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เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๕ เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ  ห้องประชมุคณะครุศาสตร์  ชั้น  ๒ 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  เวลา  ๑๐.๐๐ 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  ๑/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------------------------------- 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่  ๑๐ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒ 
มติที่ประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม 
  (    )  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  ๓ /๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๑๐  เดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ชั้น ๒   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

----------------------------------------------------------------------- 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์    รองประธาน 

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

รายนามกรรมการที่ลาประชุม 
๑. รศ.ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์    ประธาน 
๒. ดร.ทักดนัย  เพชรเภรี     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางมาริตา  จิตช ู
  ๒.  นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๑  น. 
  ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์มีจ านวนเกิน
กึ่งหนึ่งขององค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   -ไม่มี- 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน  
 ประเด็นพิจารณา   ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 
 มติที่ประชุม รับรองผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน แต่ขอให้ปรับแก้ข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ใน
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ที่สอบบรรจุให้ปรับร้อยละใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕   
   ประเด็นพิจารณา   พิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
   มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓  การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปรับปรุง)    
   ประเด็นพิจารณา พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปรับปรุง)   
   มติที่ประชุม เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ปรับปรุง)    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔   การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    ๒๕๖๑-๒๕๖๕         
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕      
   มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕  
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ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕   การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-
   ๒๕๖๕  
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี งบ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖  การพิจารณา (ร่าง) แผนด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
-    ๒๕๖๕  
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ร่าง) แผนด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕ 
 
 ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗  การพิจารณา (ร่าง) แผนกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
   ๒๕๖๑-๒๕๖๕   
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ร่าง) แผนกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
   ดร.อภิชัย  กล่าวว่า โครงการมีจ านวนมากเกินไปหรือไม่ นักศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรม
หรือไม ่
   รศ.ดร.บัณฑิต  กล่าวว่า นักศึกษาทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด แบ่งเป็น
ชั้นปีไป โดยมีการควบคุมของสมุดกิจกรรมนักศึกษา 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
 ระเบียบวาระท่ี  ๕.๘  พิจารณา(ร่าง) แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย และ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย และ ด้าน ก า ร
จัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   มติที่ประชุม   เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย และ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
 
 
 



7 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ การพิจารณา (ร่าง) แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ร่าง) แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   รศ.ดร.บัณฑิต  กล่าวว่า ถ้าอาจารย์ท่านใดประสงค์จะร่วมลงวารสารเพ่ือเผยแพร่
งานวิจัยก็สามารถร่วมได้ที่คณะครุศาสตร์ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐
  
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐  
   มติที่ประชุม รับรองผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 
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 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาโปรแกรมวิชา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕   
   มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕   
      
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี- 
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         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 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2562 รอบ  3  เดือน (1  ตุลาคม  2561 – 31  ธันวาคม  2561) 
   ความเป็นมา  คณะครุศาสตร์ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๓ เดือน เพ่ือเป็นเป้าหมายและทิศทางในการด าเนินงานของคณะ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
   ประเด็นพิจารณา  ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
   การศึกษาระดับหลักสูตรภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   ก าแพงเพชร 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   มติที่ประชุม   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



13 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 
 



15 
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