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๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที ่6/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 0๙.๐0 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

ผู้มาประชุม 
1.  ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง ประธาน 
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
3. รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการ 
4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
    

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 0๙.๐0 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธาน ได้แจ้งเลื่อนก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกไปเป็นวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
และในวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็นการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   
   

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ในหน้า 7 ข้อ 4 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19  
ที่ผ่านมา ได้ผลอย่างไร ให้เพ่ิม ข้อ 1. เป็น “ในช่วงปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ทางคณะได้ให้นักศึกษา 
ร่วมตอบแบบสอบถามผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงต่อไป” 

3



๒ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
   (สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานที่ส าคญัโดยย่อ (ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม)  

การผลิตบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการ 

ผลิตบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านหลักสูตร 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และด้านผู้ประกอบการอาหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ภายใต้การขับเคลื่อนโดยภาควิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาวิชา ดังนี้ 
      ๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
      ๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
      ๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 ๒. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒.๑ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ๒.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 ๒.๔ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
 ๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
 ๓. ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
 ๓.๑ สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
 ด้านการวิจัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นโยบายการขับเคลื่อนด้านการวิจัยแห่งชาติของกระทรวงการอุดมศึกษา
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๓ 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรของคณะฯ โดยมีกระบวนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๑. การด าเนินงานด้านงานวิจัย 
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการวิจัย 
    ๑.๒ สนับสนุนและเอ้ืออ านวยด้านการวิจัย ได้แก่  
          - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทุนวิจัย เวทีประชุม สัมมนา น าเสนอผลงาน 

ทางวิชาการและข่าวสารต่างๆ ในแวดวงวิชาการด้านการวิจัยในกลุ่มคณะ 
          - จัดอบรมโครงการด้านการวิจัย  
    โครงการ : “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการและ

ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน”วันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2564 
  - สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการของหน่วยงานด้านการวิจัย จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทางด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับสนับสนุนทุนภายนอก  

  - จัดท าวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ เพ่ือเป็น
วารสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าหนดการ
ออกวารสาร ปีละ ๒ ครั้ง คือ ปักษ์ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖4 และปักษ์ ๒ มิถุนายน - ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖4 

 ๑.๓ สร้างขวัญและก าลังใจโดยการยกย่องและประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรที่สร้าง
ชื่อเสียงด้านการวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

 ๒. ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ปีพุทธศักราช ๒๕๖3 

 ๒.๑ การรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีโครงการจ านวน 5 โครงการ คือ 1. การพัฒนากี่ทอผ้ายกดอกและจกพ้ืนบ้านด้วยระบบแจ็คการ์ด 400 เข็ม 
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย ต าบลชุมเห็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. การออกแบบ
เก้าอ้ีออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ  3. การพัฒนาระบบการจัดการคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษาโรงงานผลิต  
เสื้อกีฬา 4. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน  
ยานยนต์ และ 5. คุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของน้ าส้มพาสเจอร์ไรส์เสริมเกสรผึ้ง 
ในระหว่างการเก็บรักษา 

 2.2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/วิจัยปี พ.ศ. ๒๕๖3 มีจ านวน 4 ผลงาน คือ  
1. การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่ เหล็กถาวรชนิดหล่อด้วยเรซิ่น   
2. กรอบการประเมินผลระบบการวัดแบบข้อมูลนับของเทคนิคแมชชีนวิชั่นส าหรับการตรวจจับ 
สิ่งแปลกปลอมบนหน้าหัวอ่านฮาร์ดดิสก์  3. การลดรอบเวลาการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ 4. การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนผิวหัวอ่านฮาร์ดดิสก์  
ของบริษัทกรณีศึกษาด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ  

 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์คณะ และแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดท าระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ 
กรุงเทพมหานคร ๑๖ เขต จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือการบริการวิชาการและการวิจัยเชิง
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๔ 
พ้ืนที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และตอบสนองให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ
ดังกล่าว โดยบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิต  
ได้มีคุณภาพจากโครงการและกิจกรรม 

 1. โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพผู้ประกอบการหมูกระดาษรายใหม่ งบประมาณ 
จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จ านวน 412 ,440 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการ
สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ เรื่องผลิตภัณฑ์ของหมูกระดาษ และการสร้าง
ทักษะความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

 2. โครงการการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตชุมชนเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร
ทะเลแปรรูปส าหรับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มบริโภค อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอุปโภค เพ่ือการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย
นวัตกรรมดักขยะภายในคลองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมคลอง 
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (วิศวกรรม 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) งบประมาณ 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต
ชุมชนในการยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพในการแข่งขันการผลิตอาหารทะเลแปรรูป และเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบในการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

 2. อัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ดังนี้  

ปี 2563 
 

สาขาวิชา 
 

จ านวน
บัณฑิต 

ตอบแบบ
ส ารวจ 

ร้อยละ มีงานท า ผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละ 

สาขาวิชาผู้ประกอบการ
อาหาร 

๗๘ ๕๙ ๗๕.๖๔ ๔๑ ๒๔ ๕๘.๕๔ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต 

๑๗ ๓ ๑๗.๖๕ ๓ ๐ ๐ 

สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๐ ๖ ๖๐.๐๐ ๖ ๖ ๑๐๐.๐๐ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๖๖ ๑๗ ๒๕.๗๖ ๑๓ ๗ ๕๓.๘๕ 

สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรมการผลิต 
และโลจิสติกส์ 

๓๕ ๒๕ ๗๑.๔๓ ๑๗ ๑๓ ๗๖.๔๗ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และออกแบบแม่พิมพ์ 
 

๙ ๓ ๓๓.๓๓ ๓ ๑ ๓๓.๓๓ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม 

๓๒ ๑๒ ๓๗.๕๐ ๘ ๑ ๑๒.๕๐ 

รวม ๒๔๗ ๑๒๕ ๕๐.๖๑ ๙๑ ๕๒ ๕๗.๑๔ 
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๕ 
 ปี 2564 
  

สาขาวิชา 
 

จ านวน
บัณฑิต 

ตอบแบบ
ส ารวจ 

ร้อยละ มีงานท า ผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละ 

สาขาวิชาผู้ประกอบการ
อาหาร 

51 26 50.98 19 10 52.63 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต 

17 2 11.76 1 0 0 

สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2 0 0 0 0 0 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

70 4 5.71 1 0 0 

สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรมการผลิต 
และโลจิสติกส์ 

35 16 45.71 9 6 66.67 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
และออกแบบแม่พิมพ์ 

20 4 20 4 0 0 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม 

32 11 34.38 8 1 12.5 

รวม 227 63 30.58 42 17 47.17 
 

 3. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ผ่านมา ได้ผล
ดังนี้ 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

1. การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Application: Line โดยการ VDO Call ผ่านการ
สาธิตและให้ค าแนะน า และการใช้ Line Group ใช้ในการสื่อสาร เพ่ือแจ้งเตือนการส่งงานต่าง ๆ  

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Application: Zoom จะเป็นการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มใหญ่ เนื่องจากมีความเสถียร และความคมชัดในการน าเอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ แชร์ผ่านระบบนี้ และ
สามารถเขียนข้อความเพ่ิมเติมในขณะสอนได้อย่างชัดเจน 

3. การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Application: Facebook จะเป็นการสนทนา 
ผ่านช่องทาง FB Messenger เพ่ือให้ค าแนะน าผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการใช้ Facebook Group ลักษณะ
กลุม่ปิดส าหรับการเรียนกลุ่มทั้งรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ 

4. Application: Youtube โดยจะเป็นการแนะน าคลิปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
รายวิชานั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ให้ส าหรับผู้เรียน 

5. การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Application: Microsoft teams / Moodle / 
Google Meet / Truevroom / DingTalk และมีการนัดหมายนักศึกษาเข้าเรียนวิชาปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

วิธีการประเมินผล  
1. ก าหนด Test Google Form ภายในเวลาที่ก าหนด 
2. การปฏิบัติโดยการดูพัฒนาการผ่าน VDO Call ทั้งทาง Line, Facebook และ Zoom 
4. อัดคลิปการปฏิบัติส่งผ่านช่องทาง Line, Facebook Messenger 
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๖ 
5. ลงคลิปในการปฏิบัติผ่านช่องทาง Youtube 

ปัญหาในการเรียนการสอนที่พบทั้งในส่วนของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 
1. อาจารย์ผู้สอน 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมการสอนไม่เสถียร ท าให้การเรียนขาดช่วง 
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายวิชาเน้นการค านวณและ

