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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 8/2563 
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รองศาสตราจารย์สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในวันศุกร์ที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้มีก าหนดลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กทม. 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดทองเพลง 
และโรงเรียนวัดนางสาว แต่เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้อ านวยการของทั้ง 2 โรงเรียน  
ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนก าหนดวันลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กทม. 2 โรงเรียน เป็นวันพุธที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

1) ในหน้า 12 ความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ ให้เพ่ิมข้อ “5) ควรมีการเทียบเคียงการ
ด าเนินภารกิจ (Bench mark) กับสถาบันชั้นน าระดับชาติที่ผลิตวิศวกรที่มีปรัชญาการผลิตบัณฑิตเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันกับคณะ” 

2) ในหน้า 12 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 5.1 การน าข้อมูลผลการด าเนินงาน
จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานใส่ในเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เพ่ิมข้อ “3) ฝ่ายเลขานุการควรดูการใช้ถ้อยค า (Wording) ในความเห็น
ของคณะกรรมการที่ให้ไว้แต่ละหน่วยงานในเรื่องที่เหมือนกันควรมีการใช้ถ้อยค าเดียวกัน” 

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ โดยทางคณะวิทยาการจัดการ 
ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต  

 คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ จ านวน 5 
โครงการ 
 1.2 ด้านการวิจัย 
 คณะวิทยาการจัดการมีแผนงานหลักด้านการส่งเสริมงานวิจัย โดยด าเนินงานโครงการ
จ านวน 2 โครงการหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก ่

1) โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ในกิจกรรมแนวทางพัฒนา
นักวิจัยสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ส าหรับอาจารย์) โดยจัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์การจัด  
การเรียนสอนในศตวรรษที่ 21 

2) โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ  
ครั้งที่ 4 The 4th THE MANAGEMENT OF INNOVATION FOR COMMUNITY DEVELOPMEMT ประจ าปี 
2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงินจ านวน 390,000 บาท  
 

1.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะวิทยาการจัดการมีการด าเนินโครงการด้านบริการวิชาการแก่สั งคมใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โครงการหลัก คือ 



๓ 
 

 ๑) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับอนุมัติเท่ากับ 1.5 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา โควิด 19 ท าให้
งบประมาณคงเหลือที่ได้รับจริงเท่ากับ 900,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพของสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากหน่วยงาน  
ที่น่าเชื่อถือ ระยะเวลาด าเนินการคือระหว่างมีนาคม-กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบธุรกิจ
ชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร คณาจารย์จ านวน 50 คน 
 ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชน สถานประกอบการ (การอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) “ผลิตสื่อเว็บแอพลิเคชั่น สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของพันธุกรรม
พืช และร่วมอนุรักษ์ การพัฒนาพันธุกรรมพืชเป้าหมาย และเพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้  
ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุกรรมพืช และทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ระยะเวลาด าเนินงานคือมีนาคม - มิถุนายน 2563 
 3) โครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกมีจ านวน 1 โครงการ
คือ โครงการการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้วยการน าเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือก้าวสู่สถานประกอบการอัจฉริยะ (Smart Factory) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเอางานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้าน
เทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเงินจ านวน 1.94 ล้านบาท โครงการนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการ
อบรมจ านวน 100 ราย มีระยะเวลาด าเนินงานระหว่าง มกราคม - มีนาคม 2563 ด าเนินการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมดังต่อไปนี้ 
 

๒. แผนการรับนักศึกษา ในปกีารศึกษา ๒๕๖๒ และมีการเตรียมการในปีถัดไป 
2.1 แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
หลักสูตร 

แผนรับ
ตาม 

มคอ.๒ 

รายงานตัว (คน)  
นศ.

ต่างชาติ 

นศ. 
รวม  
(คน) 

ร้อยละ
(เทียบกับ 
นศ.รวม) 

รอบท่ี 
๑ 

รอบท่ี 
๒ 

รอบท่ี 
๓ 

รอบท่ี 
๔ 

รอบท่ี 
๕ 

การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (นานาชาติ) 

๖๐ ๑ - - ๑ - ๑๘ 
(จีน) 

๒๐ ๒.๓๔ 

การจดัการโลจิสติกส์ 
(บธ.บ.) 

