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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในระดับหลักสูตร 
 

สรุปเรื่อง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอที่ประชุมว่า ในวันนี้จะเป็นการไปตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
ความเป็นเลิศ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) โดยใช้เวลาไม่เกิน 12.00 น. โดยประมาณ 
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  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ น าเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากการลงพ้ืนที่ไม่ได้ใช้เวลามาก 
ดังนั้น ในก าหนดการตรวจเยี่ยมหลักสูตรอ่ืน ๆ ถ้ามี 2 หลักสูตร หรือ 2 หน่วยงาน เห็นสมควรให้มีการนัดหมาย
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 12.00 น.  
  ผศ.พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ น าเสนอที่ประชุมว่า ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เห็นสมควร
ให้มีการปรับตารางก าหนดการตรวจเยี่ยมหลักสูตร / หน่วยงาน เป็น 09.30 – 12.00 น. เนื่องจากเป็นสาขาวิชา
ทีม่ีความใกล้เคียงกันสามารถตรวจเยี่ยมพร้อมกันได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   

  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
(ศศ.บ.) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยผลการด าเนินการที่ส าคัญในปีการศึกษา 2561  
คือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) เพ่ือรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 และจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่า ท าให้สาขาวิชาสามารถรับนักศึกษาได้จ านวน 49 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 50 คนคิดเป็นร้อยละ 98   
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 2) แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

2559 จ านวน 60  คน จ านวน79 คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 69คน 
ร้อยละ 87.34 

2560 จ านวน 60 คน จ านวน68 คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 50 คน 
ร้อยละ 73.53 

2561 จ านวน 60 คน จ านวน78 คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 77คน 
ร้อยละ 98.72 

รวม จ านวน180คน จ านวน225คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 196 คน 
ร้อยละ 87.11 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                             
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

 3) จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 83 คน - จ านวน 59 คน 
ร้อยละ 71.08  

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 71 คน - - จ านวน 32 คน 
ร้อยละ 45.08 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 79 คน - - - 

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 68 คน - - - 

รวม จ านวน 301คน - จ านวน 59 คน 
ร้อยละ 71.08 

จ านวน 32 คน 
ร้อยละ 45.08 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                   
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 4) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  

4.1) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 31,780 บาท 
4.2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 34,276บาท 

 หมายเหตุ กรณีหลักสูตรไม่ทราบข้อมูลให้ศึกษาผลรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากกองคลังได้ที่เว็ปไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th/document 
หรือติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพของคณะต้นสังกัด ทั้งนี้หากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “NA” 
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5) อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 
2560 109 77 39 50.65 
2561 68 50 35 70.00  

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
6) ความพึงพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิต /คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2560 109 39 4.29 
2561 68 35 3.96 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 7) ข้อมูลของหลักสูตรที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ข้อมูลการสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พิจารณาจากผลการประเมิน
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีผลการตอบรับในระดับดีต่อบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา
ด้วยความพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และความขยัน
และความรับผิดชอบต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้นคือการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในการฝึกปฏิบัติงานและหาประสบการณ์ในการท างานให้มากขึ้น 
  

  2. ปัญหาและอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 -  ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ในปีการศึกษา 2562 มีปัจจัยเสี่ยงด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุ
ราชการและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการประกันคุณภาพได้ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการรับอาจารย์ใหม่ 
1 ต าแหน่ง เพ่ือทดแทนอัตราก าลังต าแหน่งเกษียณในปี 2561 ที่ผ่านมา และเป็นการป้องกันความเสี่ยง 
ในเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมกับทางหลักสูตรที่ผลการก ากับดูแลคุณภาพของ
หลักสูตรมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 2) การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพแบบ TQR ควรเน้นผลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome หรือ Outcome Based Education, OBE) เพิ่มเติมจากการท างาน 
ตามวงจร PDCA ตามเกณฑ์การให้คะแนนของ สกอ. เพราะการประเมิน TQR จะพิจารณาทั้ง OBE และ PDCA 
 3) ในการรับนักศึกษา ควรติดตามข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ยื่นสมัครด้วย ไม่เฉพาะ 
แต่จ านวนนักศึกษาที่รับได้จริง เพราะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการประชาสัมพันธ์ และการท าการตลาดว่าเข้าถึง
กลุ่มคนที่ตั้งเป้าหมายไว้มากน้อยเพียงใด และเป็นการเฝ้าระวังการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน  
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 4) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้
ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการของนายจ้างต่อไป 
 5) ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้ตัวชี้วัดอัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังการส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี ที่มีการพัฒนาขึ้นมาก เพ่ือค้นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) ที่อาจมีการด าเนินการ
อยู่ในหลักสูตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 6) ควรวิเคราะห์สาเหตุอัตราการส าเร็จการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือวางแผน 
การบริหารจัดการช่วยเหลือและผลักดันผู้เรียนให้ส าเร็จตามแผน 
 7) ในการผลักดันความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมของหลักสูตร ควรพัฒนาหรือจัดท า
นวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการใหม่ (New Process) เช่น กระบวนการแนะแนวที่ท าให้ได้ผลเป็นเลิศ  
ดีกว่ากระบวนการทั่วไป หรือเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาการแนะแนว เป็นต้น กล่าวคือเป็นงานวิจัยเชิงคิดค้น
โดยเป็นกระบวนการใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าเดิม  

