
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร คร้ังที่ 3/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หนา ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
ครั้งท่ี  3/2564 

วันจันทรท่ี 30 สิงหาคม 2564  
ณ  หองประชุมเอ้ืองผ้ึง ช้ัน 5 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
-------------------------- 

 

รายนามผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา  เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ตัวแทนรองคณบดี  กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษทิพย   ศิริชัยศิลป ตัวแทนรองคณบดี  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี ตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส ฌอณ บัวกนก ตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ณัฎฐ รัตนศิริณิชกุล ตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 
7. นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงาน  เลขานุการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล รองคณบดี     ผูชวยเลขานุการ 
9. นางเจมขวัญ ศรียอด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 
 

รายนามผูประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
1. รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. ดร.ประจักษ สีหราช ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญภาษ  สีทอง ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
2. นายอานนท นันตาปลูก ผูปฏิบัติหนาท่ีสารสนเทศงานประชุม 
3. นายรังสรรค หอมแกนจันทร ผูปฏิบัติหนาท่ีสารสนเทศงานประชุม 
4. นางสาวภัสสร อุนผูก ผูปฏิบัติหนาท่ีงานประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.39 น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา   เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตรเปนประธานในการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
1.1 จํานวนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 

ประธานแจงท่ีประชุมทราบ จํานวนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เขาศึกษาใน           
ปการศึกษา 2564 และจํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2564 รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1.1 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 
 ประธานนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมเอ้ืองผึ้ง 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 หนา เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยปรับแกไข ขอความในหนา 4 ขอ 1) แกไขจาก “กิจกรรมบันเทิง”  
เปน  “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูออนไลน”  และขอ 3) แกไขจาก “แนวทางความสําเร็จในการสอนออนไลน
นักศึกษา” เปน “แนวทางในการจัดการเรียนรูออนไลน” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ประธานนําเสนอเพ่ือทราบ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรท่ีรับการ

ประเมิน ระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว   
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาโท  3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผลการประเมิน ระดับดี ทุกสาขาวิชา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
4.1  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยมีขอสังเกตและความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน ควรระบุผลการประเมินตามตัวชี้วัดยอย โดยใชคําวา “มี” แทนเลข “1” เนื่องจากอาจทําใหผูอาน
เขาใจผิดวาเปนระดับคะแนนผลการประเมินของตัวชี้วัดนี้ 

2) จากผลการประเมินในองคประกอบท่ี 4.2 คุณภาพของอาจารย ตัวชี้วัดผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย มีสาขาวิชาท่ีไดรับคะแนนไมถึงระดับ 3.00 ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และ
การบริหารการศึกษา  จึงเห็นควรใหคณะฯ พิจารณาหาแนวทางรวมกับสาขาวิชาในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือตีพิมพหรือเผยแพรตอไป 

3) จากผลการประเมินในองคประกอบท่ี 5.3 การประเมินผูเรียนท่ีทุกหลักสูตรไดรับคะแนนใน
ระดับ 3.00 เห็นควรใหคณะหารือแนวทางรวมกับทุกสาขาวิชาในการนําผลการประเมินกระบวนการประเมิน
ผูเรียนไปใชในการปรบัปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผูเรียนใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมตอไป 
 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  
ประธานนําเสนอเพ่ือทราบ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2563      

เม่ือวันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 2564 ท่ีผานมา  โดยไดรับคะแนนการประเมิน 4.37 ระดับดี  โดยผูประเมิน    
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มีขอเสนอแนะใหปรับแนวทางในองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ โดยใหมีการพัฒนาความรูความเขาใจ
คณาจารย เก่ียวกับเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) และศึกษาการดําเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เขาสูระบบ AUN-QA รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมีขอเสนอแนะใหคณะครุศาสตรดําเนินการพัฒนาความรูความเขาใจใหแกอาจารย

และผูเก่ียวของ เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพอาเซียน (AUN QA) ศึกษากรณีตัวอยางของมหาวิทยาลัยท่ีมี

หลักสูตรในคณะครุศาสตรหรือคณะศึกษาศาสตรเขาสูระบบการประกันคุณภาพของอาเซียน เพ่ือวางระบบและ

กลไกในการสนับสนุนใหหลักสูตรท่ีมีความพรอมพิจารณาเขาสูระบบการประกันคุณภาพอาเซียนเปนการนํารอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1  (ราง)แผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตร พุทธศักราช 2565 – 2568 