วิชาปฏิบัติ ท าให้เกิดความยากในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว  
 - นักศึกษาเข้ามาในระบบแต่ไม่ได้สนใจเรียน ถามค าถามไม่มีการตอบกลับ ท าให้ 

ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่ 
 - ไม่สามารถวัดและประเมินผลในรายวิชาบางหัวข้อได้ 
 - โปรแกรม zoom มีความเสถียรของสัญญาณมากกว่า  Microsoft team  

แต่โปรแกรม ZOOM ที่ใช้อยู่เป็น version ใช้ฟรี จึงสอนได้แค่ 40 นาที และต้องเข้าระบบใหม่ ท าให้เสียเวลา 
 - การสอนวิชาออนไลน์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์จะมีอุปสรรคในการสอน เนื่องจาก

การสอนผ่าน Teams จะไม่แสดงกล่องข้อความ และเครื่องมือโต้ตอบบางชนิดให้นักศึกษาเห็นได้   
 -  วิชาปฏิบัติไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลย ทั้งฝีมือจิตนาการ ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ

การใช้อุปกรณ์ นักศึกษาไม่มีเครื่องมือ เลยท าบันทึกข้อความมาเรียนในห้องแทน 
2. ผู้เรียน  

- ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ของผู้เรียน 
 - นักศึกษาเข้าไม่ตรงเวลา สมาธิในการเรียนของนักศึกษาน้อยกว่าการเรียน 

ในห้องเรียนมากเนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อม  
 - นักศึกษาบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ จึงท าให้ไม่สามารถท าตามเคสตัวอย่างที่อาจารย์

ท าให้ดูได้ (นั่งฟังอย่างเดียว ปฏิบัติไม่ได้) 
 - นักศึกษาแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอินเตอร์เน็ตต่อเดือนมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ 

ใช้อินเตอร์เน็ตมือถือ (ไม่มีเน็ตบ้าน) และต้องใช้เรียนวิชาอ่ืนๆเป็นเวลานานอาทิตย์ละประมาณ 21 ชั่วโมง 
และสัญญาณการสื่อสารสะดุด โดยเฉพาะเวลาสอนด้วยเครือข่ายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจเป็นในส่วนของ
เครือข่ายที่นักศึกษาใช้ เพราะนักศึกษาบางคนมีต้นทุนที่จ ากัดในเรื่องนี้  

 - นักศึกษามีภาระที่ต้องท าใบงานหลายใบงาน หลายวิชา ท าให้ส่งงานล่าช้ามาก 
 - นักศึกษาบางคนมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องท างานพิเศษ ท าให้พลาดการเรียน 

ในรายวิชา หรือท างานไปด้วยเรียนไปด้วย 
 - นักศึกษาไม่สนใจติดตามดูวีดีโอย้อนหลัง ท าให้การเรียนและวัดผลไม่อาจท าตาม

ช่วงเวลาได้ เพราะผู้เรียนบางส่วนไม่มีวินัยในการบริหารการเรียน 
 - นักศึกษาส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดใช้โทรศัพท์ในการเรียน ซึ่งมีขนาดจอที่เล็กท าให้

ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตอบโต้โดยการเขียนตอบท าได้ไม่สะดวก 
 - ปัญหาความเร็วของอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ท าให้การส่งงาน/ส่งข้อสอบ ล่าช้า

กว่าก าหนด 
 - อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาไม่เสถียร นักศึกษาบางส่วนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 

หอพัก ถ้าใช้เวลาในการเรียนนาน อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ของนักศึกษาจะร้อนมาก จึงต้องให้ออกจากระบบ
และเข้ามาใหม่เป็นระยะ และไม่เปิดกล้องตลอดเพราะจะท าให้แบตหมดเร็วและเครื่องร้อนมาก รวมถึงระบบ 
Teams หลัง ๆ มีปัญหาเรื่องหลุดบ่อย ค้าง และดีเลย์ 
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๗ 
แนวทางการแก้ปัญหาของอาจารย์ 

 - การสอนด้วยวิธีสาธิตด้วยการ live มีประสิทธิภาพการเรียนการสอนกว่าอัดคลิป
วีดิโอแล้วเปิดให้นักศึกษาดู เพราะในระหว่างการสาธิต นักศึกษาสามารถซักถามหรือให้แสดงขั้นตอนซ้ าหรือ  
ย้ าซ้ าให้นักศึกษาดูได้ หาก นักศึกษาสงสัยในขั้นตอนนั้น ๆ ดังนั้นการสอนผ่านด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สะดวก  
ต่อการสาธิตด้วยการ Live แต่หากเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่สะดวกกว่าอย่าง แทปเลตหรือโทรศัพท์มือถือ ผู้สอน 
ก็ไม่สามารถ Monitored ภาพของการสาธิตนั้นได้ 

 - อัดคลิปการสอนให้นักศึกษาใช้ทบทวน 
 - ใช้วิธีการหลายรูปแบบให้นักศึกษามีส่วนร่วม การสนทนา อภิปราย และการเลื่อนสอน

ให้เร็วขึ้น 
- สอนซ้ า และให้ถามอย่างละเอียด 

 - ใช้เครื่องมือสื่อการสอนรูปแบบอ่ืนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ได้ 
 - นัดกับผู้เรียนต้องเข้าระบบให้พร้อมเพียงกัน สอนการใช้โปรแกรมในการเรียน

ออนไลน์กับผู้เรียนแทบจะทุกคน 
 - สอนเพ่ิมเติมนอกเวลาส าหรับผู้ที่สนใจ 
 - จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถใช้ Smartphone ในการเรียนได้และ

จดัรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการทดลองเสมือนจริง 
 - จัดรูปแบบการวัดและประเมินผลใหม่ โดยเน้นการเก็บคะแนนจากกการบ้านเป็นหลัก 
 - สอนโดยใช้ระบบสัญญาณ Internet ส่วนตัว โดยใช้สัญญาณไฟเบอร์เป็นหลัก 
 - แก้ปัญหาเรื่องความไม่พร้อมในการเรียนบางส่วนโดยการ Upload คลิปการสอน

เข้า Youtube เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาย้อนหลังได้ 
 - แก้ปัญหาเรื่องใบงานที่มากด้วยการรวมใบงานเข้าด้วยกัน มีการให้งานและส่งงาน

อย่างเป็นระบบด้วย Google Form ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานการณ์ส่งงานได้ และมีการแจ้งเตือนการส่งงาน
กับนักศึกษา" นัดสอบวัดผลการเรียนรู้ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยอนุญาตนักศึกษาเข้ามาเรียนในสถานที่ตั้งรอ
เวลาเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาที่เหลือ เพื่อมาสอนเสริมระยะสั้น  

 - บางหัวข้อให้นักศึกษาจัดท ารายงานค้นคว้า โดยผ่านการแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 
บันทึกวีดีโอการสอนไว้ สามารถดูย้อนหลังได้ 

 - พยายามปรับเป็นแบบฝึกหัดเข้ามาแทรก ไม่ได้ออนไลน์ตลอด เพ่ือให้นักศึกษา 
พักเครื่อง และแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล ดูความพร้อมของแต่ละบุคคล 

 - เข้าสอนทุกครั้ง มีพักเบรก สั่งงาน/เข้าสอน 2 รอบ ส่งงานผ่าน Line แบบทดสอบ  
ใช้ Google from สร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจตลอดเวลา เสริมจากบทเรียน  

4. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอน

แบบ Outcome-based Education โดยมีการตั้งผลลัพธ์ที่ผู้เรียนควรจะได้หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน จากนั้น
จึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งไปสู่ผลลัพธ์กับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Activity-based Learning) 
เป็นหลัก และอาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาคิดได้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
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 าให้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความรู้โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย รวมทั้งต้องมีการให้ผู้เรียน
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๘ 
ได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (Reflection) อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
และต้องมีการประเมินผล หรือประเมินผลลัพธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป 
 ๕. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ มีดังนี้ 
  ๕.1 ด้านทรัพยากรบุคลากร  
   1. การท างานในระดับสาขา มีภาระจ้างอาจารย์ด้วยงบประมาณบ ารุงการศึกษาของ
สาขาวิชาฯ ที่ยังไม่เข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนด แต่ในการจัดจ้าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาวิชามีงบประมาณในการจัดจ้างจ ากัด 
   2. การท างานในระดับสาขา ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
งานด้านธุรการ จึงอาจส่งผลท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ในบางครั้งเกิดความไม่คล่องตัว เพราะอาจารย์ใน
สาขาวิชาฯ ต้องเป็นผู้ด าเนินการเองและขาดความช านาญในขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๕.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
   การใช้งบประมาณต่างๆ ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจะ
พิจารณาจากอัตราคงอยู่ของจ านวนนักศึกษาที่มี จึงอาจส่งผลกระทบในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถานที่ และห้องเรียนให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 
  5.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
  1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
   2. มีห้องฝึกปฏิบัติการ/ห้องทดลองไม่เพียงพอ 
  5.3 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  1. คุณภาพของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผู้เรียนบางส่วนยังขาด
ความใส่ใจ และความรับผิดชอบในการเรียน ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลการเรียนและไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  2. พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาค่อนข้างน้อย จึงท าให้ค่อนข้างมีปัญหา 
ในรายวิชาที่มีการค านวณ 
 ๖. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 
  ๖.1 ขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังต าแหน่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นลักษณะการจ้างอาจารย์ชั่วคราวโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา (บ .กศ.)  
ของสาขาวิชา ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษา 
หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และจ ากัดจ านวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
  6.2 ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาการท างานของอาจารย์ 
  6.3 เพ่ิมการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในสาขาให้มากข้ึน 
  6.4 เพ่ิมฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการท าวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
  6.5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณการสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เฉพาะทางของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  6.6 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
ชั้นเรียนของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
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๙ 
  6.7 ควรมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางทั้งพ้ืนฐานและเฉพาะทางของสาขาที่สามารถใช้
ร่วมกันได้ ซึ่งจะได้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน ลดความซ้ าซ้อนของทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนและวิจัยให้พร้อมอยู่เสมอ 
  6.8 การสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา 
 

สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหารโดยทางสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ได้น าเสนอ
แนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 
๒๕๖๑ 80 93 93 74 74 
๒๕๖๒ 80 71 - 69 63 
๒๕๖3 80 32 - - 31 
รวม 240 196 93 143 168 

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6,419,044 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6,554,116 บาท 

๓. จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 ๙3 0.00 

 
20.43 32.25 

2562 71 - 0.00 0.00 
2563 32 - - 3.13 
รวม 196 0.00 20.43 35.38 

 

๔. 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 
2562 78 59 40 67.79 

2563 51 25 18 55.55 

๕. ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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๑๐ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2562 78 59 4.02 
2563 51 10 4.24 

 

๖. ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 ๖.๑ นายนพพระ โชคเนืองนิตย์ นางสาวจารุวรรณ มาสิงห์ และนางสาวชุติกาญจน์ 
เตียวสกุล ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการองุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ ปี 5  
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 
 6.2 นายทรงกลด อุทัยบาล นางสาววริศรา แสวงสุข นายนพพระ โชคเนืองนิตย์  
นายชินภัทร์ คาอรัญ นางสาวปริชญา เชาวปราชญ์ขันติ นางสาวมินตรา บุญเหลี่ยม และนางสาวจารุวรรณ มาสิงห์ 
ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถ่ิน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 7. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๗.1 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  1. ประสบปัญหาและมีอุปสรรคทางด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติทางด้านอาหาร เนื่องจากเพดานต่ า ไม่สามารถติดตั้งระบบดูดควันและอากาศได้  
  2. ประสบปัญหาและมีอุปสรรคทางด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนและการด าเนินงาน 
 ๗.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
  1. ทางด้านทฤษฎี ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผลกระทบที่
เกิดขึ้น คือ นักศึกษาไม่พร้อมต่อการเรียนเรียนในรูปแบบออนไลน์ จากปัจจัยต่างๆ อาทิ อุปกรณ์การเรียน 
อินเตอร์เน็ต ทักษะความรู้ด้านการใช้เครื่องมือในการเรียนออนไลน์ 
  2. ทางด้านปฏิบัติการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผลกระทบที่
เกิดข้ึน คือ นักศึกษาขาดทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนปฏิบัติการทางอาหาร ขาดทักษะ
การเรียนและการท างานเป็นกลุ่ม  
 ๗.3 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ท าให้นักศึกษาขาดทักษะทางด้านการ
ปฏิบัติการทางอาหาร 
 ๗.4 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
  ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ท าให้การติดต่อสื่อสารและการด าเนินการ 
ส่งเอกสารเป็นไปด้วยความติดขัดและล่าช้า 
  ๘. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก  
ฝ่ายบริหาร คือ ต้องการการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรฯ เช่น สถานที่ 
อุปกรณ์ งบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
นักศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยทางสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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๑๑ 
 1. แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 40 20 20 14 14 
๒๕๖๒ 40 26 26 20 20 
๒๕๖๓ 40 10 10 8 8 
รวม ๑2๐ 56 56 42 42 

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 70,343 บาท 
3. จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปี

การศึกษา 
 

 

4. อัตราภาวะการได้งานท าใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ตอบแบบ

ส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน ๑ ปี  

หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน ๑ ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
๒๕๖2 10  7 6 70 
2563 2 2 2 100 

 

5. ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ได้รับการประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 
๒๕๖๒ 10 7 3.85 

 6. ผลงานเด่น / ความภาคภมูิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 นายกรกฤช กอบัวแก้ว ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย ประกวดการแข่งขันทักษะการออกแบบ
เรื่องการออกแบบเพ่ือชุมชน ณ อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

7. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 20 - 6 - 

๒๕๖๒ 26 - 6 - 

๒๕๖๓ 10 - 2 - 
รวม 56 - ๑14 - 
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๑๒ 
๑.๑ มีคณาจารย์สังกัดหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คนพอดี ท าให้ไม่

สามารถลาศึกษาต่อในวันเวลปกติได้  
1.2 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือในงานบริหารจัดการและงานโครงการ

ต่างๆของสาขาวิชา  
2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
ขาดงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษา ซึ่งทาง

สาขาวิชาได้ท ารายการของบประมาณครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ไม่ได้รับการพิจารณา
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 

๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ   
ด้านการเรียนการสอน ขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านและอุปกรณ์สนับสนุนที่จ าเป็นต่อ

การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
4. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

4.1 มีพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้อาจารย์ผู้สอนมีการจัดกิจกรรม
เสริมให้กับนักศึกษา เพ่ือให้สามารถเรียนได้ทันกัน 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ นักศึกษาส่ วนใหญ่มีครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านการเงิน  
ท าให้นักศึกษาไม่มีทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการพัฒนาตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์/โน้ตบุค และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
ตามมาตรฐานของสาขาก าหนด ท าให้นักศึกษาขาดก าลังใจในการเรียน ประกอบกับนักศึกษาต้องหารายได้พิเศษ
ส าหรับใช้จ่ายส่วนตัว 

4.3 ด้านสังคม ขาดสมาธิในการเรียนเนื่องจากมีสิ่งเร้ารอบตัว เช่น สื่อ Social media/ 
Facebook/ Line และเพ่ือน ๆ ท าให้ขาดเรียนและมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

๕. ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา 
มีการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในการร่วมโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

8. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้ 

หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่มีการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และศิลปะ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลิตบัณฑิตที่คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๖1 ข้อ4  ซึ่งหลักสูตรที่ได้ด าเนินการของบประมาณมาณเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ยกระดับ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ในการหลักสูตรจึงขอรับการพิจารณาสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
2. ห้องปฏิบัติการต้นแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ 
3. ห้องปฏิบัติการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
4. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 3 มิติและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
5. ศูนย์เทคโนโลยีพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอชื่นชมคณบดี และคณะผู้บริหาร ที่ได้สร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นี้ขึ้นมา โดยการจัดตั้งคณะเริ่มต้นนั้นมีอาจารย์เพียง ๕๐ คน แต่สามารถบริหารงานของคณะได้เป็นที่ประจักษ์ 
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๑๓ 
2. ขอชื่นชมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จัดการเรียนการสอน

ด้วย Outcome-based education ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Activity-based Learning, Student- 
centered, Problem-based Learning    

3. ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) เนื่องจากหลักสูตร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นสอดรับกับการเรียนการสอนแบบนี้  

4. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) ทั้ง ๙ 
รูปแบบ เนื่องจากสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-
based Education ได ้

5. ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม โดยอาจมีการท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่นที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรม  

6. ควรพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวกับระบบราง โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เชิญมาเป็นอาจารย์ร่วมสอน หรือเชิญเป็นวิทยากร 
ให้ความรู้ต่าง ๆ  

