวดสุนทรพจน์งาน “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  
พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้มีความสามารถด้านการอ่าน การพูด  
การเขียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 และเข้าพบนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ที่ท าเนียบรัฐบาล  
ส่วนพิธีรับรางวัลและเชิดชูเกียรติ จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ก.ค. 2565 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ปัญหา อุปสรรค (ปฐมวัย) 
 ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง 
 1. ผู้ปกครองไม่สะดวกในการดูแลบุตรหลานขณะเรียนออนไลน์ เนื่องจากเป็นการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กเล็ก จึงจ าเป็นที่ต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ 
        2. ผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนใช้เวลาหน้าจอในการเรียนออนไลน์มากเกินไป 
      3. นักเรียนบางคนไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์พร้อมกับครู แต่จะเรียนย้อนหลังจากคลิปวีดีโอ 
ที่ครูสอน 
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      4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการส่งสื่อ อุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน เพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนที่บ้าน มากกว่าเรียนผ่านหน้าจออย่างเดียว 
 ด้านอาคารสถานที่ 
  1. พื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลตั้งอยู่ที่อาคาร 29 ชั้น 1-2 ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวมกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาสามารถเดินผ่านเข้ามาบริเวณโรงเรียนได้ และด้วยสภาพอาคารที่เป็นตึกเรียน  
ท าให้ขาดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับระดับปฐมวัย 
 2. ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนยังมีอุปสรรคในเรื่องการจ้างชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากมีชั่วโมงสอนน้อย ท าให้ไม่สามารถรับครูชาวต่างชาติเต็มเวลาได้ 
        3. เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตลอดปี
การศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้การพัฒนาการเด็กไม่ครอบคลุมและไม่
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
 ปัญหา อุปสรรค (ประถม) 
 1. ขาดอัตราก าลังอาจารย์  มีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 
มีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน  
 2. ขาดอัตราก าลังอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา (เนื่องจาก โรงเรียนเปิดสอน  
ห้องเรียน IEP (Intensive English Program) 
 3. ด้านอาคารสถานที่ ขณะนี้อาคารเรียน 31 ของโรงเรียน มีห้องเรียนเพียง 12 ห้อง  
ซึ่งไม่สามารถรับนักเรียนได้ทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องน านักเรียนส่วนหนึ่งไปเรียนที่อาคาร 19 จ านวน 6 ห้องเรียน 
ปัญหาที่พบคือเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนด้านการจราจร สภาพแวดล้อมและอ่ืน ๆ   
 4. เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตลอดปี
การศึกษาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) การจัดการศึกษา
ด้วยรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้ลดลง นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ ไม่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้ครบทุกด้าน ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างไม่เท่าเทียมกัน 
 ปัญหา อุปสรรค (มัธยม) 
 ด้านนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 1. ผู้ปกครองมีความวิตกกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  
 2. การน าพาหนะมารับ-ส่งนักเรียนในโรงเรียนไม่สะดวก เนื่องจากช่องทางจราจรในโรงเรียน 
มีเนื้อที่ค่อนข้างจ ากัด 
 ด้านอาคาร สถานที่  
 1. ผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดบริการ นักเรียนไม่มีทางเลือกในการซื้อ
อาหาร โรงเรียนจึงต้องบริการจัดหาอาหารกลางวันมาให้นักเรียนรับประทาน 
 2. สนามกีฬากลางแจ้งและสนามกีฬาในร่มส าหรับนักเรียนไม่เพียงพอ  
 3. ไม่มีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การจัดสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ด้านงบประมาณ 
 1. งบประมาณในการปรับปรุงห้องประชุมที่ทันสมัยแบบดิจิทัล และรองรับการประชุม
ทางไกล ไม่เพียงพอ 
 2. งบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนแนะแนวที่มีความทันสมัยไม่เพียงพอ 
 3. งบประมาณในการปรับปรุงห้อง lab วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 4. งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ไม่เพียงพอ 
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 ด้านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร ท าให้การท างานมีความขัดข้อง และติดขัด 
 2. การกรอกงบประมาณผ่านระบบมีปัญหา เนื่องจากไม่สามารถเห็นข้อมูลโครงการที่กรอก
ทั้งหมดได้ ท าให้การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลมีความขัดข้องและติดขัดในการท างาน 
 ด้านอัตราก าลัง 
 อัตราก าลังบุคลากรบรรจุใหม่ในวิชาคณิตศาสตร์ จิตวิทยาแนะแนว และวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอ 
 ๓. โรงเรียนสาธิตฯ น าข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาไปแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนางานดังนี้ 
 ในปีการการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตได้ขับเคลื่อนนโยบายการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ของอาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิต โดยการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ช านาญการ อาจารย์
ช านาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ และคาดว่าจะสามารถน าไปใช้ได้ 
ในปีการศึกษา 2565 
 ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวางแผนงานในการปรับปรับปรุงห้องประชุมดิจิทัล ห้องเรียน
แนะแนวที่มีความทันสมัยให้สามารถให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เพ่ือแก้ปัญหาของนักเรียน และ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และปรับปรุง lab วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
 ทั้งนี้การวางแผนงานพัฒนาดังกล่าวต้องการการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
 4. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการจัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) และมีผลการด าเนินงานและอุปสรรคดังนี้ 
  ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตได้รับงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ผู้สอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนขนาดเล็กด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาและสังคม จากการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท าข้อตกลงความร่วมมือในการบริการทางวิชาการ  
ด้านคณิตฺศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและสังคม กับโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมเพ่ือท าข้อตกลงและ 
ความเข้าใจร่วมกันในการบริการทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สอนและยกระดับการศึกษาในโรงเรียนสาธิต 
 5. ข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

