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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2562 

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑3 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
8. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพธุที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  1) ในหน้า 7 ข้อที่ “8) นอกเหนือจากการฝึกทักษะครูแล้ว ควรเน้นการฝึกทักษะทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวทั้งของครูผู้สอนและนักศึกษา ให้เกิดความเชี่ยวชาญด้วย โดยอาจเป็นการให้บริการ
แก่อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ และ/หรือ บริการแก่สังคมแบบให้เปล่าหรือสร้างรายได้” ให้ปรับ



๒ 

 

ข้อความเป็น “8) นอกเหนือจากการฝึกทักษะครูแล้ว ควรเน้นการฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการแนะแนว  
ทั้งของผู้สอนและนักศึกษา ให้เกิดความเชี่ยวชาญด้วย โดยอาจเป็นการให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาอ่ืน ๆ และ/หรือ บริการแก่สังคมแบบให้เปล่าหรือสร้างรายได้”  
  2) ในหน้า 11 ข้อที่ “6) ควรวิเคราะห์ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา
ของผู้เรียน ว่าควรเน้นหรือเพ่ิมทักษะในด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพ่ือที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรง
ประเด็นต่อไป” ให้ปรับข้อความเป็น “6) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ว่าควรเน้นหรือเพ่ิม
ทักษะในด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพ่ือที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรงประเด็นต่อไป”  
  3) ในหน้า 11 ข้อที่ “8) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได้เข้าหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นการช่วยหลักสูตรให้มีงบประมาณที่เพ่ิมข้ึน และช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง” ให้ตัดค าว่า 
“เข้าหลักสูตรและมหาวิทยาลัย” ออกแก้ไขเป็น “8) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได้ เพ่ือเป็นการช่วย
หลักสูตรให้มีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น และช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   

  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่น
และดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

 1.1 การบริหารและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์  
1) หลักสูตรมีแผนบริหารและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ 
2) หลักสูตรด าเนินการตามแผนบริหารและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ได้แก่  

การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ การสนับสนุนการเรียนการสอน  
โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาการ โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ 
เพ่ือการประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งในด้านการเพ่ิมศักยภาพเฉพาะด้านและการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก  
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3) หลักสูตรมีผลการด าเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มข้ึนจ านวน 4 คน 

1.2 การบริหารและส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  
1) หลักสูตรมีแผนบริหารและส่งเสริมพัฒนานักศึกษา (ทุกชั้นปี) 
2) หลักสูตรด าเนินการตามแผนบริหารและส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ได้แก่ การรับ

นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และการส่งเสริมคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร พร้อมทั้งจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมการประกวด
ผลงานสร้างสรรค์/การน าเสนองานวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3) หลักสูตรมีผลการด าเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 จ านวน 25 โครงการ/กิจกรรม นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละชั้นปี และได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสร้างสรรค์ 

1.3 การบริหารหลักสูตร  
1) หลักสูตรมีแผนบริหารหลักสูตร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2) หลักสูตรด าเนินการตามแผนบริหารหลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาให้ทันสมัย การพิจารณาก าหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ การก ากับติดตามและตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 มคอ.4 การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

3) หลักสูตรมีผลการด าเนินงานการบริหารหลักสูตรดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก ากับ
ติดตามอาจารย์ผู้สอนในการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนตามแผน การประเมินผู้เรียน และมี
การก ากับติดตามและตรวจสอบทั้งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้ง
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

1.4 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 80 คน จ านวน 46 คน จ านวน 40 คน 
ร้อยละ 86.95 

จ านวน 35 คน 
ร้อยละ 76.08 

จ านวน 35 คน 
ร้อยละ 76.08 

2560 จ านวน 50 คน จ านวน 31 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 30 คน 
ร้อยละ 96.77 

จ านวน 29 คน 
ร้อยละ 93.54 

2561 จ านวน 50 คน จ านวน 44 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 40 คน 
ร้อยละ 90.90 
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รวม จ านวน 180 คน จ านวน 121 คน จ านวน 40 คน 
ร้อยละ 86.95 

จ านวน 65 คน 
ร้อยละ 84.41 

จ านวน 104 คน 
ร้อยละ 85.95 

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

1.5 จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
2559 จ านวน 46 คน จ านวน 6 คน 