๖๐ ๓๘ ๔๘ ๒๓ ๒๑ ๘ - ๑๓๘ ๑๖.๑๘ 

การตลาด (บธ.บ.) ๑๐๐ ๒๒ ๑๖ ๑๔ ๑๑ ๒๕ - ๘๘ ๑๐.๓๒ 
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (บธ.บ.) 

๘๐ ๑๒ ๗ ๗ ๑๓ ๑๐ - ๔๙ ๕.๗๔ 

การประกอบการธุรกิจ 
(บธ.บ.) 

๖๐ ๒๐ ๕ ๔ ๗ ๘ - ๔๔ ๕.๑๖ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ๖๐ ๑๑ ๑๐ ๗ ๑๐ ๑๔ - ๕๒ ๖.๑๐ 
การโฆษณาและธุรกิจ
บันเทิง (นศ.บ.) 

๘๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ - ๖๒ ๗.๒๗ 



๔ 
 

การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ 
(นศ.บ.) 

๘๐ ๕ ๕ ๒ ๑๒ ๖ - ๓๐ ๓.๕๒ 

การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) ๘๐ ๑๙ ๑๓ ๑๔ ๑๗ ๑๐ - ๗๓ ๘.๕๖ 
ภาพยนตร์และดิจิทัล
มีเดีย (นศ.บ.) 

๖๐ ๒๐ ๙ ๑๙ ๒๒ ๗ - ๗๗ ๙.๐๓ 

การบัญชี (บช.บ.) ๑๕๐ ๒๕ ๑๖ ๑๙ ๓๘ ๑๕ - ๑๑๓ ๑๓.๒๕ 
การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) ๘๐ ๑๙ ๑๗ ๑๔ ๓๔ ๑๑ - ๙๕ ๑๑.๑๔ 
เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) ๕๐ ๒ ๓ ๑ ๒ ๔ - ๑๒ ๑.๔๑ 

รวม (คน) ๑,๐๐๐ ๒๐๔ ๑๕๙ ๑๓๖ ๒๐๓ ๑๓๓ ๑๘ ๘๕๓  
ร้อยละ (เทียบแผนรับ

ตามมคอ ๒) 
๑๐๐ ๒๐.๔๐ ๑๕.๙๐ ๑๓.๖๐ ๒๐.๓๐ ๑๓.๓๐ ๑.๘๐ ๘๕.๓๐  

 

 ๓. อัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ผลส ารวจภาวะการมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  

สาขาวิชา/คณะ ผู้ส าเร็จการศึกษา
(คน) 

ผู้ใช้บัณฑิต ภาวะการ 
มีงานท า (คน) จ านวน คะแนนค่าเฉลี่ย 

การบัญชี 123 37 4.03 68 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 101 24 4.14 71 
การตลาด 88 30 4.52 65 
การจัดการโลจิสติกส์ 130 91 4.26 73 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 18 4.19 41 
การประกอบการธุรกิจ 36 34 4.75 34 
การท่องเที่ยว 92 51 4.32 63 
เศรษฐศาสตร์ 6 4 4.77 4 
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 12 7 3.59 10 
การสื่อสารมวลชน 96 34 4.61 26 
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 118 27 4.11 65 
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 70 17 3.59 27 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) * 

- - - - 

รวมของคณะวิทยาการจัดการ 936 374 4.24 547 
 

หมายเหตุ* สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

4. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19  
 คณะได้มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ประจ าภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๒ สรุปผลดังนี้  

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ที่บ้านกันครบในส่วนของโต๊ะท างาน 
ห้องส่วนตัว และพ้ืนที่ส าหรับการเรียนออนไลน์ 
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2. นักศึกษาส่วนใหญ่สะดวกในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากที่สุด รองลงมาคือโน๊ตบุ๊ค 
คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต 

3. นักศึกษาส่วนใหญ่มีแพ็คเกจการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเข้าถึงได้แบบไม่จ ากัดปริมาณ 
รองลงมาคือมีแพ็คเกจแบบเข้าได้แบบจ ากัดปริมาณการใช้งาน 

4. นักศึกษาโดยรวมมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง 
5. นักศึกษาโดยรวมรู้สึกว่าการใช้งานระบบออนไลน์ในการเรียนการสอนมีความง่าย 

