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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

1) ในหน้า 6 ความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ ข้อ 1) ให้ปรับแก้เป็น “ควรจัดทดสอบวัด
ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยจัดแบ่งระดับเป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาที่ได้ระดับ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดควรเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปในรายวิชาศึกษาทั่วไป  (General Education)  
เพ่ือการพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง” 



๒ 
 

2) ในหน้า 11 ข้อ 7. วิทยาลัยมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัย ให้เพ่ิมข้อ 7) มหาวิทยาลัยควรเลื่อนการเปิด – ปิด ภาคเรียนให้สอดคล้องกับการเปิด – ปิด 
ภาคเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) เพ่ือความสะดวกในการนิเทศ
การสอน และเพ่ิมข้อ 8) ควรมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย และการสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยจะมีวัยรุ่นดื่มสุราและสูบบุหรี่ตามทางเดินสาธารณะ 

3) ในหน้า 11 ความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ ข้อ 3) ให้ปรับแก้เป็น “การยกระดับ
วิทยาลัยการดนตรีให้เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music นั้น ควรวิเคราะห์ประเด็นที่
วิทยาลัยหรือหลักสูตรต้องพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน และท าการปรับปรุงก่อนขอรับการประเมิน”  

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต  

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวน ๒๒ หลักสูตร สามารถ
ผลิตบัณฑิตไดท้ั้งสิ้น ๔๕๘ คน 
 1.2 ด้านการวิจัย 
 1) จัดท าวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัย ซึ่งอยู่ใน TCI 
กลุ่ม ๒ 
 2) จัดท าหนังสือรวมบทคัดย่อของบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ปี ๒๐๑๑ - ๒๐๑๙ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของคณาจารย์ในระดับนานาชาติและเป็นสากล 
 3) โครงการศึกษาดูงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพจากกัญชง เพ่ือน ามาใช้ใน
การด าเนินงานศูนย์วิจัยกัญชา กัญชงฯ พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทกัญชงฯ  
 4) ลงนาม MOU กับวิสาหกิจชุมชนซับพุทราสมุนไพร และ บริษัท สฤษดิ์ พัฒนา
พล ธนรัฐ จ ากัด เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านกัญชาและกัญชงเพ่ือการแพทย์ 
 5) พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและ
กัญชา เพื่อสอดรับการงานวิจัยในศูนย์วิจัยกัญชา 
 
 



๓ 
 

1.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความส าคัญต่อชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก  
แผนยุทธ์ศาสตร์คณะฯ มีการก าหนดกลยุทธ์การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้การก ากับติดตามของคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะฯจัดแบ่งโครงการ
บริการวิชาการเป็น ๒ ส่วน คือ  
 ๑) โครงการแบบให้เปล่า และ  
 ๒) โครงการแบบก่อให้เกิดรายได้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมดังต่อไปนี้ 

โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (พัฒนาครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑) 

๒๐๐,๐๐๐ หลักสูตรครุศาสตร์ 

ชุมชนน้ าใสทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ หลักสูตร เคมี ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาศักยภาพงานวิชาเทคโนโลยีงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

การถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนเกษตรอัจฉริยะ 
สีเขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ 
ตามพระราชด าริ 

๑,๔๓๓,๕๐๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูก 
และผลิตภัณฑ์จากการผลิตข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑,๖๐๑,๕๐๐ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้ชุมชนและสถานประกอบการ 
(การอนุรักษ์พันพืชเนื่องจากพระราชด าริ) 

๓,๖๗๔,๘๐๐ แพทย์แผนไทย 

ค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการแบบ
ก่อให้เกิดรายได้ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

  

 ๒. แผนการรับนักศึกษา ในปกีารศึกษา ๒๕๖๒ และมีการเตรียมการในปีถัดไป 
 ในปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยลงพ้ืนที่แนะแนว

ตามโรงเรียน แต่หลายสาขาวิชายังมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ ดังนั้นในปี ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีจะด าเนินการจ านวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

๑) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ ผ่านแหล่งช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 
- ช่อง You Tube “วิทยาศาสตร์ฯ บ้านสมเด็จ” 
- Facebook “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส.”  
- Website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้รายละเอียดของเนื้อหาในการจัดท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้แก่ วิดีโอ 
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการเรียนของมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมการฝึกอบรมต่าง ๆ 