7. ควรหาผู้ร่วมลงทุน (Partner) โดยการหาความร่วมมือในการที่จะพัฒนาหลักสูตร  
การจัดการเรี ยนการสอน ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติ  และการส่ งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ อาทิ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นหน่วยงานอ่ืนที่มีความพร้อมที่จะ
สามารถสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยให้เป็นความร่วมมือที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (Neutral Benefit) 

8. ควรมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบให้สะสมหน่วยกิตได้ และควรควบรวมหลักสูตร
ที่คล้ายกันให้เป็นแขนงเดียวกัน 

9. ควรรวมงานวิจัยหลาย ๆ สาขามาท างานวิจัยร่วมกันให้เป็นงานวิจัยใหญ่ของคณะ 

10. ควรจัดท าโครงการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยเสนอครั้งละ 1 โครงการและ
ด าเนินการให้เป็นขั้นตอนตามล าดับ 

11. ควรใช้การประชาสัมพันธ์จากศิษย์เก่า ในลักษณะรุ่นพีเ่ชิญชวนรุ่นน้องให้มาเรียนอาจท า
ให้ไดจ้ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรโดดเด่นสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร และสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.๑ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที ่
1. วันศุกร์ที่ 20 

สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะวิทยาการจัดการ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมเีดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ห้องประชุมชั้น 13  
อาคาร 6 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

 - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
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๑๔ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที ่
2. วันพฤหัสบดีที่ 26 

สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมชั้น 13  

อาคาร 6 
 
 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

3. วันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสมัพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมชั้น 13  

อาคาร 6 

ส านักงานอธิการบด ี
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

4. วันศุกร์ที่ 10 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการ 
ใน กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

5. วันศุกร์ที่ 17 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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มติที่ประชุม 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 
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4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ  
(สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย และสาขาวิชาการท่องเที่ยว) 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย และสาขาวิชา                
การท่องเท่ียว) ในวันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเย่ียม 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 



 
   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐาน/แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถาม

ประกอบการตรวจเย่ียมหนว่ยงาน 

คณะวทิยาการจดัการ 
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1 
 

แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมคณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

๑. คณะ/วิทยาลัย มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยย่อ อะไรบ้าง 

๑.๑ การผลิตบัณฑิต 

๑) คณะดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน ๑๓ หลักสูตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนา

และการวิพากษ์หลักสูตร ค่าใช้สอย และค่าวัสดุในการจัดทำเล่มหลักสูตรมคอ.๒ ในการเข้าผ่านการเห็นชอบจากที่

ประชุมต่างๆ   

ผลการดำเนินงาน หลักสูตรปริญญาตรี ๑๓ หลักสูตร ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาและวิพากษ์

หลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรอบงบประมาณ และวางแผนนำเล่มหลักสูตร มคอ.๒

นำเสนอผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ทันรอบการเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี

กำหนดการดังตารางที่ 1 

 

 ตารางที่ 1 แสดงการกำหนดแผนการนำเสนอเล่มหลักสูตรมคอ.2 ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

No. หลักสูตร รอบการนำเสนอ กำหนดการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การตลาดและการสื่อสารการตลาดิจิทลั)  

รอบที่ ๓ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)  

รอบที่ ๔ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การเป็นผูป้ระกอบการ) 

รอบที่ ๕ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน) 

รอบที่ ๓ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๕ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 

รอบที่ ๓ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๖ บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาต)ิ) 

รอบที่ ๕ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๗ เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
(นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงนิและการลงทุน) 

รอบที่ ๓ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๘ บัญชบีัณฑิต  รอบที่ ๓ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
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No. หลักสูตร รอบการนำเสนอ กำหนดการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

(การบัญช)ี 
๙ ศิลปศาสตรบัณฑิต  

(การท่องเที่ยว) 
รอบที่ ๔ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๐ นิเทศศาสตรบัณฑิต  
(บรอดคาสติงและการผลิตสื่อสตรีมมิง) 

รอบที่ ๓ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๑ นิเทศศาสตรบัณฑิต  
(สาขาวชิาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง) 

รอบที่ ๓ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๒ นิเทศศาสตรบัณฑิต  
(การประชาสัมพนัธ์และการสื่อสารองค์การ) 

รอบที่ ๖ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๑๓ นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(ภาพยนตร์) 

รอบที่ ๓ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

๒) คณะดำเนินการจัดทำโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปี

การศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน ๑๓ หลักสูตร โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใน

ส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบและค่าใช้สอยในการดำเนินการ  

ผลการดำเนินการ หลักสูตรปริญญาตรี ๑๓ หลักสูตร ดำเนินการจัดการทวนสอบให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามรอบงบประมาณและทันรอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๓  

๑.๒ การวิจัย คณะมีการดำเนินงานด้านการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1.พัฒนาคณาจารย์ด้านงานวิจัย กิจกรรมการพัฒนาด้านการวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาการ

จัดการโดยอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก (สำหรับอาจารย์) 

 

22



 2.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 

 - คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ IMMS 4 

 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ IMMS ครั้งที่ 5 
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- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 INTERNATIONAL MULTICONFERENCE 
OF MANAGEMENT SCIENCE 2021   
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การเตรียมการต่อไป 
- คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ  จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ในวันที่ 21, 22, 23 ด้วยระบบ ออนไลน์  
- จัดตั้ง ศูนย์วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SME 
- การจัดทำวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 
 

๑.๓ การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 4 โครงการหลัก ดังนี้คอื 
 1.3.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชื่อโครงการ “การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ” 

 หลักการและเหตุผล ปัญหาของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายย่อย  คือการรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพราะถึงแม้ว่าสินค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีดีหรือมีคุณค่า แต่ถ้าไม่มีการรับรองคุณภาพก็จะสร้าง
ความน่าเชื่อถือได้น้อยและอาจจำหน่ายสินค้าในวงจำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะการ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีภารกิจสำคัญคือนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

  วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร  

  งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน 1,500,000 บาท (รับจริง 900,000 บาท) 

  สรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ราย
ละเอียดังนี้ 

   1. หมึกตากแห้งอากู๋ (เฮียกร) “ตราเรือรุนเคย” 

   มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก บรรจุภัณฑ์เดิมเป็นถุงพลาสติกใสแบบบาง ไม่เก็บกลิ่น และ
ปิดปากถุงด้วยเครื่องซีลปิดปากถุง บรรจุภัณฑ์ใหม่เป็นถุงพลาสติกแบบหนา เก็บกลิ่น และมีซิปล็อคเพ่ือ
ปิดปากถุง ส่วนฉลากมีรายละเอียดตราสินค้า และรูปหมึกขนาดใหญ่ สวยงาม จดจำง่าย พร้อมทั้งได้
เพ่ิมเติมข้อมูลโภชนาการด้วย   

 
2. น้ำมะนาวแท้ “ไร่ภูมินทร์” 

    มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากเดิมที่ขายมะนาวเหลืองแบบชั่งกิโลจึงได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
น้ำมะนาวแท้ท่ีใช้ในการปรุงอาหาร เช่น ส้มตำ น้ำจิ้มซีฟู้ด ควบคู่กับการออกแบบตราสินค้า ซึ่งเดิมทีไม่มีตราสินค้า 
เมื่อมีผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวจึงออกแบบและตั้งชื่อตราสินค้าว่า “ไร่ภูมินทร์” ฉลากบรรจุภัณฑ์ สร้างความน่าเชื่อถือ
ด้วยการใส่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น จำนวนมะนาวที่ใช้ต่อ 1 ซอง ข้อมูลโภชนาการ บาร์โค้ท Line QR 
Code ที่ผลิตสินค้า และช่องทางการติดต่อ 
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   3. หม่ีกรอบ ตราช่างสำรวจ26 

 มีการพัฒนาตราสินค้าโดยสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่มีความเป็นตัวเองของตรา เป็นตราที่เรียบง่าย 
ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย สื ่อความหมายชัดเจน   สามารถสร้างการรับรู ้ในทางที ่เจ้าของตราต้องการให้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้ ข้อความหรือชื่อที่บ่งบอกถึงตราสินค้าต้องมีความชัดเจนอ่านง่ายและ สัญลักษณ์ที่ใช้มีความข้อง
เกี่ยวกับตราสินค้า  

 
 

  4. กระเป๋าผ้าลายดาวล้อมเดือน “กลุ่มสตรีเจ็ดริ้วพัฒนา” 