ในระดับปานกลาง และมีการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
6. นักศึกษาโดยรวมยังรู้สึกว่าระบบออนไลน์มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในระดับน้อย 
7. ในส่วนของความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอน พบว่านักศึกษารู้สึกว่าครูสามารถ

สนับสนุน ให้ค าแนะน าในการใช้ระบบออนไลน์ และมีประสิทธิภาพในการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. นักศึกษาโดยรวมยังไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ IT เท่าที่ควร เพราะการใช้สมาร์ทโฟนอย่างเดียว

ในการเรียนการสอนออนไลน์ไม่เพียงพอ นักศึกษาควรมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คเพ่ือให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. นักศึกษาโดยรวมยังมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ปานกลาง หากนักศึกษา 
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สูงขึ้น จะท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ผู้สอนเป็นปัจจัยหนึ่งส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ หากครูผู้สอนสามารถให้
ความรู้ ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการใช้ระบบออนไลน์ได้ ก็จะส่งผลให้นักศึกษาใช้งานระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้โดยง่าย รับรู้ถึงประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ รู้สึกว่าระบบออนไลน์มีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ น าไปสู่ความตั้งใจในการใช้ระบบการสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้น  

 

 ๕. การจัดการสอนแบบ Outcome - Based Education  
หลักสูตรในคณะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education โดยมุ่ง

ผลลัพธ์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และสมรรถนะ (Competency) 
เป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรไปจนถึงการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรออกแบบมาจากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานเป็นหลัก 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานมาวิพากษ์หลักสูตร พร้อมท าการออกแบบ
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ให้ตอบความต้องการ
บัณฑิตในตลาดแรงงานสูงสุด 

2. หลักสูตรออกแบบลักษณะการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยน ามาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชามาก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้   

3. ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือตอบหลักการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Outcome-based Education ดังนี้ 

1) การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นพื้นฐาน (Activity-based Learning) 
2) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based Learning) 
3) การสอนโดยใช้โครงการเป็นพื้นฐาน (Project-based Learning) 
4) การสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered Education) 
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5) การสอนโดยใช้การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT-integrated Learning) 
6) การสอนโดยใช้การโค้ชเป็นพ้ืนฐาน (Coaching-based Learning) 

 

4. นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานที่ตามมาตรฐานการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ออกแบบไว้ ตัวอย่างเช่น สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ตั้งผลลัพธ์ให้นักศึกษาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทักษะ
ในการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) กระบวนการผลิต 
(Production) หลังกระบวนการผลิต (Post Production) รวมไปถึงการเผยแพร่ภาพยนตร์ผ่านการจัดงาน 
ดังนั้น ในหลักสูตรจึงเรียงล าดับการเรียนรู้ตามกระบวนการผลิตภาพยนตร์โดยชั้นปี 1 คือวิชาศึกษาทั่วไป  
ชั้นปี 2 คือวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการก่อนการผลิต ชั้นปี 3 คือกระบวนการผลิตและหลังกระบวนการผลิต 
และชั้นปี 4 คือการฝึกงาน ประมวลผลการเรียนรู้ผ่านการผลิตผลงาน และจัดงานเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น 

 

 ๖. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
1) บุคลากรสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ 
2) สิ่งสนับสนุนรวมในการท างานของผู้บริหารมีไม่เพียงพอ  

 

๗. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือฝ่ายบริหาร 
ของมหาวิทยาลัย 

๑) ลดกิจกรรมบังคับ : เนื่องจากกิจกรรมที่นักศึกษาต้องท ากับทางมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เรียนจบตามเงื่อนไขนั้นมีจ านวนมาก ฝ่ายกิจการนักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมต่อนักศึกษา 
แต่การเลือกท ากิจกรรมของนักศึกษาควรมีอิสระและเป็นไปด้วยความสมัครใจ จึงขอเสนอให้มีการลดจ านวน
กิจกรรมบังคับลง และให้กิจกรรมทั้งหมดเป็นการเลือกโดยนักศึกษาด้วยความสมัครใจ 

๒) ลดจ านวนวิชาศึกษาทั่วไป : เนื่องจากมีเสียงสะท้อนจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก
ถึงวิชาศึกษาทั่วไปว่ามีจ านวนมากจนเขาไม่ได้เรียนวิชาในสาขาที่ตั้งใจเข้ามาเรียนเลยใน ๑ ปี หรือ ๑ ปีครึ่ง
ของเข้ามาเรียน เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาจ านวนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษา 

