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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในระดับหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอที่ประชุมว่า การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน 
ในหลักสูตรครั้งนี้ จะเป็นการไปตรวจเยี่ยมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) กับหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
(ศป.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรความเป็นเลิศตามประกาศของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการที่ได้รวบรวม



๒ 

 

ข้อมูลแนวทางการสัมภาษณ์ของหลักสูตรที่จะไปตรวจเยี่ยมโดยจัดท าเป็นเล่ม ในการไปตรวจเยี่ยมครั้งนี้ก็เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของซึ่งกันและกัน 
  ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า รูปแบบการตรวจเยี่ยมในส่วนของ
หลักสูตรล าดับแรก คือ หลักสูตรจะน าเสนอผลการด าเนินงานโดยสรุป และน าเสนอข้อมูลตามแนวทางการ
สัมภาษณ์ที่ฝ่ายเลขานุการได้ท าแบบฟอร์มส่งไปยังหลักสูตรเพ่ือให้น าส่งข้อมูลพ้ืนฐานที่ประกอบไปด้วย 
จ านวนนักศึกษา ข้อมูลการประกันคุณภาพ ภาวะการมีงานท า ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต ผลงาน/กิจกรรมเด่น 
เป็นต้น โดยที่กล่าวมาข้างต้นคือเกณฑ์ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางหลักสูตรจะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการได้รับทราบ หลังจากนั้นจะเป็นการรับฟังค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
  ผศ.พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์  น าเสนอที่ประชุมว่า  ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการทุกท่านให้ช่วยดูแลในแต่ละส่วน เพ่ือจะได้มีการเตรียมสรุปข้อมูลโดยละเอียดได้ โดยพิจารณา
จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา คือ   
 ส่วนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  
อาจคุ้มวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  
อาจคุ้มวงศ ์เป็นผู้รับผิดชอบ  

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง 
ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร เป็นผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 5 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ส่วนที่ 6 การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นผู้รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 

 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  4.1 การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้เข้าน าเสนอแนวนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้   

นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 4 ด้าน คือ   
1) การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น  
2) พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม  
3) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 

บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
4) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องเน้นทั้ง 4 ด้าน ควบคู่ไปพร้อมกัน โดยขณะนี้มหาวิทยาลัย 

ได้เร่งการด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น  
บนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นไปที่หลักสูตรความเป็นเลิศ เพ่ือตอบโจทย์การมีงานท า
หลังจากส าเร็จการศึกษา แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้  

1) สิ่งที่เน้นในปีที่ผ่านมาและในปีถัดไป คือ การก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาด้วยการ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ไปสู่ความเป็นเลิศ ในขณะนี้ได้มีการรวมกลุ่มของอาจารย์ ในแต่ละหลักสูตร  
เพ่ือปรับกระบวนการคิดและน าไปพัฒนาหลักสูตรใหม่  

2) การบริหารภาระงานของคณาจารย์ และบุคลากร ให้เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น จากเดิม 
มีชั่วโมงการสอนมากก็จะปรับเป็นการท างานวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนเข้ามาแทนที่ การด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม  
จะเป็นการด าเนินการควบคู่กันไป ดังนั้น ไม่ว่าทางมหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่องใด ก็มีผลท าให้เรื่องอ่ืน ๆ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  

3) การเน้นการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

4) มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือรองรับบุคคลในช่วงวัยอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนา
ทักษะ อาชีพ หรือความสนใจของผู้สูงวัย เช่น การเต้นลีลาศ การวาดภาพ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงวัย
เข้ามาเรียนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ามาศึกษาน้อยลง คณาจารย์ต้องสร้าง
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจเหล่านี้รองรับ  

5) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีหน่วยท างานประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ด าเนินการบริการ
วิชาการในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  

6) ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เป็นอย่างมาก  
ส่งผลให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว และก าลังจะได้เป้าหมาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดของการตรวจประกันคุณภาพ 

7) ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้  
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดของหลักสูตร
โดดเด่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมและจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดหลักสูตรความเป็นเลิศ 