 การพัฒนาภัณฑ์ใหม่  มีความสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันใช้กระเป๋าแทนถุงพลาสติก  และ
สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่   ใส่ของใช้ต่างๆได้ตามความเหมาะสม  เสน่ห์ในการถือด้วยลวดลายดาวล้อมเดือนที่มี
สีสันที่สวยงามสะดุดตาน่าใช้ ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมและสะดวกต่อการขนส่ง เป็นกล่องใสที่สามารถ
มองเห็นสวดลายบนกระเป๋าได้อย่างชัดเจน รวมทั้งโลโก้และป้ายฉลากสินค้า แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยกับ 
OTOP จากลายผ้า ดาวล้อมเดือน จดจำง่าย และฉลากที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผ้าสไบมอญและลวดลายดาวล้อมเดือน
บนกระเป๋า ตลอดจนแสดงช่องทางการติดต่อกลุ่มสตรีเจ็ดริ้วพัฒนา         

 
   

5. เคยปรุงรส “ตราเรือไฑย” วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว   

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เคยตากแห้ง เคยปรุงรส เดิมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้าน
กระซ้าขาว เน้นการผลิตกะปิเป็นหลักมายาวนาน และได้พัฒนาตราสินค้าและฉลากของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นการ
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มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้สามารถออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้ โดยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีแนวคิดคือ ยั่งยืน ง่าย และไม่แพง  

 
 

6. โคมไฟกะลา วิสาหกิจชุมชนกะลาเอก  บ้านกระโจมทอง 

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้สามารถนำมาประดับตกแต่งบ้านหรือภายในอาคารสถานที่ที่
เป็นแหล่งท่องเที ่ยวได้  รวมทั้งสามารนำมาเป็นของชำร่วยของฝากได้   ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที ่รู ้จักอย่าง
กว้างขวาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 โครงการ ๖.๑-๑ การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

หน่วยงาน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือนำเอางานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และดทคโนโลยี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้าน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ที ่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์  งบประมาณ 1,940,000 บาท กลุ ่มเป้าหมาย 
บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

 
1.3.3 โครงการ ๖.๑-๑ การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

หน่วยงาน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อนำเอางานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที ่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์  งบประมาณ 1,050,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
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1.3.4 โครงการ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน  การพัฒนามนุษย์ 
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต ได้รับทุนอุดหนุนจาก กองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) งบประมาณ 15 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล จากสังคมสู่การพัฒนาการผลิตแรงงาน ในอนาคต 2.
จัดทำระบบ Social Listening และ Big Data รวบรวมข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน รวมถึง
กระบวนการสร้างหลักสูตรที่สามารถรองรับอนาคต และ 3.จัดทำระบบแนะนำบริการฐานข้อมูลในการจัดระบบ
การศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการในอนาคตและรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 เป้าหมายของโครงการ 1.ระบบBig Data Value For  Social Listening  1 ระบบ และ 2.โปรแกรม Ai 
วิเคราะห์แนวทางพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตแรงงาน และสร้างพัฒนาหลักสูตรในระดับ อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก สถาบันการศึกษาในประเทศ กลุ่มเป้าหมายรอง แรงงานในประเทศ 
 

๒. คณะ/วิทยาลัย มีแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเตรียมการในปีถัดไปอย่างไร  

แผนและผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงแผนและผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หลักสูตร แผนรับตาม 

มคอ.๒ 
รายงานตัว นศ.รวม  

(คน) 
ร้อยละ 

(เทียบกับแผนรับ) นศ.ไทย นศ.ต่างชาติ 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(นานาชาติ) 

๖๐ - ๑๓ 
(จีน) 

๑๓ ๒๑.๖๗ 

การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) ๖๐ ๗๖ - ๗๖ ๑๒๖.๖๗ 
การตลาด (บธ.บ.) ๑๐๐ ๗๔ - ๗๔ ๗๔.๐๐ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) ๘๐ ๓๕ - ๓๕ ๔๓.๗๕ 
การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) ๖๐ ๓๑ - ๓๑ ๕๑.๖๗ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (บธ.บ.) ๖๐ ๓๖ - ๓๖ ๖๐.๐๐ 
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
(นศ.บ.) 

๘๐ ๙๔ - ๙๔ ๑๑๗.๕๐ 

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ (นศ.บ.) 

๘๐ ๑๓ - ๑๓ ๑๖.๒๕ 

การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) ๘๐ ๔๑ - ๔๑ ๕๑.๒๕ 
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดยี (นศ.บ.) ๖๐ ๕๔ - ๕๔ ๙๐.๐๐ 
การบัญชี (บช.บ.) ๑๕๐ ๕๒ - ๕๒ ๓๔.๖๗ 

การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) ๘๐ ๖๙ - ๖๙ ๘๖.๒๕ 
เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) ๕๐ ๙ - ๙ ๑๘.๐๐ 

รวม (คน) ๑,๐๐๐ ๕๘๔ ๑๓ ๕๙๗ - 
ร้อยละ (เทียบแผนรับตามมคอ ๒) ๑๐๐.๐๐ ๕๙.๗๐ 
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การเตรียมการในปีถัดไป เป็นอย่างไร? 

 คณะฯ จัดทำการพัฒนาเว็บไซต์และเฟสบุ๊คให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะ

วิทยาการจัดการให้มีความน่าสนใจทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และตอบคำถามให้กับผู้ที่

สนใจในหลักสูตรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงห้องบันทึกการสอนออนไลน์ 

 

3. คณะ/วิทยาลัย มีอัตรา/จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเท่าใด และมีผลภาวะมีงานทำ ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตเป็นอย่างไร 

 
 

๔. คณะมีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ผ่านมาได้ผลอย่างไร มีปัญหา

และอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่  

 ประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการที่พบจากการสอนออนไลน์มีดังนี้ 

- นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน เปิดหน้าจอค้างไว้ / นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียนออนไลน์เป็นเวลานาน / 

นักศึกษาไม่สนใจ อาจารย์เรียกตอบก็ไม่มีการตอบสนอง / นักศึกษาบางคนมีงานพิเศษหรือทำกิจกรรมอื่นในช่วง

เรียนออนไลน์ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื ่อง / การเข้าเรียนตรงเวลา ปกติในการเรียนการสอนจะมีการวัดด้าน

จริยธรรม เรื่อง ความตรงต่อเวลา / แตด่้วยการสอนผ่านระบบ นักศึกษามักอ้างว่าสัญญาณไม่มี หลุด เข้าไม่ได้บ้าง 

ทำให้ผู้สอนต้องอนุโลม เนื่องด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงหรือไม่ 

- การสอนแบบ การ brainstorming ทำได้ยากมาก ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา 

- การสอนรายวิชาปฏิบัติ : นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียน ขาดโอกาสปฏิบัติจริง นักศึกษาขาดแรงจูงใจที่จะ

เรียน เรียนไปแบบเบื่อหน่าย ครูผู้สอนต้องพยายามสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน / นักศึกษากลับบ้าน  ต่างจังหวัด
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และคืนห้องพักในกรุงเทพ  ดังนั้น เมื่อมีการสลับมาเรียนในห้องเรียนปฏิบัติการ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถมา

เรียนได้ 

- การสอนรายวิชาคำนวณหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซับซ้อน : นักศึกษาไม่เข้าใจ การสอนในชั้น ยังต้องสอน

ซ้ำ ถามความเข้าใจหลายรอบ พอสอนออนไลน์ยิ่งสอบถามยาก รวมถึงรายวิชาที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทาง

เศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด นักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตอบข้อซักถามเหมือนบรรยายในชั้น

เรียนได้ 

- นักศึกษาไม่มีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น ส่วนมากนักศึกษามีมือถือเพียงเครื่อง

เดียวในการเรียน เมื่อมีการใช้งานที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้มือถือพัง จนต้องเอาไปซ่อม และไม่มีเรียน

ในสัปดาห์ต่อมา นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คใช้งาน 

- ปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา บางครั้งไม่เสถียร / นักศึกษาบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับแพ็คเกจ

อินเทอร์เน็ต เนื่องจากแพ็คเกจที่นักศึกษาใช้เป็นเพียงแพ็คเกจรายวัน ทำให้เรียนออนไลน์ในแต่ละครั้ง เสีย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครือข่ายเป็นจำนวนมา นักศึกษาบางรายใช้ Internet 4G ไม่ใช้ไวไฟ ทำให้เมื่อเรียนพร้อมกัน

หลายวิชาจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

- ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาอยู่ ไม่เอ้ืออำนวยต่อการเรียน 