3) ขอความอนุเคราะห์ในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของคณะที่มีอายุการใช้งาน
นานเกิน 7 - 10 ปี 

4) ทางคณะเห็นถึงความจ าเป็นที่จะสร้างลานกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 

5) ขอความอนุเคราะห์ในการจัดซื้อโปรแกรม Turn it in เพ่ือการพัฒนางานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งมีความจ าเป็นเนื่องจากเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยทางคณะอ่ืนก็สามารถมาใช้งานได้ร่วมกัน 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) ขอชื่นชมทางคณะในด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ความส าเร็จในการบริการทางวิชาการ 
ซึ่งเป็นจุดเน้นของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยในงานบริการวิชาการต่าง ๆ รวมไปถึงงาน Consult ใหญ่ ๆ 
ของอาจารย์ ควรน ามาบูรณาการสร้างให้เกิดผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งจะช่วยให้
ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างผลงานของอาจารย์ลดลงได้  

2) ควรมีการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าได้ตามเป้า หรือตามเจตนา
หรือไม่ เพ่ือทราบถึงข้อมูลที่จะน ามาพัฒนา ปรับปรุงให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้  
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3) ควรหาสิ่งที่เป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของแต่ละหลักสูตร หรือของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อผู้เรียน
จบจากคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะมีจุดเด่นอะไร เช่น ผู้ เรียน 
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดทีุกคน หรือผู้เรียนทุกคนเก่งเรื่องการจัดการด้วยตัวเอง มีทักษะที่เด่นกว่า
ที่อ่ืน สามารถสร้าง Value Added ให้แก่ผู้เรียน  

4) ควรท าความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง และเป็นพื้นฐานในการท างานในอนาคต ผ่านการร่วมกระบวนการต่าง ๆ 
ที่ทางคณะหรือหลักสูตรด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือช่วยในเรื่องของการได้งานท า และช่วย
ผู้เรียนในเรื่องของการจัดการผ่านประสบการณ์โดยตรง 

5) ควรน าเกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 
of Business) หรือ AMBA มาใช้ เพื่อการเข้าไปสู่มาตรฐานสากล 

6) ควรผลักดันให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน 

7) ควรมีตัวชี้วัดในด้านการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เช่น การเพ่ิมรายได้ สามารถเพ่ิมรายได้ 
ได้จริงหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้ได้ผลที่แตกต่างจากกรมพัฒนาชุมชน และได้ผลยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

8) ควรพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 
เช่น การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะ
ทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ก าหนด 

9) ควรให้ความส าคัญเรื่องข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงาน เนื่องจาก
ข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ น ามาเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการต่อไป โดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบปลายเปิด ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่สามารถน ามาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตได้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และให้คณะวิทยาการจัดการ  
รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

4.2 การตรวจเยีย่มและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยทางบัณฑิตวิทยาลัย  
ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  ๑. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
      ๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต 

 ๑) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
จ านวน ๙ หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑) ค.ด. สาขาบริหาร
การศึกษา ๒) ค.ด. สาขาหลักสูตรและการสอน ๓) ปร.ด. สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๔) พท.ด. สาขาเภสัชกรรมไทย และ ๕) ปร.ด. สาขาดนตรีศึกษา 



๘ 
 

๑.๒) หลักสูตรมหาบัณฑิต จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ ๑) ศศ.ม. สาขาภาษาไทย  
๒) ค.ม. การจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (พหุวิทยาการ) ๓) ค.ม. ดนตรีศึกษา และ ๔) บธ.ม. 
(นานาชาติ) 
 การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวม ๑๗ 
หลักสูตร  

10) จัดท าปฏิทินวิชาการและแผนการรับนักศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นระบบระเบียบ
ยิ่งขึ้น 

11) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในช่วง 
Covid 19 

12) เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการน าระบบ i-Thesis เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

13) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

๑.๒ ด้านการวิจัย 
๑) บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาท าการวิจัย โดยการเสนอ 

ขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
๒) บัณฑิตวิทยาลัยก าลังด าเนินโครงการวารสารบัณฑิตศึกษา เพ่ือผลักดันวารสาร