ร้อยละ 13.04 
จ านวน 5 คน 

ร้อยละ 10.86 
จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

2560 จ านวน 31 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 3.22 

จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 3.22 

2561 จ านวน 44 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 9.09 

รวม จ านวน 121 คน จ านวน 6 คน 
ร้อยละ 13.04 

จ านวน 6 คน 
ร้อยละ 7.79 

จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 4.13 

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

1.6 จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ปีการศึกษา 2556 จ านวน 42 คน จ านวน 8 คน 
ร้อยละ 19.04 

จ านวน 6 คน 
ร้อยละ 14.28 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 11 คน 
ร้อยละ 26.82 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 60 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 14 คน 
ร้อยละ 23.33 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 46 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 44 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

รวม จ านวน 264 คน จ านวน 8 คน 
ร้อยละ 19.04 

จ านวน 17 คน 
ร้อยละ 20.48 

จ านวน 14 คน 
ร้อยละ 23.33 
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หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                   
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

1.7 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
   1) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 75,206.56 บาท 

2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน NA บาท 
   หมายเหตุ กรณีหลักสูตรไม่ทราบข้อมูลให้ศึกษาผลรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากกองคลังได้ที่เว็ปไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th/document 
หรือติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพของคณะต้นสังกัด ทั้งนี้หากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “NA” 

1.8 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 28 24 21 95.23 
2561 30 24 22 95.65 

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

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2560 28 8 4.54 
2561 30 9 4.49 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
1.10 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
1 นางสาวอรทัย นาคล้น การแข่งขันแอนิเมชันนานาชาติ 

“International Animation 
Challenge 2018” ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
2 นางสาวนภัสวรรณ ปาน

สุวรรณ 
3 นายไชยวัตร ปานแก้ว 
4 นายอานนท์ วัฒนวิกิจ 
5 นายไชยวัตร ปานแก้ว การแข่ งขันผลิตแอนิ เมชั น 

ในโครงการ Software Park – 
WealthMagik เงินออมสร้าง
ชาติ Awards Season 3 จัดโดย
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)  

รางวลั Young Talent Award 
6 นายธนรัตน์ สกุลรัตน์ 
7 นายดนุพล พรมลา 
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หมายเหตุ  ระบุข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือปีการศึกษา 2561 
 

1.11 ข้อมูลของหลักสูตรที่สะท้อนถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
หลักสูตรก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความรู้พ้ืนฐานและสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นได้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ นักศึกษาสามารถผลิตผลงาน Chain Animation 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีความรู้และสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่นแบบ 2 มิติได้  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ นักศึกษาสามารถผลิตผลงาน 2D Animation และได้รับรางวัลในการ

ประกวดผลงานสร้างสรรค์ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีความรู้และสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่นแบบ 3 มิติได้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ นักศึกษาสามารถผลิตผลงานคอมพิวเตอร์เกม 3 มิติ และมีการน าเสนอ
บทความวิจัย 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีความรู้และสามารถผลิตโครงงานระดับปริญญาตรีได้  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ นักศึกษาสามารถผลิตผลงานโครงงานระดับปริญญาตรี และมีการ

น าเสนอบทความวิจัย 
 

  2. ปัญหาและอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด้านบุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  ขาดงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องใช้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ (spec) และราคาที่สูง รวมทั้งราคา
ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกเวอร์ชันเต็มมีราคาสูง 