- ปัญหาด้านความเสถียรของสัญญาณไวไฟที่ใช้ในการเรียนการสอน (สอนที่มหาวิทยาลัย ห้องพักอยู่

ชั้นสูง ซึ่งสัญญาณอาจติดขัด ทำให้หลุดบ่อย) 

- นักศึกษาไม่มีความรู้ด้านไอที นักศึกษาแก้ปัญหาการใช้ระบบออนไลน์ด้วยตัวเองไม่ได้ มีนักศึกษามา

ขอยกเลิกวิชาเรียนเนื่องจากพบปัญหาด้านการใช้สารสนเทศ เช่น การเข้าห้องแล้วไม่ได้ยินเสียงใดๆ ไม่รู้จะปรึกษา

ใคร บางทีอาจารย์ผู้สอนต้องสอนไอทีควบคู่ด้วย  

- การสอบวัดผลการเรียนรู ้ทำได้ยาก ผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาจากการวัดผลมีระดับลดลง เมื่อ

มอบหมายงานส่งออนไลน์ พบว่ามีท่ีผิดเหมือนกันจำนวนมาก ลักษณะคล้ายคัดลอกกันมาส่ง   

- ความแตกต่างของแต่ละ Application ที่ใช้ในการสอน ปกติใช้ MS team ซึ่งสะดวกระบุชื่อนักศึกษา

ชัดเจน แต่มักมีปัญหาในการเข้าห้องในช่วงแรกของชั่วโมง นักศึกษาเข้าไปรอผิดห้องบ้าง แต่จากที่ สอบถาม App. 

Zoom เป็นที่นิยมของนักศึกษา แต่ต้องเข้าบ่อยหลายรอบในแต่ละครั้งที่สอน เพราะไม่มี License  

- นักศึกษามีการบ้านและรายงานมาก เครียดในการเรียน บางวิชาอาจารย์ไม่ยืดหยุ่นสั่งการบ้านและ

รายงานปริมาณมาก แล้วให้ไปหาข้อมูลที่มหาวิทยาลัย ไม่ให้อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต ทั้งท่ีมหาวิทยาลัยสั่งปิด ส่งผล

กระทบต่อเวลาสอนของวิชาอ่ืน เพราะนักศึกษาลาไปทำรายงาน ไม่สามารถทำการบ้านเพ่ิมจากอาจารย์ได้แล้ว 

- อาจารย์เครียดกับการสอน สอนหลายวิชา ต้องพยายามหาวิธีการสอน ทดลองในหลายรูปแบบ /

สภาพแวดล้อมที่บ้านอาจารย์ไม่เหมาะกับการสอน / อาจารย์มีภาระงานที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึนจากการสอนในภาวะปกติ 
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๕. คณะมีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education หรือไม่ และดำเนินการอย่างไร  

 หลักสูตรในคณะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ

ให้นักศึกษาได้รับตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และสมรรถนะ (Competency) เป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การ

ออกแบบหลักสูตรไปจนถึงการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 

- หลักสูตรออกแบบมาจากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานเป็นหลัก คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานมาวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทำการออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ใน

หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ให้ตอบความต้องการบัณฑิตในตลาดแรงงาน

สูงสุด 

- หลักสูตรออกแบบลักษณะการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยนำมาตรฐานการ

เรียนรู้ในแต่ละรายวิชามากำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้   

- ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือตอบหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-

based education ดังนี้ 

1) การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นพื้นฐาน (Activity-based Learning) 

2) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based Learning) 

3) การสอนโดยใช้โครงการเป็นพื้นฐาน (Project-based Learning) 

4) การสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered Education) 

5) การสอนโดยใช้การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT-integrated Learning) 

6) การสอนโดยใช้การโค้ชเป็นพ้ืนฐาน (Coaching-based Learning) 

- นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานที่ตามมาตรฐานการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้ 

 

6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ/วิทยาลัยมีอะไรบ้าง (ระบุเฉพาะประเด็นที่
สำคัญ) 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้คณะไม่สามารถจัดการเรียน

การสอนในที่ตั้งได้ จึงทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนหรือที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชา
ปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน  

พนักงานก็ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง 100% ทุกวัน บางครั้งก็ต้องปิดทำการบางพ้ืนที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
เมื่อพบผู้ติดเชื้อ  

7. ข้อเสนอแนะหรือสิ ่งที ่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง 
งบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนทั้งตึก 15 ชั้น ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาทิเช่น โต้ะ เก้าอ้ี 

และลิฟท์ เนื่องจากอาคาร 7 เป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 20 ปี ซึ่งไม่เคยมีการเปลี่ยนลิฟท์ใหม่ หรือ
ปรับปรุงห้องเรียนเลย ซ่ึงก็มีปัญหาเรื่องลิฟทม์าโดยตลอด นักศึกษาร้องเรียนเรื่องห้องเรียน ประตู หน้าต่างที่ชำรุด 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

............................................................ 
 

๑. คณะ/วิทยาลัย มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อะไรบ้าง 

ความเป็นมาและประวัติคณะวิทยาการจัดการ 
ในปี พ.ศ. 2527  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2)  มีผลให้วิทยาลัยครู

ซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว  สามารถผลิตบัณฑิตได้อีก 2  สาขา คือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.)  และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ในเวลาต่อมามีสถาบันที่ผลิตครูมากขึ้น  ทั้งในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และวิทยาลยั
ครูเอง      ทำให้ผลิตครูเกินความต้องการ  บัณฑิตเกิดการว่างงานจำนวนมาก  ดังนั้นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จึงได้จัดตั้ง    คณะวิทยาการจัดการข้ึนในปี พ.ศ. 2527 (27  พฤศจิกายน  2527)  ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและ
ผลิตบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม ในขณะนั้น 
 คณะวิทยาการจัดการ เดิมเรียก คณะวิชาวิทยาการจัดการ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 3   ชั้น 2  ตรงข้าง
หอประชุมเก่า (โรงอาหาร)  ในครั้งแรกที่เปิดสอนยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการภายใน  หลังจากนั้นอีก  1  ปี  จึงได้มีการ
แบ่งส่วนราชการภายในเป็น  5  ภาควิชา คือ 
 1.    ภาควิชาการเงินและบญัชี 
 2.    ภาควิชาการตลาด 
 3.    ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์ 
 4.    ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 
 5.    ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์

ในปี พ.ศ.  2534  คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาเพิ่มเป็นจำนวนมาก  จึงได้ย้ายสำนักงานมายังหอสมุดเก่า
ซึ่งว่างจากการใช้งานมาระยะหนึ่ง  ต่อมาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารสถานที่ใหม่ เรียกว่าอาคาร 5 ซึ่งเป็นอาคาร
ไม้  2  ชั้น เป็นสำนักงานคณะ ห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์ 
 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  ได้พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"                    
(คนของพระราชา)  ใช้แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" ทั่วประเทศ 
 8  มีนาคม  พ.ศ.  2538   ทรงพระราชทาน "ตราพระราชลัญจกร"  ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ     
ทั่วประเทศ 
 25  มกราคม  พ.ศ. 2538  ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538"   ทำให้ คณะวิชา  
เปลี่ยนเป็น คณะ  ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็น  คณบดี   พร้อมทั้งเปลี่ยนครุยวิทยฐานะของบัณฑิตใหม่ เป็น
คร้ังแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ปี พ.ศ. 2539   โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะ  ซึ่งปัจจุบัน เรียกว่า คณบดี  
เรียงลำดับดังนี้ 
 1.   ดร.สุรพล   ธีรรัตนพันธ ์ (24 พฤศจิกายน 2527  -   16 เมษายน 2530) 
 2.   รองศาสตราจารย์พิบลู  ทีปะปาล  (17 เมษายน 2530  -   17 เมษายน 2534) 
 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาร ี ศรีมาโนชน ์ (18 เมษายน 2534  -   10 พฤศจิกายน 2536) 
 4.   ดร.ทวิช   บุญธิรัศมี (11 พฤศจิกายน 2536  -   15 มิถุนายน 2538) 
 5.   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มปอง คงชัย  (16 มิถุนายน 2538 -   30 กันยายน 2539) 
 6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย ์ สุวิทวัส  (1 ตุลาคม 2539  -   30 กันยายน  2544) 
 7.   รองศาสตราจารย์เกริก  วยัคฆานนท ์ (1 ตุลาคม 2544  -   31 ตุลาคม 2551) 
 8.   รองศาสตราจารย์รวงพร อ่ิมผล  (1   พฤศจิกายน 2551    -    30 กันยายน 2554) 
 9.   ดร.ไพฑูรย์    มากสุข  (1   ตุลาคม 2554 -    30 กันยายน 2562) 
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10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี  มีแก้วกุญชร (1   ตุลาคม 2562 -    ปัจจุบนั) 
ในปี พ.ศ. 2540 (มิถุนายน)  จนถึงเดือนเมษายน  2545  คณะวิทยาการจัดการได้ยา้ยมายงัอาคาร  100  ป ี       