บัณฑิตศึกษาให้เข้าสู่ TCI ฐาน ๒ โดยวางเป้าหมายว่า จะสามารถเข้าสู่ TCI ฐาน ๒ ได้ในอีก ๒ ปีการศึกษา 
นับจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 

 ๑.๓ ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาท าโครงการบริการทางวิชาการ  
แก่สังคม โดยมีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมไทย ให้การบริการวิชาการด้านงาน
สมุนไพร ในพ้ืนที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  ๒. แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการเตรียมการในปีถัดไป  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ของแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 

๒.๑ แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

หลักสูตรที่เปิดรับ จ านวนรับนักศึกษาตาม มคอ. ๒ (คน) 
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ๑๕๐ 
๒. ค.ม.บริหารการศึกษา ๕ (แผน ก) 

๔๕ (แผน ข)  
๓. ค.ม. หลักสูตรและการสอน ๔๐ 
๔. ค.ม. การจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ๕ (แผน ก) 

๓๐ (แผน ข) 
๕. วท.ม. จิตวิทยาและการปรึกษา ๑๕ 
๖. วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๑๕ (แผน ก แบบ ก ๒) ๑๕ (แผน ข) 
๗. ศป.ม. ทัศนศิลป์ ๑๕ (แผน ก แบบ ก ๒) 
๘. รป.ม. การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ๕ (แผน ก แบบ ก ๒) ๗๕ (แผน ข) 



๙ 
 

หลักสูตรที่เปิดรับ จ านวนรับนักศึกษาตาม มคอ. ๒ (คน) 
๙. ค.ด. การบริหารการศึกษา ๒ (แบบ ๑.๑) ๑๕ (แบบ ๒.๑) 
๑๐. ปร.ด. หลักสูตรและการสอน ๕ (แบบ ๑.๑) ๒๕ (แบบ ๒.๑) 
๑๑. พท.ด. เภสัชกรรมไทย ๕ (แบบ ๑.๑) ๕ (แบบ ๒.๑) 
๑๒. บธ.ม. (นานาชาติ) ๕ (แผน ก แบบ ก ๒) ๒๕ (แผน ข) 

 
 

๒.๒ การเตรียมการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ของแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 

หลักสูตรที่เปิดรับ จ านวนรับนักศึกษาตาม มคอ. ๒ (คน) 
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ๑๕๐ 
๒. ค.ม.บริหารการศึกษา ๕ (แผน ก) ๔๕ (แผน ข)  
๓. ค.ม. หลักสูตรและการสอน ๔๐ 
๔. ค.ม. การจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ๕ (แผน ก) ๓๐ (แผน ข) 
๕. วท.ม. จิตวิทยาและการปรึกษา ๑๕ 
๖. วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๑๕ (แผน ก แบบ ก ๒) ๑๕ (แผน ข.) 
๗. ศป.ม. ทัศนศิลป์ ๑๕ (แผน ก แบบ ก ๒) 
๘. รป.ม. การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ๕ (แผน ก แบบ ก ๒) ๗๕ (แผน ข) 
๙. ค.ม. ดนตรีศึกษา ๒๐ (แผน ก แบบ ก ๒) ๑๐ (แผน ข) 
๑๐. ศศ.ม. ภาษาไทย ๑๕ 
๑๐. ปร.ด. ดนตรีศึกษา ๕ (แบบ ๑.๑) ๑๕ (แบบ ๒.๑) 
๑๑. ค.ด. การบริหารการศึกษา ๒ (แบบ ๑.๑) ๑๕ (แบบ ๒.๑) 
๑๒. ปร.ด. หลักสูตรและการสอน ๕ (แบบ ๑.๑) ๒๕ (แบบ ๒.๑) 
๑๓. พท.ด. เภสัชกรรมไทย ๕ (แบบ ๑.๑) ๕ (แบบ ๒.๑) 
๑๔. ปร.ด. การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๑๕ 

 

๒.๓ การปรับปรุงการรับสมัครรับนักศึกษาแบบออนไลน์ 
๒.๔ จัดท าคู่มือการรายงานตัวออนไลน์ 
 

  ๓. อัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  บัณฑิตวิทยาลัย มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้น 104 คน ผลส ารวจภาวะ 
การมีงานท า รวมทั้งสิ้น ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๗ จ านวนผู้มีงานท า 84 คน จ านวนผู้ใช้บัณฑิต 84 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