 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ขอชื่นชมคณาจารย์ที่มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท าให้ผลลัพท์ที่ได้ 
มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม อันน าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง 
 2) ควรวิเคราะห์ถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ท าให้อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี  
หลังการส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีเพ่ิมขึ้น เพ่ือค้นหากระบวนการที่ดี (Good Practice) เพ่ือจะได้ 
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการท าให้อัตราการได้งานท าของบัณฑิตอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ตลอดไป 
 3) ควรปรับค่าเป้าหมายความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิตและอัตราภาวะการได้งานท า 
ให้สูงขึ้น ให้สอดคล้องกับค่าปัจจุบันที่ท าได้จริงและเป็นไปตามประกาศค่าเป้าหมาย ของตัวชี้วัดหลักสูตร 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 4) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้าง เป็นผู้
ประเมินบัณฑิตพร้อมน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ  
ของนายจ้างต่อไป   
 5) ควรวิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาหรือการออก
ระหว่างเรียน เพ่ือหากระบวนการช่วยเหลือและผลักดันผู้เรียนให้ส าเร็จตามแผน 
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 6) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์
ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ว่าควรเน้นหรือเพ่ิมทักษะในด้านใดเป็นพิเศษ
หรือไม่ เพ่ือที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรงประเด็นต่อไป 
 7) ควรก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการลงพื้นท่ีบริการวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 8) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่หารายได้ เพ่ือเป็นการช่วยหลักสูตรให้มีงบประมาณ 
ที่เพ่ิมข้ึน และช่วยหารายได้ให้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
 9) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการของหลักสูตรให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
(วท.บ.) และให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (วท.บ.) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1.1 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....69.....คน 
จ านวน ...65...คน 
ร้อยละ 
.....94.20 

จ านวน .....61.คน 
ร้อยละ ....88.40 

จ านวน ....61..คน 
ร้อยละ ....88.40 

2560 จ านวน.....40.. คน จ านวน....51.....คน จ านวน .....-....คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ...46. คน 
ร้อยละ ...90.19 

จ านวน ..39. คน 
ร้อยละ ..76.47 

2561 จ านวน...40.....คน จ านวน..27.......คน จ านวน ....-.... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

รวม จ านวน....40....คน จ านวน.......... คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                             
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
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1.2 จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่
ละปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
2559 จ านวน ..69... คน จ านวน ...4...... คน 

ร้อยละ .....5.79.... 
จ านวน ..4....... คน 

ร้อยละ .....5.79...... 
จ านวน ...-...... คน 
ร้อยละ .............. 

2560 จ านวน ...51...คน จ านวน ....-..... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ....5..... คน 
ร้อยละ ......9.80..... 

จ านวน ....7..... คน 
ร้อยละ ....13.72.... 

2561 จ านวน ...27...คน จ านวน ....-..... คน 
ร้อยละ .............. 

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

จ านวน ....1..... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

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

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

 

1.3 จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ปีการศกึษา 2555 จ านวน 15 คน จ านวน ....1..... คน 
ร้อยละ ....6.67......... 

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

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

ปีการศึกษา 2556 จ านวน 39 คน 
จ านวน ....25..... คน 

ร้อยละ .....64.10......... 
จ านวน .....1.... คน 

ร้อยละ 
.....2.56....... 

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

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 45 คน จ านวน .....-.... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ...21...... คน 
ร้อยละ ...46.67..... 

จ านวน .....4.... คน 
ร้อยละ .....8.88...... 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 37 คน จ านวน .....-.... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 69 คน จ านวน ....-..... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 51 คน จ านวน ...-...... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

รวม จ านวน ......... คน จ านวน ....-..... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

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

 

1.4 อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
 



๙ 

 

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 29 29 24 82.76 
2561 22 22 20 90.91 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1.5 ความพึงพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2560 29 16 4.05 
2561 22 5 4.02 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1.6 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
1 นายศรวิชญ์ ศรีรัตนะ ความปลอดภัยและอนามัย

ระดั บภาคกลา ง  “Safety 
Smart & Smile” 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

2 นางสาวชนากานต์ กล้ากสิการ ความปลอดภัยและอนามัย
ระดั บภาคกลา ง  “Safety 
Smart & Smile” 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือปีการศึกษา 2561 
 

1.7 ข้อมูลของหลักสูตรที่สะท้อนถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
               สาขาวิชาได้มีการก าหนดเกณฑ์การเข้ารับนักศึกษาใหม่ไว้อย่างชัดเจน และ 
มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน มีการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความพร้อมในการประกอบอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา  จึงท าให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามแผนการเรียนที่วางไว้  
    

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด้านบุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวจึงท าให้อาจารย์ที่มีศักยภาพ 
ในเรื่องเฉพาะด้านขาดไป จึงท าให้อาจารย์ยังไม่เพียงพอต่อภาระการสอน  
 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 สาขาวิชามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
รายวิชา เช่น วิชาการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เน้นให้นักศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการ
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอกด้วยตัวนักศึกษาเอง เป็นต้น ส่วนในการฝึกปฏิบัติ ทางสาขาวิชาได้จัดให้