๔ 
 

๒) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับ
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยเพ่ือลงพ้ืนที่เข้าประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนหรือตลาดนัดการศึกษาต่อ เพ่ือแนะน า
สาขาวิชาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกภูมิภาค 

๓) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ on Tour จากสถานการณ์ที่นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ที่ลดลง อาจเนื่องจากเนื้อหาที่มีความยาก รวมถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพ่ือทวนสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงมีความตั้งใจที่จะด าเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ on Tour เพ่ือสร้างเสริมสัมพันธภาพและ 
ภาพจ าที่ดีของนักเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑลและเขตภาคกลาง 

๔) กิจกรรม One Program One School ส าหรับกิจกรรม One Program One 
School มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายและช่วยขยายโอกาสในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตภาคกลาง 
 

 ๓. อัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ผลส ารวจภาวะการมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
  ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๕๖ คน มีงานท าร้อยละ ๗๙.๑๗  
(จากบัณฑิตผู้ท าแบบสอบถามทั้งสิ้น ๑๑๕ คน) และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร อยู่ ในช่วง
คะแนน 3.80 – 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
 

 ๔. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19  
1) แอปพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 
2) รูปแบบในการวัดและประเมินผล 
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3) ปัญหาและอุปสรรค (ส ารวจจากคณาจารย์ทั้งคณะฯ) 
- ความไม่เสถียรของอินเตอร์เน็ต , การเปิดกล้องสอนเนื่องจากสภาวะแวดล้อม 

ไม่เอ้ืออ านวย, สัญญาณอินเทอร์เน็ต และการสอนออนไลน์ท าให้นักศึกษาขาดความกระตือรือร้น ปัญหาค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรม 

- ไม่สามารถตัดต่อคลิปการสอนกรณีที่มีการพูดผิด หรือมีเสียงแทรกได ้
- นักศึกษาไม่มีชั่วโมงอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร อาจารย์และนักศึกษาต้อง

เพ่ิมค่าใช้จ่ายส าหรับอินเตอร์เน็ต 
- ติดต่อนักศึกษาได้ยาก ถึงแม้จะมี Line กลุ่มแต่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้ทุกคน 

นักศึกษาบางคนยังมีมือถือที่ไม่สามารถใช้ Line ได้ 
- นักศึกษาไม่สามารถเข้าสืบค้นงานวิจัยได้ 
- นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาท างานวิจัยที่ต้องเป็นการทดลอง ทดสอบด้วยเครื่องมือต่าง  ๆได้ 
- การสอบในรูปแบบอัตนัยท าได้ล าบาก 

4) ข้อเสนอแนะให้ทางคณะ/มหาวิทยาลัย (ส ารวจจากคณาจารย์ทั้งคณะฯ) 
- บริการ Account Zoom ส่วนตัว 
- ปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีเจ้าหน้าที่ช่วยตัดต่อคลิปการเรียนการสอน 
- มหาวิทยาลัยสอนให้นักศึกษาทุกคนเข้าใช้ Microsoft teams ด้วย e – Mail ที่ได้

จากมหาวิทยาลัย สอนตั้งแต่การดูรายวิชา การนัดจากอาจารย์ งานที่อาจารย์มอบหมาย โดยนัดให้นักศึกษา
เข้าใช้งานทีห่้องคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย แล้วสอนโดยวิทยากรให้ท าได้ทุกคน หรือให้มหาวิทยาลัยจัดท าคลิป
สอนการเข้าใช้อย่างละเอียด เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนเข้าใช้งายได้ไม่พลาดการเรียนการสอน 

- จัดให้มีระบบการยืม – คืน โน้ตบุ๊ค กรณีท่ีต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับ
นักศึกษาทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน 

- จัดหาซิมมือถือที่มีเนตท่ีเพียงพอส าหรับนักศึกษา 
- อบรมเทคนิคต่างๆบ่อยๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 ๕. การจัดการสอนแบบ Outcome - Based Education  
1) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome - Based Education ร้อยละ 100 
๒) วิธีการด าเนินการ 