  ๔. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19  
 ๔.๑ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ในช่วงสถานการณ์โควิค 19  
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ในช่วงสถานการณ์โควิค 19 
โดยใช้ระบบและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) ระบบ Class start : ค.ม.บริหารการศึกษา   
 ๒) Line Application และ Zoom Meeting: ค.ม.บริหารการศึกษา 



๑๐ 
 

 ๓) Moodle : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 ๔) ZOOM / Webex meeting : วท.ม. จิตวิทยาและการปรึกษา   

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน Online 
 ๑) นักศึกษาไม่คุ้นเคยกับการใช้ โปรแกรมและแอพพิลเคชั่นต่าง ๆ ในการเรียน 
Online ท าให้ผู้สอนต้องใช้เวลาในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอนในการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการเรียน  

๒) ในช่วงเวลานัดหมายนักศึกษาบางคนอยู่ต่างจังหวัด สัญญาณโทรศัพท์และ 
อินเทอร์เนต ไม่ค่อยเสถียร ท าให้เข้ามาพูดคุยในไลน์กลุ่มช้าและไม่ทันตามก าหนด แต่สามารถส่งงานได้ตาม
เวลา อาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีความยืดหยุ่นเรื่องของเวลาบ้างในบางครั้ง แนวทางการแก้ปัญหา  คือ อาจารย์
ผู้สอนให้นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางในการส่งงานมากข้ึน เช่น ใน e-Mail 
 

  ๕. การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-Based Education  
  ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้จัดท าสารนิพนธ์เรื่อง  
“การพยากรณ์ธุรกิจแว่นตาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครด้วยเทคนิคสหวิทยาการประดิษฐ์ MAI” เป็นส่วนหนึ่งของ
การส าเร็จศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรฯ ซึ่งได้ Outcome เป็นโปรแกรมที่น าไปใช้พยากรณ์ธุรกิจแว่นตาได้จริง 
 

  ๖. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
 ๑) มีห้องพักส าหรับนักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอ 

๒) จ านวนห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และยังขาดห้องส าหรับจัดสอบ
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีจ านวนหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้มีจ านวนนักศึกษา 
ที่เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย 

3) สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส านักงานไม่ทันสมัย
เท่าท่ีควร  
  ๗. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑) ต้องการห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ  
เพ่ือการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะกับนักศึกษาทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนในทุกปี 
 2) ต้องการงบประมาณสนับสนุนส าหรับปรับปรุงและพัฒนาห้องส าหรับจัดสอบ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ในอนาคต 
 3) ต้องการงบประมาณสนับสนุนส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Online 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 4) ต้องการงบประมาณสนับสนุนส าหรับการจ้างบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านงานธุรการ
และงานสารสนเทศ 
 5) ต้องการงบประมาณสนับสนุนส าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) ขอชื่นชมการด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานที่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ด ี

2) การบริหารจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ ควรเน้นการจัดการเรียน 
การสอนแบบ Outcome-Based Education เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุสิ่งที่แต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ โดยเป็นตัว 



๑๑ 
 

ผลการเรียนรู้ หรือ Learning Outcome ของแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตรนี้เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนต้องท า
อะไรได้บ้าง เป็นต้น หรือบัณฑิตวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแล หรือผลักดันในส่วนนี้อย่างชัดเจน 

3) ควรก าหนด KPI ในเชิงคุณภาพ นอกเหนือจากภาวะการมีงานท า เช่น การตอบโจทย์
ความต้องการในการเพิ่มศักยภาพ หรือสมรรถนะตามความต้องการของบัณฑิต และในแต่ละหลักสูตรควรเพ่ิม
สมรรถนะตามท่ีบัณฑิตประสงค ์

4) ควรผลักดันการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือสร้างเป็นจุดแข็ง จุดเด่น ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

5) ควรสร้างหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถน าหลายหลักสูตรมารวมกัน หรือสะสมเพ่ือให้ได้
คุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นได ้

  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย รับความเห็น
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย ์ 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. วันพุธที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนในสังกดั กทม.  
2 โรงเรียน 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการพัฒนาท้องถิ่น  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 

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