๑๐ 

 

นักศึกษามีการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือสร้างประสบการณ์วิชาชีพในการท างานที่นักศึกษาจะจบไปเพ่ือประกอบ
อาชีพในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แต่ยังพบปัญหา คือ อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้เวลานานและ 
สถานฝึกบางท่ีอยู่ไกลกับมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการติดตามการฝึกงาน  
 3) ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 สาขาวิชาได้มีการก าหนดเกณฑ์การเข้ารับนักศึกษาใหม่ไว้อย่างชัดเจน และมีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน มีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความพร้อมในการประกอบอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา จึงท าให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามแผนการเรียนที่วางไว้ 
 4) ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
 พบปัญหาในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในเรื่องการออกหนังสือ
ราชการและการติดต่อสถานที่ราชการล้าช้า เนื่องจากช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาไม่ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ควรหาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์
ผลการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ว่าควรเน้นหรือเพ่ิมทักษะในด้านใดเป็นพิเศษ
หรือไม่ เพ่ือที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรงประเด็นต่อไป 
 2) ในการรับนักศึกษา ควรติดตามข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ยื่นสมัครด้วย ไม่เฉพาะ 
แต่จ านวนนักศึกษาที่รับได้จริง เพราะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการประชาสัมพันธ์ และการท าการตลาดว่าเข้าถึง
กลุ่มคนที่ตั้งเป้าหมายไว้มากน้อยเพียงใด และเป็นการเฝ้าระวังการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน 
 3) ควรมีการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของจ านวนนักศึกษาที่อาจลดลงมากในอนาคต 
เพ่ือเตรียมการรับมือและมีวิธีการแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะสม 
 4) ควรวิเคราะห์สาเหตุอัตราการส าเร็จการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือวางแผน 
การบริหารจัดการช่วยเหลือและผลักดันผู้เรียนให้ส าเร็จตามแผน 
 5) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้าง เป็นผู้
ประเมินบัณฑิตพร้อมน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ  
ของนายจ้างต่อไป   
 6) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการของหลักสูตรให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด 
 7) ควรร่วมหารือกับสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้บัณฑิตว่าจะมีกิจกรรมใดที่ร่วมมือกัน
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของทั้งสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยได้บ้าง เช่น การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
ตามความต้องการจ าเป็นของสถานประกอบการ 
    

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (วท.บ.) และให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 



๑๑ 

 

4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ (วท.บ.) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
  

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1.1 หลักสูตรได้ผ่านการประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์และได้รับการขึ้นทะเบียน TQR 

1.2 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 30 คน จ านวน 26 คน 
จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 22 คน 
ร้อยละ 84.62 

จ านวน 22 คน 
ร้อยละ 84.62 

2560 จ านวน 30 คน จ านวน 29 คน 
จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 29 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 89.66 

2561 จ านวน 30 คน จ านวน 27 คน 
จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 27 คน 
ร้อยละ 100 

รวม จ านวน 90 คน จ านวน 82 คน 
จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 51 คน 
ร้อยละ 94.44 

จ านวน 75 คน 
ร้อยละ 91.46 

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

1.3 จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
2559 จ านวน 26 คน 

จ านวน 0 คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 15.38 

จ านวน 0 คน 
ร้อยละ .............. 

2560 จ านวน 29 คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 0 คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 10.34 

2561 จ านวน 27 คน 
จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

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

จ านวน 0 คน 
ร้อยละ .............. 