๔ 

 

และหลักสูตรความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจ านวน 
9 ตัวชี้วัด และได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
สนับสนุนทุนการศึกษา ให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2560  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการสนับสนุนหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ที่ชัดเจน เช่น การจัดสรรอัตราอาจารย์ผู้สอน การสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นต้น 
 2) มหาวิทยาลัยควรเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกโดยการเข้าไปแนะแนว
การศึกษาต่อในโรงเรียน 
 3) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้หลักสูตรความเป็นเลิศทั้ง 11 หลักสูตร ได้จัดท าแผนการ
พัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดให้มากขึ้น และครบทุกตัวชี้วัดในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
 

  4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) แผนการรับ จ านวนที่รับได้จริง แผนรับ 90 คน รับจริง 6๘ คน รายงานตัว 67 คน 
สละสิทธิ์ 1 คน 
 2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 19,800 บาท 
 3) อัตราการคงอยู่ / Drop out ของนักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา นักศึกษา
ตั้งแต่รหัส 55 จนถึงปัจจุบัน มีอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษา 80% ขึ้นไป ส่วนอัตราการ 
Drop out มีมากท่ีสุดคือประมาณ 4-5 คน / รุ่น 
 4) อัตราการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย สอบผ่านภาค ก และ ข ได้ 74 คน และในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่สอบผ่าน
โครงการ คพท. ดังนี้ 
  ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 จ านวน 14 คน 
  ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 จ านวน 29 คน 
  ชั้นปีที่ 5 รหัส 58 จ านวน 30 คนและนักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2560 (รหัส 56) 
ได้บรรจุเป็นครูในโครงการ ค.พท. จ านวน 23 คน ครู กทม. จ านวน 4 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่จบ 
ในปีการศึกษาดังกล่าวสอบครูของ สพฐ.ได้อีกจ านวนหนึ่ง 
 5) ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ในปีที่ผ่านมา นายจ้างส่วนใหญ่ยังเข้ามาตอบ 
ในระบบน้อยมาก จึงไม่สามารถประมวลผลได้ แต่หากสรุปจากจ านวนที่ตอบมา โดยภาพรวม นายจ้างมีความ 
พึงพอใจในระดับ มาก (3.84) 



๕ 

 

 6) ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษา 
ในสาขาวิชา เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการได้รับรางวัล ดังนี้  
  รางวัลชนะเลิศประเภททีม ในการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา  
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนเรียงความระดับอุดมศึกษา  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันร้อยกรอง
รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ 2 การประกวดศิลปะการสร้างสรรค์งานเขียนประเภท
ร้อยกรอง และรางวัลผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
 

  2. ปัญหาและอุปสรรค 
 1) ด้านงบประมาณ ทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

สาขาวิชามีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แต่จะประสบปัญหา 
ในเรื่องห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ และบางครั้งรายวิชาที่สอนในห้องปฏิบัติการสาขา เมื่อมีอุปกรณ์ช ารุด ต้องย้าย
ห้องเรียน ก็ไม่สามารถหาห้องเรียนทดแทนได้ 

2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
สาขาวิชาประสบปัญหาด้านผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย  

ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 / 2562 ต้องจ้างครูจากภายนอกมาสอนโดยใช้งบประมาณสาขาวิชา 
3) ด้านบุคลากร  

ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) ปัจจุบัน สาขาวิชาขาดแคลน
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 คน และ 
มีอาจารย์ลาออก  1 คน ท าให้ปัจจุบันมีอาจารย์ในสาขาวิชาเหลือเพียง 6 คน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  
จะมีอาจารย์เกษียณอายุอีก 1 คน ด้วยเหตุดังกล่าว จะส่งผลให้จ านวนอาจารย์ในสาขาลดลง และส่งผล
กระทบต่อจ านวนการรับนักศึกษาใหม่ที่ต้องลดลงด้วย เนื่องจากต้องค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ที่ต้องนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งต้องมีสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา เท่ากับ 1 : 10 

4) ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อจัดการศึกษา 
เนื่องจากหลักสูตร ภาษาไทย (ค.บ.) ย้ายไปสังกัดคณะหลัก (คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) ในขณะที่กระบวนการฝึกประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาด าเนินงานที่คณะครุศาสตร์ 
ส่งผลต่อการประสานงาน ซึ่งบางครั้งสาขาวิชาต้องร่วมกิจกรรมของคณะหลักที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตครู 
และยังต้องร่วมกิจกรรมที่คณะครุศาสตร์ด้วย 

 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ควรวิเคราะห์แนวโน้มการค านวณผลในระยะยาวถึงการขออัตราก าลังของบุคลากร 
สายสอน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิจากต่างคณะที่จะร่วมสอน 
ในหลักสูตรได้ แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตราก าลังให้แก่คณะและหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่ 
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖ 

 

 2) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้
ประเมินผู้ใช้บัณฑิต และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับประยุกต์ใช้กับหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
โดยในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยนั้นมีค่าการประเมินที่ลดลงรวมไปถึงค่าประเมินของหลักสูตรด้วย  
 3) ควรจัดท าข้อมูลความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต โดยระบุถึงสาเหตุจากข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 4) ควรจัดท าข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตให้ได้ครบ โดยรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด 
และติดตามข้อมูลในแต่ละรุ่นของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาต่อไปอย่างน้อย 5 ปี 
 5) หลักสูตรความเป็นเลิศควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการให้ผ่านครบ
ทุกตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด  
 6) ขอชื่นชมคณาจารย์ของหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) และหลักสูตรภาษาไทย (ศศ.บ.) 
ที่ได้มีการร่วมกันสอนระหว่างหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) และ 
ให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 

สรุปเรื่อง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(ศศ.บ.)  โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) มีแผนการรับ จ านวนที่รับได้จริง ๘๐/๘๑  
 2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ๒๘,๖๐๖.๔๐ บาท ต่อการผลิตบัณฑิต ๑ คน  

 3) อัตราการคงอยู่/ Drop out ของนักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่ 
คงอยู่ 

จ านวนที่
หายไป** 

๒๕๕๘ ๖๒ ๒๘ ๒๖ ๓๖ 
๒๕๕๙ ๘๓ - ๖๗ ๑๖ 
๒๕๖๐ ๑๒๗ - ๑๐๘ ๑๙ 
๒๕๖๑ ๘๑ - ๗๖ ๕ 

 

 4) อัตราการได้งานท าใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ๙๐.๓๘ โดยร้อยละของ
บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าคือ  ร้อยละ ๙๔.๕๕  



๗ 

 

 5) ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(คะแนนเต็ม ๕) ได ้๔.๐๕ คะแนน (สูตรการค านวณ = (SUM / Q / N) ๑,๕๕๖/๓๒/๑๒= ๔.๐๕) 
 6) ผลงานเด่น/ ความภาคภูมิใจของนักศึกษา  
 นางสาวธโนชา  มรรยาทอ่อน เข้าร่วมประกวดการอ่านร้อยแก้วและขับร้องเพลง
เทศกาล ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้ผ่านเข้ารอบ ๑๒ คนสุดท้ายในการประกวด
ขับร้องเพลงเทศกาล    
   

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์/สายสนับสนุน) 
 บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ได้รับการบรรจุเนื่องจากไม่มีกรอบอัตราก าลัง    
 2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และงบประมาณ  
 2.๑) ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  
 2.๒) งบประมาณการจัดการเรียนการสอนมีหลายครั้งที่ถูกแบ่งออกเป็นรอบไม่มา
พร้อมกันท าให้การบริการจัดการโครงการในบางครั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือสะดุด  
 2.๓) อุปกรณ์ในห้องเรียน บางห้องช ารุด ท าให้การเรียนการสอนที่ต้องใช้สื่อ 
ไม่สามารถใช้การได ้
 2.๔) ขาดห้องสมุดและหนังสืออ้างอิงที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษา                                                        

3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
3.1) การสืบค้นข้อมูลเพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือเพ่ือค้นคว้า มีข้อมูลให้สืบค้นน้อย 

ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนมีน้อย 
3.2) ขาดห้องปฏิบัติการทางภาษาส าหรับวิชาทีเน้นการฝึกปฏิบัติ เช่น วิชาพิธีกร

และผู้ประกาศข่าว 
4) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 นักศึกษาท่ีเข้ามาส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุนทรัพย์ ต้องท างานขณะเรียนไปด้วย
ท าให้ไม่สามารถทุ่มเทกับการเรียนได้เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้สอนได้วางไว้  

5) ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัการศึกษา 
 การประสานงานกับคณะหรือส่วนกลางในบางครั้งเกิดความล้าหรือมีเอกสารที่

ตกค้างไว้ที่คณะและไม่ได้แจ้งแก่สาขาวิชา ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ                                                                         

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ควรวิเคราะห์ถึงผลที่แตกต่างของตัวชี้วัดอัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังการ
ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้ตัวชี้วัดนี้ 
เพ่ิมมากข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็น 
ผู้ประเมินผู้ใช้บัณฑิต และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับประยุกต์ใช้กับหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
โดยในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยนั้นมีค่าการประเมินที่ลดลงรวมไปถึงค่าประเมินของหลักสูตรด้วย  



๘ 

 

 3) ควรจัดท าข้อมูลความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต โดยระบุถึงสาเหตุจากข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 4) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได้เข้าหลักสูตรและมหาวิทยาลัย เช่น การจัด
อบรมการเป็นผู้ประกาศข่าว การจัดอบรมการเขียนนิยาย การจัดอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการช่วยหลักสูตรให้มีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) และ
ให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

4.4 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.)  

สรุปเรื่อง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ 
 2) โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับสาขา 
 3) โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน (จัดจ้างอาจารย์พิเศษ) 
 4) โครงการการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์นิพนธ์) 
 5) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 6) โครงการไหว้ครู  ครอบครูนาฏยศิลป์ 
 7) โครงการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานกับบริษัท ณ ประเทศฮ่องกง  
 8) โครงการส่งนักศึกษาเป็นครูอาสาสมัคร ณ ประเทศอเมริกา เยอรมัน   
 9) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  

 9.1) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 68,855 บาท 
  9.2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 106,255 บาท 
      

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ข้อมูลบุคลากรของสาขานาฏยศิลป์ คือ มีอาจารย์ประจ า 7 คน  อาจารย์พิเศษ 2 คน  
โดยหน้าที่ของตามภาระงานของคณาจารย์ คือ งานสอน งานวิจัย งานประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ 
งานด้านศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณาจารย์สามารถบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานได้อย่างดี แต่พบอุปสรรคบางประการที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน คือ ปริมาณงานที่มาก  
เวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เนื่องจากสาขาที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การจัดการแสดง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม



๙ 

 

มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับตารางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา จึงต้องจัดสรรเวลาในการ
เรียนชดเชย จึงท ามีภาระงานที่เพ่ิมข้ึน   
 2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  2.1) ด้านอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า เครื่องเสียงไม่เพียงพอ 
ต่อการใช้งาน เนื่องจากผู้สอนปฏิบัติการสอนในเวลาเดียวกัน  
  2.2) ด้านสถานที่ พบว่า ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการเรียน เนื่องจากผู้สอน
ต้องใช้ห้องพร้อมกันถึง 5 ห้องแต่สาขานาฏยศิลป์มีห้องเรียนเพียง 3 ห้อง 
  2.3) ด้านงบประมาณ  สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่มีความจ าเป็น 
เช่น กิจกรรมไหว้ครูครอบครูนาฏยศิลป์ กิจกรรมจัดจ้างอาจารย์พิเศษ กิจกรรมเรียนร่วมต่างประเทศของนักศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร แต่พบว่าบางกิจกรรมงบประมาณ 
ที่ใช้จ่ายได้มาไม่ทันกับปฏิทินกิจกรรมของสาขา เช่น กิจกรรมน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  2.4) กระบวนการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในชั้นเรียน พบว่า การสอน
ปฏิบัติบางวิชาจ าเป็นต้องมีผู้สอน จ านวน 2 คนต่อ 1 ห้องเรียน เนื่องจากผู้สอนจะต้องปฏิบัติให้ผู้เรียน 
ปฏิบัติตาม และต้องประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลว่าปฏิบัติในแต่ละครั้งได้หรือไม่ตลอดทั้งภาคเรียน อีกทั้ง 
ในการจัดการเรียนการสอนมีการจ าแนกบทบาทที่หลากหลาย ผู้สอนจึงต้องช่วยกันสอนในบทบาทที่แตกต่างกัน 
ปัญหาอุปสรรคพบเพียงการซักซ้อมและเตรียมการสอนล่วงหน้าระหว่างผู้สอน 
  2.5) กระบวนการการจัดการเรียนการสอนปฏิบัตินอกห้องเรียน  พบว่ า 
ห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยมีไม่พอเพียงส าหรับการฝึกปฏิบัติ  เนื่องจากเป็นห้องที่มีการจัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นห้องที่ใช้กิจกรรมประจ าของทางมหาวิทยาลัย จึงมีปัญหาอุปสรรค 
ด้านการฝึกปฏิบัติบนเวที และการศึกษาองค์ประกอบการแสดงอ่ืน ๆ ที่สมควรจะได้รับการฝึกฝน 
 3) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  3.1) คุณภาพของผู้เรียนแรกเข้า พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านนาฏยศิลป์
ในระดับน้อยถึงปานกลาง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับทักษะก่อนการจัดการเรียนการสอน และฝึกฝนนอกเวลา 
กับอาจารย์หรือนักศึกษารุ่นพี่เพ่ือให้สามารถเรียนได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
  3.2) คุณภาพของผู้เรียนที่ศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยศิลป์ 
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น ขวนขวาย และมีการรวมกลุ่มกันในการฝึกฝนนาฏยศิลป์  
โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ฝึกซ้อมเพ่ือการแสดงเนื่องในงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผู้เรียนจึงมีทักษะ 
ในการปฏิบัติการทางด้านนาฏยศิลป์ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองในการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าร่วมงานสัมมนา 
ฝึกอบรม การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จนได้รับรางวัล 
ต่าง ๆ เช่น การประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏยศิลป์ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ การประกวด
เชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ ประเทศไทย เป็นต้น 
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอชื่นชมคณาจารย์ที่ฝึกฝนนักศึกษาให้ได้เรียนรู้อย่าง เต็มศักยภาพ อีกทั้งยัง 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับทักษะประสบการณ์ตรงและกว้างจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 2) ขอชื่นชมหลักสูตรที่รักษามาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น
ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราการได้งานท าของนักศึกษาที่มีผลการประเมินร้อยละ 100  



๑๐ 

 

 3) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้
ประเมินผู้ใช้บัณฑิต และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับประยุกต์ใช้กับหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
โดยในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยนั้นมีค่าการประเมินที่ลดลงรวมไปถึงค่าประเมินของหลักสูตรด้วย  
 4) ควรจัดท าข้อมูลความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต โดยระบุถึงสาเหตุจากข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 5) ควรจัดท าข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตให้ได้ครบ โดยรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด 
และควรติดตามข้อมูลในแต่ละรุ่นของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาต่อไปอย่างน้อย 5 ปี 
 6) ควรปรับแผนรับนักศึกษา โดยการวิเคราะห์เชิงลึกถึงอัตราการลดลงของจ านวนผู้เข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตร เพ่ือหาสาเหตุและน ามาปรับปรุงต่อไป 
 7) ควรวิเคราะห์ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู้ เรียน  
ว่าควรเน้นหรือเพ่ิมทักษะในด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพ่ือที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรงประเด็นต่อไป 
 8) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได้เข้าหลักสูตรและมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการช่วย
หลักสูตรให้มีงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน และช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 9) ควรสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดตั้งใหม่ 
 10) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด  
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 
และให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 5/2562  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2562 และตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศสาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) และสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
พระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