 ปฐมวัย  
 1.  ด้านอาคารสถานที่ ในส่วนของฝ่ายปฐมวัยต้องการการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง

อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับระดับเด็กเล็ก เช่นพื้นที่ในการท ากิจกรรมลานกว้าง พ้ืนที่สีเขียว 
ห้องกิจกรรม และอุปกรณ์ของเล่นของใช้ต่าง ๆ  

    2. ด้านครูชาวต่างชาติ เช่นการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายในในการสนับสนุนให้อาจารย์
ชาวต่างชาติมาสอนระดับปฐมวัยด้วย 

    3. เรื่องการเข้าออกอาคาร 29 ของนักศึกษาที่อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในเด็กอนุบาล 
โดยขอให้นักศกึษาเข้าออกจากอาคาร 30 โดยเลี่ยงการเดินผ่านส่วนโรงเรียนอนุบาล 

    4. การบรรจุและแต่งตั้งครูในงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากปัจจุบันครูระดับปฐมวัยเป็นงบแผ่นดิน 
1 อัตรา และงบบกศ. 5 อัตรา 

 



๑๙ 
 ประถมศึกษา 

 1. โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอัตราก าลังอาจารย์ทั้งอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์
ชาวต่างชาติ 

 2.  โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัย  
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 มัธยมศึกษา 

 1. โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอัตราก าลังอาจารย์ทั้งอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์
ชาวต่างชาติ 

 2.  โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัย   
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 3. การบรรจุและแต่งตั้งครูในงบประมาณแผ่นดิน 
 4. โรงเรียนต้องการรับการสนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุมดิจิทัล  ห้องเรียน
แนะแนวที่มีความทันสมัย  ห้อง lab วิทยาศาสตร์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน หลังคากันแดด 
กันฝนของสนามบาสเกตบอล โรงอาหารส าหรับนักเรียนตอนพักกลางวัน โดยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการวางแผนการด าเนินงาน 
 5. โรงเรียนต้องการรับการสนับสนุนในการบริการความสะดวกในการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 6. และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ท่ีเกิดปัญหา 
 7. โรงเรียนต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกจากมหาวิทยาลัย 
 8. โรงเรียนต้องการรับการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยจัดทีม
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน า 
 9. โรงเรียนต้องการรับการสนับสนุนการใช้อาคารของมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยน าเข้าเป็นวาระของการด าเนินงานประจ าที่ ต้องได้รับการสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวก 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 1. ขอชื่นชมโรงเรียนสาธิตฯ ในการเป็นต้นแบบการจัดการนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งได้
จากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนสาธิตฯทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 3. ควรรายงานผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียนให้เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 4. ควรจัดท าแผนอัตราก าลัง และหาแนวทางเสนอมหาวิทยาลัยในการร่วมมือกับ 
คณะครุศาสตร์ เช่น จัดท าโครงการบัณฑิตครุศาสตร์ที่เป็นบัณฑิตเรียนดี มีใจรักมหาวิทยาลัย ให้คัดเลือก
พร้อมให้ทุน เพ่ือให้มาเป็นครูโรงเรียนสาธิตฯ 
 5. ควรพัฒนาเทคนิควิธีการสอน และการพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์  
 6. ควรจัดท าแผนการขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และการซ่อมบ ารุง
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยจัดท าเป็นแผนรายปี รวมถึงแผนระยะ 5 ปี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ 



๒๐ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

 5.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 
1. 5 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (วท.บ) 
- สาขาวชิาเคมีผลติภัณฑ ์
- สาขาวชิาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
- สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
/ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) / อุตสาหกรรมศิลป ์
- สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม) / วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการโซ่อุปทาน 
- สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้เครื่องกลการผลิต / 
เทคโนโลยวีิศวกรรมออโตเมชัน 
- สาขาวชิาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 
โลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจดัการผลิตและคณุภาพ) 
- สาขาวชิาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 
โลจิสติกส์ (แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โลจิสติกส)์ 
- สาขาวชิาวิศวกรรมพลังงาน 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีโลจิสติกส ์/ การ
ออกแบบระบบโลจิสติกส์ 
- สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้และระบบควบคุม
อัตโนมัต ิ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2. 8 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะวิทยาการจัดการ 
- สาขาวชิาเศรษฐศาสตรบัณฑติ (นวัตกรรม 
ทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน) 
- สาขาวชิานิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสาร
ดิจิทัลคอนเทนต)์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

3. 19 สิงหาคม ๒๕๖5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- สาขาวชิานาฏยศิลป ์
- สาขาวชิาครีเอทีฟกราฟฟิก 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 



๒๑ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา 

วิทยาลัยการดนตรี 
- สาขาวชิาดุริยางคศาสตรบัณฑติ (ดนตรีไทย) 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

4. 13 กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาและการพฒันาท้องถิ่น  
ในจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

5. 22 กันยายน ๒๕๖5 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศกึษาและการพฒันาท้องถิ่น  
ในจังหวัดสุพรรณบุร ี

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา 15.35 น. 

 

   นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ      ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