- จัดการเรียนให้นักศึกษาหาค าตอบ และศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง ตามใบงานหรือ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนที่ก าหนด 

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
- ให้ผู้เรียนน าเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิป ผ่านทาง YouTube 
- มีกิจกรรมให้นักศึกษาท า แล้วดูผลว่านักศึกษาสามารถท าตามกิจกรรมได้หรือไม่ 
- มีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าคลิปวิดีโอน าเสนอรายงานแทนการน าเสนอ 

หน้าชั้นหรือผ่านวิดีโอคอล โดยให้นักศึกษาคิดเป็นพลอตเหมือนการจัดรายการพูดคุยกันในหัวข้อที่ตัวเองได้รับ
มอบหมาย และให้นักศึกษาฝึกใช้แอพพลิเคชันโทรศัพท์ในการตัดต่อวิดีโอเพ่ือรีวิวผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
หัวข้อที่ผู้สอนมอบหมาย 

- ให้นักศึกษาศึกษาผลงานวิจัยและน าเสนอผลการเรียนรู้หน้าชั้นเรียน 
- ให้นักศึกษาท าชิ้นงานแล้วน ามาเสนอ ท าเป็นคลิปวีดีโอ 
- ให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการควบคุมดูแลโดยผู้สอนจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 
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- ศึกษาว่าต้องการให้เด็กได้อะไร เอาผลลัพธ์จากการเรียนตั้งไว้ก่อน จึงออกแบบ 
การเรียนให้ได้ผลตามท่ีคาดหมาย เช่นต้องการให้ลงมือปฏิบัติได้ ก็ออกแบบให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการ 

- ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ 
- ในสภาวะปกติให้ฝึกปฏิบัติการ แต่ในสถานการณ์ Covid 19 นักศึกษาไม่สามารถ

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้ 
 

 ๖. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
1) ด้านการวิจัย อาจารย์มีจ านวนงานที่หลากหลาย มีงานเอกสารจ านวนมาก ท าให้ต้อง

บริหารจัดการงานหลาย ๆ อย่างไปพร้อมกัน จึงไม่สามารถทุ่มเทให้กับงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ 
2) ด้านการรับนักศึกษา ปัญหาหรืออุปสรรคในภาพรวมของคณะ เกิดจากจ านวน

นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ส่งผลโดยตรงต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโรค 
Covid 19 ที่ส่งผลให้คณะต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ 

 

๗. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือฝ่ายบริหาร 
ของมหาวิทยาลัย 

1) ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้น้อยลง ลดงานเอกสาร เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ในการท างาน หากมีข้ันตอนและงานเอกสารมาก จะท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการท าวิจัย  

2) เพ่ิมหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เฉพาะเพ่ือแนะแนวศึกษาต่อและ
ประชาสัมพันธ์ และแบ่งความรับผิดชอบตามภูมิภาค 

3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์ 
4) ปรับปรุงประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดท าโปรโมชั่น  

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5) จัดเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) ขอชื่นชมคณะที่จัดท าแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนและมีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาคณะ รวมไปถึงการพัฒนาของผลงานวิจัยที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

2) ควรมีการวางแผนจัดสรรภาระงานของอาจารย์ในอนาคตเพ่ือเตรียมพร้อมรับกับปัญหา
จ านวนนักศึกษาลดลง 

3) ควรมีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตเชิงคุณภาพ และดูแนวโน้มของ
คุณลักษณะบัณฑิตที่นายจ้างมีความพึงพอใจลดลง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงให้ตรงจุด สามารถ
ตอบโจทย์นายจ้างได้เพ่ิมข้ึน 

4) ควรผลักดันการสร้างผลงานวิจัยของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพ่ือสร้างกระบวนการ 
บ่มเพาะนักศึกษาให้ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ นักคิด อย่างมีระบบ มีองค์ความรู้ในการท างาน  
ในการหาค าตอบ หรือข้อความจริงต่าง ๆ  