 8) นอกเหนือจากการฝึกทักษะครูแล้ว ควรเน้นการฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ทั้งของผู้สอนและนักศึกษา ให้เกิดความเชี่ยวชาญด้วย โดยอาจเป็นการให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาอ่ืน ๆ และ/หรือ บริการแก่สังคมแบบให้เปล่าหรือสร้างรายได้ 
 9) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการของหลักสูตรให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
 10) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยการ
วิเคราะห์ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ว่าควรเน้นหรือเพ่ิมทักษะในด้านใด
เป็นพิเศษหรือไม่ เพ่ือที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรงประเด็นต่อไป 
 11) ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัยเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมดิจิทัลมากข้ึน 
 12) การสร้างนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมอาจท าได้โดยผ่านงาน “บัณฑิตนิพนธ์”  
แต่ให้นักศึกษาท าเป็นกลุ่มภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ เพ่ือผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมและน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

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

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (ศศ.บ) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
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  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยผลการด าเนินการที่ส าคัญ  
ในปีการศึกษา 2561 คือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 และจากการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ท าให้สาขาวิชาสามารถรับนักศึกษาได้จ านวน 26 คน  
จากที่ตั้งเป้าไว้ 30 คนคิดเป็นร้อยละ 86.66 

 2) แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

2559 จ านวน 40 คน จ านวน 42 คน - - จ านวน 36 คน 
ร้อยละ 85.71 

2560 จ านวน 40 คน จ านวน 37 คน - - จ านวน 29 คน 
ร้อยละ 78.37 

2561 จ านวน 40 คน จ านวน 32 คน - - จ านวน 31 คน 
ร้อยละ 96.87 

รวม จ านวน 120 คน จ านวน 111 คน - - จ านวน 96 คน 
ร้อยละ 86.48 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 3) จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
2559 จ านวน 42 คน 

จ านวน 6 คน 
ร้อยละ 14.28 

- - 

2560 จ านวน 37 คน 
- จ านวน 8 คน 

ร้อยละ 21.62 
- 

2561 จ านวน 32 คน 
- - จ านวน 1 คน 

ร้อยละ 3.12 
รวม จ านวน 111 คน 

จ านวน 6 คน 
ร้อยละ 14.28 

จ านวน 8 คน 
ร้อยละ 21.62 

จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 3.12 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                  
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 4) จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
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ปีการศึกษา 2556 จ านวน 56 คน จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 46.42 

  

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 29 คน  จ านวน 17 คน 
ร้อยละ 58.62 

 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 21 คน   จ านวน 7 คน 
ร้อยละ 33.33 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 42 คน    

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 37 คน    

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน    

รวม จ านวน 217 คน จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 46.42 

จ านวน 17 คน 
ร้อยละ 58.62 

จ านวน 7 คน 
ร้อยละ 33.33 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                   
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 5) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
 5.1 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 62,089.78 บาท 
 5.2 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน .....NA..... บาท 
 หมายเหตุ กรณีหลักสูตรไม่ทราบข้อมูลให้ศึกษาผลรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากกองคลังได้ที่เว็ปไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th/document 
หรือติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพของคณะต้นสังกัด ทั้งนี้หากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “NA” 
 6) อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 
2560 23 18 18 77.27 
2561 25 25 17 68.00 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 7) ความพึงพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิต /คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2560 23 18 4.30 
2561 25 คน 17 3.40 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 8) ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการผลิตหนังสั้นใน โครงการ
ส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ปีการศึกษา 2562 
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รหัส ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
6021156016 
6021156019 
6021156026 