ศรีสุริยวงศ์  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสทีส่ถาบนัมีอายคุรบ  100  ปี   ในปี พ.ศ. 2539  ซึ่งเป็นอาคารสูงที่สดุ
อาคารแรกของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้ (สูง  15  ชั้น) 
 ปี พ.ศ.2541 ได้เกิดแนวความคดิที่จะประสานภารกิจการทำงานมากกว่าที่จะแยกกันเปน็ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ
จึงได้จัดองคาพยพใหม่ และบรหิารโดยคณะบุคคล  โดยแบง่ออกเป็น  5  โปรแกรมวิชา  คือ  

1.   โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป 
 2.   โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ์
 3.   โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
 4.   โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 5.   โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2545   คณะวิทยาการจัดการได้ยา้ยมายังที่ตั้งปัจจบุัน  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
(อาคาร 7) เลขที่  1061  ถนน อิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กทม.10600  โทร. 02-473-7000 ต่อ 4000 
โทรสาร 02472 5715 จากจดุเร่ิมต้นมาจนถึงปัจจุบนั  คณะวิทยาการจัดการได้ก้าวมาสู่ความโอ่อ่า สง่างาม  ทันสมัย  มี
ความพร้อมด้านสิง่อำนวยความสะดวกทุก  ๆ ด้าน 
 ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการตรากฎหมายที่เป็นแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศขึ้น  เรียกว่าพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต้องเข้ามารวมอยู่ในสังกัดเดียวกัน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล   
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัย" สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547                            
เมื่อ วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ.  2547   โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  9  หน่วยงาน  หน่วยงาน  1  ใน 
9  คือ               คณะวิทยาการจัดการ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2547 หน่วยงานในคณะวิทยาการจัดการ แบ่งได้ ดังนี้ 
 1.   สำนักงานคณบดี ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 
 2.   โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์   เปิดสอน  5  แขนงวิชา   
  -   แขนงวิชาการโฆษณา 
  -   แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ 
  -   แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
  -   แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  -   แขนงวิชาภาพนิ่งและภาพยนตร์ 
 3.    โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ   เปิดสอน   2   แขนงวิชา 
  -   แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  -   แขนงวิขาการตลาด 
 4.   โปรแกรมวิชาการบัญชีและการเงิน  
 5.   โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

6.   โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
ต่อมาใน ปี พ.ศ.2535 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานโดยมีการกระจายอำนาจ

การบริหารลงสู ่สาขาวิชา โดยคณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 11 หลักสูตร 

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. สาขาวิชาการตลาด 

33



3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
5. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
6. สาขาวิชาการบัญชี 
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
8. สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
9. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
10. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
11. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดย มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาเอก 
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร 

ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการตลาด 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
11. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ปัจจุบันการดำเนินการของคณะจัดในรูปแบบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร รองประธาน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. ดร.สมยศ   ติรนวัฒนานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา มาศมาลัย กรรมการ 
7. อาจารย์ณัฐพนธ์    เกษสาคร  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลักษณ์  อินทรจันทร์ กรรมการ 
10. นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการบริหารคณะ ประกอบด้วย 
1. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี          ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร  คณบดี               ประธาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา            กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ             กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยอาคารสถานที่และความยั่งยืน    กรรมการ 
6. อาจารย์ไซนิล   สมบูรณ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร    กรรมการ 
7. อาจารย์ณัฐพนธ์   เกษสาคร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศ กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤต คูหพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ 

ประธานสาขาวิชาการบัญชี           กรรมการ 
9. อาจารย์นิวัฒน์  ประสิทธิวรวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์            กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ นิภากรพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร กรรมการ 
12. อาจารย์รัตนา  บุญอ่วม  ประธานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ     กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ ์ ประธานสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์  ชำนาญนา ประธานสาขาวิชาการตลาด  กรรมการ 
15. อาจารย์วรศิริ  ผลเจริญ  ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว  กรรมการ 
16. อาจารย์รัชนก   ปัญญาสุพัฒน์  ประธานสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ ประธานสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง    กรรมการ 
18. อาจารย์เดชา  พนาวรกุล  ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     กรรมการ 
19. อาจารย์ขวัญชัย  ช้างเกิด  ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กรรมการ 
20. อาจารย์อารยา  แสงมหาชัย ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลักษณ์ อินทรจันทร์ ประธานสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย      กรรมการ 
22. อาจารย์ธนัช  กรศุภกิจ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    

(หลักสูตรนานาชาติ)         กรรมการ 
23. นางอัชรี             ภัคดีสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักงาน     กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวบุญถึง                     สัมมาโภชน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางสาวพิมพร                     พานทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นายสาธิต                 ศิลารักษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการที่มีทักษะการบริหาร
ไดม้าตรฐานสากล 
 

35



พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยว ที่มีทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่ภาคธุรกิจ 
 2. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 3. ให้บริการทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
 4. อนุรักษ ์ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
 5. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    คณะวิทยาการจัดการได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์

โดดเด่น บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
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โครงสร้างอัตรากำลัง / ตำแหน่งปัจจุบัน ในคณะวิทยาการจัดการ 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี – ผู้บริหาร = 1 

นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ 

 

1. นางสาวภิรษา  โชติรุจิโสภณ  
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ  
(ปัจจุบัน  ปฏิบัติการ) 
 

2. นายอนุชา แก้วละมุล  

นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ  
 

3. นายจีรนัย แดงดี   

นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ  
 

4. นายสาธิต ศิลารักษ์  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ชำนาญการ  
(ปัจจุบัน ปฏิบัติการ) 
 

5. นายวุฒิวัฒน ์ เดชเรือง 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติการ  
 

6. นายร่มไทร ฉ่ำคล้าม  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ  
 

7. นางสาวาจรัสมณี โอวุฒิธรรม  
นักเอกสารสนเทศ    ปฏิบัติการ  

 

8. อัตราว่าง  = 3 

นักวิชาการศึกษา    ปฏิบัติการ 2   

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ปฏิบัติการ 1  

1. นางสาวพิมพร พานทอง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  
(ปัจจุบัน ปฏิบัติการ) 
 

2. นายจินดา ติระกุล   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
 

3. นายธีรนัย ฉิมพสุทธิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
 

4. นางสาวบุญถึง  สัมมาโภชน์   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ  

5. นางสาววิภา  แก้วชมร  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ    
(ปัจจุบัน ปฏิบัติการ) 
 

6. นางสาวมานิต  ฆ้องบ้านโข้ง  
นักวิชาการพัสดุ  ชำนาญการ  
 (ปัจจุบัน ปฏิบัติการ) 
 

7. อัตราว่าง = 1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ   
 

     

คณะวิทยาการจัดการ = 18  

 

งานบริหารงานทั่วไป = 7 งานวิชาการและบริการ = 10 
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19 
 

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน  

 คณะวิทยาการจัดการ  เปิดสอนทั้งหมด  14  หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร  ระดับ

ปริญญาโท 1 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ระดับ 

ปริญญา 
ลำดับ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที ่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 

ลงนามรับทราบ
หลักสูตร 

ป.เอก 
1 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
(นวัตกรรมการจัดการสื่อสารเพื่อการ

พัฒนา) 
ปร.ด. 