5) ควรมีการส ารวจจากนักศึกษาว่ามีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใดเพ่ิมเติมอีกบ้าง  
เพ่ือให้กระบวนการผลิตบัณฑิตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้น าเสนอแนวทางและผล 
การด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  ๑. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
      ๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑) ด้านหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ                         
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และด้านผู้ประกอบการอาหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยได้ เปิดการเรียนการสอนทั้ งในระดับปริญญาตรี  ภายใต้การขับเคลื่อนโดยภาควิชา 1) ภาควิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 2) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

    ๒) จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 836 คน 
 ๓) โครงการและกิจกรรมในการผลิตและพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จ านวน 14 โครงการ 
    ๑.๒ ด้านการวิจัย 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นโยบายการขับเคลื่อนด้านการวิจัยแห่งชาติของกระทรวง                     
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรของคณะฯ  
โดยมีกระบวนการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง  
 1) การด าเนินงานด้านงานวิจัย 
  ๒) ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  

 ๒.๑) การรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จ านวน 7 โครงการวิจัย 

 ๒.๒) การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/วิจัยปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน 7 ผลงาน 
 

 ๑.๓ ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์คณะ และแผนปฏิบัติราชการ โดยมี
การประชุมคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดท าระบบกลไกการบริการทางวิชาการ  
แก่สังคมเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานคร ๑๖ เขต จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือการบริการวิชาการ
และการวิจัยเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และตอบสนองให้นักศึกษาได้รับประโยชน์  



๘ 
 

จากการบริการวิชาการดังกล่าว โดยบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาการเรียน
การสอนเพ่ือให้บัณฑิตได้มีคุณภาพจากโครงการและกิจกรรม 

โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. นวัตกรรมอุปกรณ์เหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบคานงัด 
๒. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้ านทรัพยากรการประมงและพ้ืนที่ป่ าชายเลน                   

แหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ าในต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
๓. โครงการชุมชนน้ าใส อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ใหม่ฝั่งธนบุรี กิจกรรม: การพัฒนาปรับภูมิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาสู่ย่านการท่องเที่ยวใหม่                  
ด้วยป้ายชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๔. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น บริการวิชาการลงสู่ชุมชนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย ผศ.พรชัย พรหฤทัยและอาจารย์นฏกร สิริมงคลกาล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และออกแบบแม่พิมพ์  

  ๒. แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการเตรียมการในปีถัดไป  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ แผนรับตาม มคอ. 2 จ านวน 260 คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ก าหนดแผนรับตาม มคอ.๒ จ านวน 161 คน ในปีการศึกษา 2563                       
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแผนที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือน ามาซึ่งการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

  ๓. อัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้น 
247 คน ผลส ารวจภาวะการมีงานท า รวมทั้งสิ้น 92 คน (จากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 123 คน) 

  ๔. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์                      
โดยใช้ในการสื่อสาร เพ่ือแจ้งเตือนการส่งงานต่างๆ และจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ 1) Application: Line 
2) Application: Zoom 3) Facebook 4) YouTube 5) Microsoft teams 6) Moodle 

  ปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ 

  1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตบางครั้งไม่เสถียร จึงท าให้การเรียนการสอนเป็นไปค่อนข้างล าบาก 
  2. การเรียนภาคปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ ท าให้นักศึกษาเรียนเข้าใจได้ยาก  
  3. ผู้สอนควรท าหลักสูตร Online MOOC เพ่ือให้นักศึกษาเรียนและทบทวน 
 

  ๕. การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-Based Education  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Outcome-Based Education โดยมีการตั้งผลลัพธ์ที่ผู้เรียนควรจะได้หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน จากนั้น  
จึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งไปสู่ผลลัพธ์กับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Activity-Based Learning) 
เป็นหลัก และอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้คิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง



๙ 
 

ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียน (Student-centered) และอาจารย์จะเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาด้วย 
ส าหรับวิธีการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ(Activity-Based Learning) เช่น การเรียนรู้จาก
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง (Problem-Based Learning) การเรียนรู้โดยการท าโครงงาน (Project-Based Learning) 
และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซึ่งก็คือการให้โครงงานที่ท าเป็นโครงงานที่ไปบริการ
สังคมหรือชุมชน ซึ่งจะท ให้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความรู้โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย รวมทั้งต้องมีการให้ผู้เรียน
ได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (Reflection) อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
และต้องมีการประเมินผล หรือประเมินผลลัพธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาตนเอง  และเพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป 