รวม จ านวน 82 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 15.38 

จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 10.34 



๑๒ 

 

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

1.4 จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 20 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน 7 คน 
ร้อยละ 35 

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

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 39 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

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

จ านวน 17 คน 
ร้อยละ 43 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 26 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.5 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
1) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 115,093.82 บาท 
2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน NA บาท 

  หมายเหตุ กรณีหลักสูตรไม่ทราบข้อมูลให้ศึกษาผลรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากกองคลังได้ที่เว็ปไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th/document 
หรือติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพของคณะต้นสังกัด ทั้งนี้หากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “NA” 
 

1.6 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 7 6 6 ร้อยละ 100 
2561 17 - - - 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561 



๑๓ 

 

1.7 ความพึงพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2560 7 7 4.13 
2561    

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1.8 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พานไหว้ครู รองชนะเลิศ 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือปีการศึกษา 2561 
 

1.9 ข้อมูลของหลักสูตรที่สะท้อนถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2560 สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพภายใน
ระยะเวลา 1 ปีผ่านร้อยละ 71.43   
    

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด้านบุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 ในปัจจุบันสาขามีอาจารย์ 16 ท่าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และอาจารย์ 9 คน โดยลา
ศึกษาต่อ 1 คน นักวิทยาศาสตร์ 3 คน ช่วยสอนและธุรการ) ทั้งนี้จ านวนอาจารย์ / สายสนับสนุน ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น ภาระงานอาจารย์เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะงานเอกสาร งานการสอน และ
นักวิทยาศาสตร์ต้องช่วยสอนและเตรียมปฏิบัติการในแต่ละรายวิชาจ านวนมาก เพราะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
มีปฏิบัติการทุกวิชาพร้อมทั้งยังต้องจัดท าเอกสารงานสาขาอีกด้วย 
 2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เนื่องจากสาขาวิชาไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน (งบประมาณ
แผ่นดิน) ท าให้ไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการใช้ในการจัดการเรียนสอน จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยได้ 
 ด้านสถานที่ มีห้องบรรยายเพียง 1 ห้อง ท าให้ไม่เพียงพอตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
 ด้านงบประมาณ สาขาวิชาโดนหักงบประมาณโดยที่จ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
จึงท าให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี จัดซื้อได้ไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียน  
การสอน โดยปกติสาขาวิชาจะให้นักศึกษาท าแล็ปปฏิบัติการเป็นรายบุคคล แต่หลังจากที่โดนตัดงบประมาณ
สาขาต้องจัดให้นักศึกษาเรียนเป็นกลุ่มแทน การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ท าให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ ส่งผลให้มีผลกระทบต่อวิชาชีพและมหาวิทยาลัย และกระทบต่อการตรวจประเมิน
ของสภาเทคนิคการแพทย์ในปีต่อไปด้วย ฯลฯ 
 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 เนื่องจากงบประมาณจ ากัดท าให้การจัดการเรียนการสอนทางการฝึกปฏิบัติต้อง
จัดเป็นกลุ่ม ท าให้คุณภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพลดน้อยลง 



๑๔ 

 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ขอชื่นชมคณาจารย์ถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันหลักสูตรให้ขึ้นสู่หลักสูตรความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัย และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 2) ควรวิเคราะห์สาเหตุอัตราการส าเร็จการศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือวางแผน 
การบริหารจัดการช่วยเหลือและผลักดันผู้เรียนให้ส าเร็จตามแผน 
 3) ควรเสนอเป็นประเด็นเร่งด่วนให้มหาวิทยาลัยจัดการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของ
อาจารย์ และงบประมาณให้แก่หลักสูตร โดยต้องมีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี เช่น การจัดสรรอัตรา
และการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 4) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ซึ่งนายจ้างเป็นผู้
ประเมินบัณฑิตพร้อมน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ  
ของนายจ้างต่อไป   
    

มติที่ประชุม 1. รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(วท.บ.) และให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
  2. มอบรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิษณุ  บางเขียว ร่างบันทึกถึงอธิการบดี  
เพ่ือทราบความเสี่ยงที่เกิดกับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ในเรื่องอัตราก าลังอาจารย์ ห้องเรียน งบประมาณ 
บุคลากรสายสนับสนุน ที่ในอนาคตจะเป็นปัญหาที่สภาวิชาชีพอาจไม่รับรองหลักสูตรได้ จึงควรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเร่งด่วน โดยให้น าเสนอร่างบันทึกดังกล่าวต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาด าเนินการแจ้งอธิการบดีต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
ครั้งที่ 7/2562  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2562 และตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) และสาขาวิชา
ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 

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


