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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ  ห้องประชมุคณะครุศาสตร์  ชั้น  ๒ 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๑๐ เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

-------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ  
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง  
   
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๑๐ เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร ์ ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

-------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
 ................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............. 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒ 
มติที่ประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๑ 
วันพุธที่  ๑๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
----------------------------------------------------------------------- 

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์    ประธาน 
๒. รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์    รองประธาน 

๓. ดร.รมย์  พะโยม     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ดร.อภิชัย  นุชเนื่อง     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม    ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 
๖. ผศ.ชลชลิตา  แตงนารา    ผู้แทนโปรแกรมวิชา 
๗. ดร.ปราณี  เลิศแก้ว     ผู้แทนโปรแกรมวิชา 
๘. ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล    หัวหน้าส านักงานคณบดี  

 
รายนามกรรมการที่ลาประชุม 

๑. ดร.ทักดนัย  เพชรเภรี     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางมาริตา  จิตช ู
  ๒.  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๑  น. 
  ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์มีจ านวนเกิน
กึ่งหนึ่งขององค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   จ านวนผู้สมัครเรียนและรายงานตัว จ านวน ๓๙๘ คน ในปีนี้จะมีเกณฑ์รับนักศึกษาที่
ยากข้ึน จ านวนนักศึกษาจึงมีไม่มาก น้อยที่สุดคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา  ส าหรับโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
ขอให้เขตพ้ืนที่การศึกษาช่วยกันประชาสัมพันธ์ยังมีต าแหน่งว่างส าหรับครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอีก ๑๖ ที่ โดยมี
เงื่อนไขเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ และพ้ืนที่บรรจุจะอยู่ใน จังหวัดตาก  ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติยังรับเพิ่มเติมจนถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑   พิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 
 ประเด็นพิจารณา 
 ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต กล่าวว่า  ทางสาขาวิชาได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  ทาง
สาขาได้มีการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานของคุรุสภา และ สกอ. และได้ด าเนินการวิพากษ์ภายนอกและน าผล
มาเสนอ  หลักสูตรใหม่นี้ได้มีการเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาและมุ่งให้ผู้ที่จบการศึกษาได้ใบประกอบวิชาชีพ  เพ่ือ
สร้างจุดเด่นให้กับสาขา  และยังมีการแบ่งช าระเงินค่าเทอมจ านวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๗๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมี ๓ คน จากเดิม ๕ คน  ส าหรับแผนการรับนักศึกษา (ตามเอกสารหน้าที่ 
๘) จะมีการรับ ๒ แบบคือแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ แบบ ๑.๑ คือรับปีการศึกษาละ ๑๐ คน และแบบ ๒.๑ รับปี
การศึกษาละ ๑๕ คน   ค าอธิบายรายวิชาจะปรับส่วนของการเพ่ิมรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในการ
วิพากษ์หลักสูตร ได้รับค าแนะน าว่า คนที่ไม่เคยเป็นผู้บริหารมาก่อนจะต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 
๙๐ ชั่วโมงแต่หากเป็นผู้บริหารจะไม่ต้องลงเรียนในวิชานี้  และวิชาที่เป็นของคุรุสภาต้องเป็นวิชาบังคับท้ังหมด 
 รศ.ดร.บัณฑิต  กล่าวว่า  ให้ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า อย่าง 
รศ.ดร.พิสมัย ไม่ได้สอนเต็มเวลา จะไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ แค่สามารถท าการสอนได้ และใน
ข้อ ๓.๒.๒  อาจารย์ผู้สอน ขอให้ดูวุฒิการศึกษา และสถานที่จบ ให้ดี ในล าดับที่ ๑๐ รศ.ดร.บัณฑิต ให้ปรับแก้
สถานที่จบการศึกษาเป็นวิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
 ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  กล่าวว่า  ขอให้เพ่ิมเติม รศ.ดร.บัณฑิต ไปแทน รศ.ดร.พิสมัย ใน
ส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพราะเป็นรองศาสตราจารย์เหมือนกัน 
 ดร.รมย์  กล่าวว่า ในเอกสารหน้าที่ ๖  เรื่องกลยุทธ์  ขอให้ใช้ค าเหมือนกลยุทธ์ เช่น 
เสริมสร้าง หรือพัฒนา หน้า ๑๑ แบบ ๒.๑ หมวดวิชาบังคับ  จ านวน ๑๕ หน่วยกิตถ้าต้องเรียนทั้ง ๗ ตัว จะเกิน 
๑๕ หน่วยกิตหรือไม ่
 ดร.ประจบ กล่าวว่า รายวิชาสัมมนาจะใช้ค าว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน    
 คณบดี กล่าวว่า ขอให้ช่วยตรวจสอบเรื่องจ านวนหน่วยกิตให้ดี อย่าให้ขาด 
 ดร.รมย์  กล่าวว่า ในหน้า ๔๘  รายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ และหน้า ๑๑ รายวิชา
สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การอธิบายจะไม่ครบถ้วน ขอให้มีการปรับให้ตรงกัน 
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 ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  กล่าวว่า  ในเอกสารหน้า ๔๓   สัมมนาการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา ถ้าตัดสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ออก  เพราะคิดว่าน่าจะมีค าอธิบายรายวิชาที่เหมือนกันอยู่แล้ว 
 ดร.อภิชัย  กล่าวว่า ในค าอธิบายหน้า  ๔๓  ดูเหมือนว่าจะเป็นวิจัยที่เน้นการบริหาร 
แต่ในหน้า ๔๘  จะเป็นการวิจัยทั่วไป 
 คณบดี  กล่าวว่า ขอให้ด าเนินการปรับและแก้ไข ให้ชัดเจนขึ้น 
 มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  และขอให้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะก่อนน าเสนอสภาวิชาการ
ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒     รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
 2560   
 มีจ านวน ๑๔  หลักสูตร  มี ๑๖ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ ๑ ก ากับ
มาตรฐาน ผ่านทุกหลักสูตร  องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต  โดยรวมมีผลการประเมินที่ดีขึ้น องค์ประกอบที่ ๓ 
นักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ๓.๐๐ องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  องค์ประกอบที่ ๕ 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  อยู่ในระดับดี องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และรวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  ๑๔ หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับดี  ในส่วนของข้อเสนอเชิง
คุณภาพ ทางหลักสูตรและคณะจะด าเนินการหารือกันเพ่ือด าเนินการท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
   ในปี ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ  โดยสรุปคือ คณะควร
มีการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ฯ (ตามเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินฯ) ก็ได้มี
อาจารย์ที่ ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  ในปีนี้มีรองศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น ๒ คน และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น ๒ คน และก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการอีกหลายคน และอาจารย์ที่ก าลังจะจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ๒ ท่าน และก าลังจะจบอีก ๒ ท่าน  
   ควรมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และควรมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็นการหาเงินจากแหล่งเงินภายนอก  ในส่วนของ
การเงินจะมีรายจ่ายที่ควบคุมได้ยาก คือค่าสาธารณูปโภค  เพราะขณะนี้มีการติดแอร์ทุกห้องเรียน ค่าไฟจะขึ้น
สูง ในล าดับต่อไปจะเริ่มมีการด าเนินการตามนโยบายกรีนออฟฟิศ โดยให้ ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ เป็นผู้ไปศึกษา
ข้อมูล 
   ควรมีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่น ผลกระทบที่
เกิดจากฝนฟ้าอากาศ อัคคีภัย จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ฯ ในปีต่อไปการคัดสรรนักศึกษา จะขอให้ศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นตัวเชื่อมกับเขตพ้ืนที่ฯ  ลงความร่วมมือให้โควตา นักศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อ และอีกความเสี่ยง
หนึ่งคือการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา รวมถึงการสอบบรรจุของนักศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.
   ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน 
   ส าหรับตัวชี้วัดจะมีทั้งหมด ๒๒ ตัว ด้วยกันอาจยังมีบางตัวที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ต้อง
ดูอีกใน ๓ เดือนสุดท้าย  ในข้อ ๔  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย หรือแลกเปลี่ยนอาจารย์กับ
ต่างประเทศฯ ขณะนี้มีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ๓ แห่งด้วยกันได้แก่ Bowling Green State 
University , West Visayas State University, The Philippines , Recsam, Malaysia และ ผศ .ดร .ภู มิ
พิพัฒน์ ก าลังจะไปหารือกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนเพ่ือจะจัดดับเบิ้ล ดีกรี มีการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ๒ ปี และเรียนที่ประเทศจีน ๒ ปี และกลับมาฝึกประสบการณ์ ๑ ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับใบ
ปริญญาจาก ๒ ที ่
       