  ๖. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
     ๖.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

       - ในระดับสาขา มีภาระจ้างอาจารย์ด้วยงบประมาณบ ารุงการศึกษาของสาขาวิชาฯ ที่ยังไม่
เข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนด ซึ่งทางสาขาวิชามีงบประมาณ
จ ากัดในการจัดจ้าง 

     - ขาดบุคลากรสายสนับสนุนท างานในระดับสาขา ด้านงานธุรการ จึงส่งผลให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ เกิดความไม่คล่องตัว เนื่องจากอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นผู้ด าเนินการเองจึงขาดความ
ช านาญในการด าเนินการตามขั้นตอน 

      ๖.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
    - การใช้งบประมาณต่าง ๆ อย่างจ ากัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาจาก

อัตราคงอยู่จ านวนของนักศึกษาที่มี ซึ่งส่งผลกระทบในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์  
สื่อการเรียนการสอนทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ และ
ห้องเรียนให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 
       ๖.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 

      - ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอ 
      ๖.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

      - คุณภาพของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผู้เรียนบางส่วนยังขาด                
ความใส่ใจ และความรับผิดชอบในการเรียน ซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนและไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

      - พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาค่อนข้างน้อย จึงท าให้มีปัญหาในรายวิชาการค านวณ  

  ๗. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑) ขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นลักษณะการจ้างอาจารย์ชั่วคราวโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา (บก .ศ.) ของสาขาวิชา
และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจ านวนนัก ศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  



๑๐ 
 

   ๒) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุน เพ่ือแบ่งเบาภาระการท างานของอาจารย์  
 ๓) เพ่ิมการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในสาขาให้มากข้ึน 

  ๔) เพ่ิมฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการท าวิจัยให้มากข้ึน 
 ๕) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เฉพาะทางของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และงบประมาณ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารชั้นเรียนของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพ่ือสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน รวมไปถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางทั้งพ้ืนฐานและเฉพาะทางของสาขา 
ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งจะได้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน ลดความซ้ าซ้อนของทรัพยากรและงบประมาณ  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยให้พร้อมอยู่เสมอ 

 ๘) การสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) ขอชื่นชมทางคณะที่มีนวัตกรรมจ านวนมาก ทีส่ามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นได้ 
2) ควรวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเชิงคุณภาพและดูแนวโน้มย้อนหลัง 3 – 5 ปี 

เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต  
3) ควรก าหนดสมรรถนะ 3 ด้านให้ชัดเจน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และคุณลักษณะ 

ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนหลักสูตร 

4) ควรมีการส ารวจจากนักศึกษาว่ามีความต้องการพัฒนาสมรรถนะใดเพ่ิมเติมอีกบ้าง เพ่ือให้
กระบวนการผลิตบัณฑิตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

5) ควรมีการเทียบเคียงการด าเนินภารกิจ (Bench mark) กับสถาบันชั้นน าระดับชาติที่ผลิต
วิศวกรที่มีปรัชญาการผลิตบัณฑิตเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคณะ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  5.1 การน าข้อมูลผลการด าเนินงานจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานใส่ในเล่มรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ ได้เสนอให้น า 2 ประเด็นใส่ในเล่มรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คือ  
1) ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย  
และ 2) ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เนื้อหา
ของรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กระชับ และเกิดประโยชน์  



๑๑ 
 

3) ฝ่ายเลขานุการควรดูการใช้ถ้อยค า (Wording) ในความเห็นของคณะกรรมการที่ให้ไว้แต่ละหน่วยงานในเรื่อง 
ที่เหมือนกันควรมีการใช้ถ้อยค าเดียวกัน 
  

มติที่ประชุม รับทราบ การน าข้อมูลผลการด าเนินงานจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานใส่ในเล่มรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์ เวลา 
๑. วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์  

โรงเรียนสาธิตฯ 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยการดนตรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๕. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กทม.  
2 โรงเรียน 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ที่ 4 กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการพัฒนาท้องถิ่น  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 09.00 – 12.00 น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