นาย สรรพสาธน์ บุญพัฒน์  
นางสาว ณัฐชากรณ์  บ ารุงจิตต์  
นาย นรานันทน์  ใจเที่ยง  

เรื่อง อนาคตสร้างด้วยมือเรา 
ชนะเลิศ 

 

6021156005 
6021156014 
6021156025 

นายธีรภัทร์ จันทร์หอม  
นางสาวอทิติยา กลิ่นศรีสุข  
นายพีรวัส วังศรี  

เรื่อง เกเรกลับใจ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
 

6021156011 
6021156003 
6021156002 

นาย วัชรพงศ์ การสมบัติ  
นาย ศุภนัย วันวีระ  
นาย ธีระพล ศรีพลนอก  

เรื่อง จุดเปลี่ยน 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือปีการศึกษา 2561 
 9) ข้อมูลของหลักสูตรที่สะท้อนถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
           ข้อมูลการสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พิจารณาจากผลการ
ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) พบว่า ผู้ใช้บัณฑิต มีผลการตอบรับในระดับดีต่อบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาด้วยความพอใจในสมรรถนะของบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ 
คุณธรรมและจริยธรรม และความขยันรวมถึงความรับผิดชอบต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรพัฒนาให้
ดีขึ้นจากข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต คือการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการฝึกปฏิบัติงานและ  
หาประสบการณ์ในการท างานให้มากขึ้น 
    

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ในปีการศึกษา 2562 มีปัจจัยเสี่ยงด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์
ลาออกจ านวน 1 ท่าน และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการประกันคุณภาพในเรื่องอัตราการคงอยู่   
ขอให้พิจารณาอนุมัติการต่ออายุราชการ 1 ต าแหน่ง และรับอาจารย์ใหม่ 1 ต าแหน่ง เพ่ืออัตราก าลังทดแทน
ต าแหน่งเกษียณในปี 2562 และเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2) ด้านงบประมาณ 
 ในบางโครงการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปีนั้น แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ จึงท าให้การจัดโครงการไม่ต่อเนื่อง 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอชื่นชมหลักสูตรที่ตั้งใจผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ โดยใช้ศักยภาพของคณาจารย์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีการก าหนดว่าผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีจุดเด่นอย่างไร 
 2) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้
ประเมินบัณฑิตที่มีผลการประเมินลดลง และน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
ให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างต่อไป   
 3) ควรวิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาหรือการออก
ระหว่างเรียน เพ่ือหากระบวนการช่วยเหลือและผลักดันผู้เรียนให้ส าเร็จตามแผน  
 4) ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี  หลังการส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปีลดลง เพ่ือค้นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) และเป็นการรับรองว่าหลังส าเร็จ
การศึกษาจะมีงานท า 



๙ 

 

 5) ควรก าหนดแผนในการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศ และวางกระบวนการในการ
พัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตร
ความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
 6) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยการ
วิเคราะห์ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ว่าควรเน้นหรือเพ่ิมทักษะในด้านใด
เป็นพิเศษหรือไม่ เพ่ือที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรงประเด็นต่อไป 
 7) ควรวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุที่มีการลดลงของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร  
เพ่ือใช้ผลการวิเคราะห์ในการปรับปรุงต่อไป และควรติดตามข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ยื่นสมัครด้วย ไม่เฉพาะ
แต่จ านวนนักศึกษาที่รับได้จริง เพราะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการประชาสัมพันธ์ และการท าการตลาดว่าเข้าถึง
กลุ่มคนที่ตั้งเป้าหมายไว้มากน้อยเพียงใด 
 8) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได้ เพ่ือเป็นการช่วยหลักสูตรให้มีงบประมาณ 
ที่เพ่ิมข้ึน และช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 9) การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพแบบ TQR ควรเน้นผลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome หรือ Outcome Based Education, OBE) เพ่ิมเติมจากการท างานตาม
วงจร PDCA ตามเกณฑ์การให้คะแนนของ สกอ. เพราะการประเมิน TQR จะพิจารณาทั้ง OBE และ PDCA 
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา (ศศ.บ) และให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 6/2562  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั ้งที ่ 6/2562 และตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศสาขาวิชาแอนิเมชั ่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ในวันพุธที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 

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