  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   คณะครุศาสตร์ โดย รศ.ดร.บัณฑิต ก าหนดจัดสอบ CU-TEP ในวันที่ ๑๕  สิงหาคม  
๒๕๖๑ 
 
 
         ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.  

 
 
 
 

(นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง)              (นางมาริตา  จิตชู)           (ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล) 
   ผู้บันทึกการประชุม         ผู้บันทึกการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องสืบเนือ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 
 
 ประเด็นพิจารณา   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒   การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ที่มา......เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ  จึงได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการของคณะให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เอกสารหมายเลข 
๕.๒ ) 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปรับปรุง)   
ที่มา......เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ รวมถึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ จึงได้มีการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ รวมไปถึงการวางแผนทางการเงินของคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(เอกสารหมายเลข  ๕.๓ )     
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕๔   การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๑-๒๕๖๕     
ที่มา......เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ รวมถึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ จึงได้มีการ
ปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของคณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๔ ) 
   มติที่ประชุม   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕   การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ที่มา......เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ รวมถึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ จึงได้มีการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของคณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๕ ) 

   มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖  การพิจารณา (ร่าง) แผนด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ที่มา......เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ รวมถึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ จึงได้มีการ
ปรับปรุงแผนด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนิน
กิจกรรมด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะ  (เอกสารหมายเลข ๕.๖ ) 
  มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



14 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗   การพิจารณา (ร่าง) แผนกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

ที่มา......เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ รวมถึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ จึงได้มีการ
ปรับปรุงแผนกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ (เอกสารหมายเลข  ๕.๗ ) 

   มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘  พิจารณา(ร่าง) แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย และ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ที่มา......เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕และเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ รวมถึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ จึงได้มีการ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย และ ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะ  (เอกสารหมายเลข  ๕.๘ ) 
   มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ การพิจารณา (ร่าง) แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

ที่มา......เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ รวมถึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ จึงได้มีการ
ปรับปรุงแผนงานวิจัย  ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงานวิจัยของคณะ (เอกสาร
หมายเลข  ๕.๙ ) 

 มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที่มา........ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน โดยเข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก จ านวน ๔ ท่าน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี     (๔.๔๖ คะแนน) 
(เอกสารหมายเลข ๕.๑๐ ) 

 มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาโปรแกรมวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑- 
   ๒๕๖๕  (ตามเอกสารหมายเลข ๕.๑๑) 

   โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  โปรแกรมวิชาพลศึกษา    
   โปรแกรมวิชาภาษาจีน   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
   โปรแกรมวิชาภาษาไทย   โปรแกรมวิชาประถมศึกษา 
 มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ  
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ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