ประธานนําเสนอเพ่ือพิจารณา (ราง)แผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตร พุทธศักราช 2565 – 
2568 ประกอบดวยขอมูลของคณะครุศาสตร ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห SWOT Analysis แผนและ
นโยบายท่ีเก่ียวของ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร และกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.1 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนาคณะครุศาสตร พุทธศักราช 2565 – 2568 โดยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

1) ในองคประกอบท่ี 1 ตรวจสอบความซํ้าซอนของคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีกําหนดโดย สกอ. และคุรุสภา  

2) ควรพัฒนาระบบกลไกสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยขอรับทุนโครงการจากหนวยงานภายนอกใน
องคประกอบท่ี 2 

 

5.2  (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  
 ประธานนําเสนอเพ่ือพิจารณา (ราง)แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง แยกออก 4 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร งบประมาณ 
ยุทธศาสตร 1  การพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 7,800,000.00 
ยุทธศาสตร 2  การผลิตและพัฒนาครู จํานวน 55 โครงการ/กิจกรรม 3,641,236.00  
ยุทธศาสตร 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 883,444.00 
ยุทธศาสตร 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  จํานวน 26 โครงการ/กิจกรรม  906,820.00  

รวมจํานวนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 13,231,500.00  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.2 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยมีขอเสนอแนะคณะใหทําเครื่องหมายดอกจันทร กํากับกิจกรรมท่ีเปนไปตาม มคอ.1 และกิจกรรม    
ท่ีเปนไปตามคุรุสภากําหนด เพ่ืองายตอการตรวจสอบและนําเสนอหรือรายงานผลตอไป   
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5.3  ขอความเห็นชอบ เปล่ียนแปลงแผนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ปการศึกษา 2565 – 2567 
ประธานมอบผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญภาษ  สีทอง ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน นําเสนอเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากเดิม 20 คน เปน 30 คน ในปการศึกษา 2565 – 2567 เนื่องจากมี
ผูสนใจ สมัคร และเขาสอบคัดเลือกในสาขาวิชาเปนจํานวนมาก โดยคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาพิจาณาแลว
วาการเพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษาไมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการภายในสาขาวิชา และเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 21 ภาระงานอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก รายละเอียดตามเอกสาร 5.2 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน จากเดิม 20 คน เปน 30 คน ในปการศึกษา 2565 – 2567 โดยมอบสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนจัดทําตารางแสดงจํานวนอาจารยตอนักศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงถึงความพรอมของอาจารย ในการรับภาระ
งานของอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ  และมอบหมายใหงานวิชาการนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา
ตอไป 
 

5.4  ขอความเห็นชอบ การเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร
ใหม พุทธศกัราช 2565 

ประธานนําเสนอเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ การเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2565 เปนหลักสูตร 4 ป ท่ีมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ี        
พึงประสงค เปนครูคุณภาพสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต  โดยพิจารณาถึงความตองการจําเปนของ
อัตราการบรรจุครูในอนาคต สืบเนื่องจากหนังสือเวียนจากสํานักงานคระกรรมการขาราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ท่ี ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 ไดกําหนดเกณฑอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
สาระสําคัญเก่ียวกับอัตรากําลังในสายงานการสอนในสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประถมศึกษา โดยไดนําเสนอท่ี
ประชุมตามหัวขอ ดังนี้ 

1. เหตุผลความจําเปน 
2. แนวโนมความตองการหลักสูตรและการประกอบวิชาชีพ 
3. ดานความพรอมของทรัพยากร 
4. ขอมูลคุณวุฒิของบุคลากรประจําหลักสูตร 
5. แผนการดําเนินงานของหลักสูตร 
6. ความโดดเดนของหลักสูตร 
7. โครงสรางของหลักสูตร 

 รายละเอียดตามเอกสาร 5.2 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 
2565 และมอบหมายใหงานวิชาการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร คร้ังที่ 3/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หนา ๕ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑   กําหนดการประชุมครั้งท่ี 4/2564 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ยังไมมีกําหนดการประชุมครั้งตอไป หากมีกําหนดการประชุม   

ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือใด จะแจงใหทราบตอไป 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 

 
 (นางเจมขวัญ  ศรียอด)   (นายวีระชัย  รินดวงดี) 
      ผูบันทึก/พิมพ     ผูตรวจ 
 
 

  
 