2564   

ป.โท 2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

บธ.ม. 2562 25 พ.ย. 2562 07 เม.ย. 2564 

ป.ตร ี 3 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

นศ.บ. 2560 20 ต.ค. 2559 7 เม.ย. 2560 

ป.ตร ี 4 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์การ 

นศ.บ. 2560 16 ก.พ. 2560 20 ม.ค. 2564 

ป.ตร ี 5 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 

นศ.บ. 2560 20 ต.ค. 2559 03 เม.ย. 2560 

ป.ตร ี 6 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

นศ.บ. 2561 31 ก.ค. 2561 31 ธ.ค. 2563 

ป.ตร ี 7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย ์

บธ.บ. 2560 17 พ.ย. 2559 20 มิ.ย. 2561 

ป.ตร ี 8 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการตลาด 

บธ.บ. 2560 24 ก.พ. 2560 22 ก.พ. 2564 

ป.ตร ี 9 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการประกอบการธรุกิจ 

บธ.บ. 2560 15 ธ.ค. 2559 20 ก.พ. 2564 

ป.ตร ี 10 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

บธ.บ. 2560 16 ก.พ. 2560 04 เม.ย. 2564 

ป.ตร ี 11 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
การจัดการโลจิสติสก์   

บธ.บ. 2560 17 พ.ย. 2559 16 ส.ค. 2561 

ป.ตร ี 12 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิระหวา่ง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

บธ.บ. 2560 25 ก.พ. 2560 23 มี.ค. 2564 
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20 
 

ป.ตร ี 13 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 
สาขาวิชาการบัญชี 

บช.บ. 2560 26 ม.ค. 2560 12 ก.พ. 2564 

ป.ตร ี 14 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ศศ.บ. 2560 20 ต.ค. 2559 01 ส.ค. 2561 

ป.ตร ี 15 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

ศ.บ. 2560 26 ม.ค. 2560 12 ก.พ. 2564 

 

ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2564 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 

ต่ำกว่า  

ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ 77         

ข้าราชการ 16   11 5 6 7 3 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 61   46 14 40 19 2 - 

อาจารย์ประจำพิเศษ -         

สายสนับสนุน 15         

ข้าราชการ 1   1      

ลูกจ้างประจำ 1 1        

พนักงานราชการ -         

พนักงานมหาวิทยาลัย 13  9 4      

ลูกจ้างช่ัวคราว -         

รวม 92 1 9 62 19 46 26 5  

 

ข้อมูลนักศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

 คณะวิทยาการจัดการ  มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 3,290 คน เป็นนักศึกษารหัส 60 

จำนวน 742 คน รหัส 61 จำนวน 607 คน รหัส 62 จำนวน 782 คน รหัส 63 จำนวน 695 คน  และรหัสอ่ืนๆ 

จำนวน 431 คน   แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 2,478 คน  นักศึกษาภาคพิเศษ  จำนวน 779 คน ใน

จำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน  3,257 คน ระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 33 คน รหัส 62 

จำนวน 13 คน และรหัส 63 จำนวน 33 คน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตาราง  3 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในรอบปีการศึกษา  2563  จำแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ประเภท

นักศึกษาและระดับการศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชา 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ทั้งสิ้น 

ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา 
ป.

ตรี 

บัณฑิตศึกษา 

ป.โท 
ป.

เอก 
รวม 

ป.

โท 

ป.

เอก 
รวม  

1. หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
    (หลักสูตรนานาชาติ) 

-  -  -  -  -  46 -  46   46 

2. หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
    สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

205  - - -  10 - - -  215 

3. หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑติ 

   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 

   องค์การ 

 132 - - -  30 - - -  162 

4. หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาการโฆษณาและธรุกิจบันเทิง 

 255 - - -  38 - - -  293 

5. หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
    สาขาวิชาภาพยนตร์และดจิิทัลมีเดีย 

216 - - - - - - - 216 

6. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
    สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

149 - - - 100 - - - 249 

7. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
   สาขาวิชาการตลาด 

280 - - - 152 - - - 432 

8. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
    สาขาวิชาการประกอบการธรุกจิ 

132 - - - 25 - - - 157 

9. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

164 - - - 98 - - - 262 
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หลักสูตรสาขาวิชา 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ทั้งสิ้น 

ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา 
ป.

ตรี 

บัณฑิตศึกษา 

ป.โท 
ป.

เอก 
รวม 

ป.

โท 

ป.

เอก 
รวม  

10. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
     สาขาวิชาการจัดการโลจสิตสิก์   

341 - - - 94 - - - 435 

หลักสูตรสาขาวิชา 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ  

ป.

ตรี 

บัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา 
รวม

ทั้งสิ้น 

ป.โท 
ป.

เอก 
รวม 

ป.

โท 

ป.

เอก 
รวม 

 

11. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ  

      (หลักสูตรนานาชาติ) 

42 - - - - - - - 42 

12. หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 
     สาขาวิชาการบัญชี 

273 - - - 219 - - - 492 

13. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
     สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

237 - - - 12 - - - 249 

14. หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

52 - - - - - - - 52 

หมายเหตุ  :  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 2/2563  ณ วันที่ 28 มิถุนายน  2564 
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การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  
(ปีท่ีผ่านมา)  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์สงูกว่าเกณฑ์ จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทำให้สัดส่วนนักศึกษาตอ่อาจารย์ลดลงตามไป
ด้วย 

แหล่งทุนสนับสนนุงานวิจัยจากภายนอก ในปี 2563 สนับสนุนการขอรับงบประมาณสนับสนนุจาก
ภายนอกในการทำวจิัยและบริการวิชาการ 

 

๒. คณะ/วิทยาลัยมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอะไรบ้าง 

๒.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
  1. บางหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ 

      2.บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอในตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น นักคอมพิวเตอร์ นักออกแบบ
กราฟฟิก 

๒.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
 1. ห้องเรียนชำรุดประตู หน้าต่างชำรุด ลิฟท์เสียบ่อย ต้องการงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุง
อาคารโดยเฉพาะห้องเรียนและลิฟท์ 
๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ  

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้คณะไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนในที่ตั้งได้ จึงทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนหรือที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายวิชาปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาก็ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผน  

๒.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ส่วนมากนักศึกษาต้องทำงานเพ่ือหารายได้มาเป็นทุนการศึกษาทำให้เวลาที่ใช้กับการศึกษาน้อยลง 

๒.๕ ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  
 ไม่มี 
 
๓. คณะ/วิทยาลัย มีข้อเสนอแนะหรือสิ่งท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 

อะไรบ้าง 

งบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนทั้งตึก 15 ชั้น ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาทิเช่น โต้ะ 
เก้าอ้ี และลิฟท์ เนื่องจากอาคาร 7 เป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 20 ปี ซึ่งไม่เคยมีการเปลี่ยนลิฟท์ใหม่ 
หรือปรับปรุงห้องเรียนเลย ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องลิฟท์มาโดยตลอด นักศึกษาร้องเรียนเรื่องห้องเรียน ประตู 
หน้าต่างที่ชำรุด 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลกัสตูรความเป็นเลศิ  

สาขาวิชาภาพยนตรแ์ละดจิิทัลมีเดีย 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรความเป็นเลิศ  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

 (หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

๔. หลักสูตรมีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อะไรบ้าง 
๑.๑ ข้อมูลจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร และอาจารย์

ผู้สอน  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ 

อายุ 
การทำงาน 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

ำห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

๑.  ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ ปริญญาโท (นศ.ม.) สาขา
ภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

🗸   ๘ ปี 

๒.  อ.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์ยะรา ปริญญาโท (ว.ม.) สาขาการ
บริหารสื่อสารมวลชน 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

🗸   ๙ ปี 

๓.  อ.ไซนิล สมบูรณ์  ปริญญาโท (นศ.ม.) สาขานิเทศ  
 ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

🗸   ๗ ปี 

๔.  อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย  ปริญญาโท (นศ.ม.) สาขา   
 ภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย 

🗸   ๖ ปี 

๕.  ผศ.พัชนี แสนไชย ปริญญาโท (ว.ม.) สาขา
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

🗸   ๖ ปี 

๖.  อ.นิวัฒน์  ประสิทธิวรวิทย์ ปริญญาโท (นศ.ม.) สาขา
ภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

🗸   ๔ ปี 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตรที่ปรากฏใน 
มคอ.๒ 

 

45



25 
 

๑.๒ แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. ๒ 

จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ ๖๐ ๖๕ ๖๕ ๖๒ ๕๔ 
๒๕๖๒ ๖๐ ๗๗  ๗๗ ๗๓ 
๒๕๖๓ ๖๐ ๕๔   ๕๔ 
รวม ๑๘๐ ๑๙๖ ๖๕ ๑๓๙ ๑๘๑ 

 
๑.๓ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  

ค ่าใช ้จ ่ายต่อ
หัวในการผลิต
บัณฑิต 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๘๓,๓๖๖ ๖๙,๐๗๐ ๖๐,๒๘๘ ๕๖,๑๐๐ ๕๖,๑๐๐ 

 
๑.๔ จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละ                        

ปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) 

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖๑ ๖๕ จำนวน ๙ คน 
ร้อยละ ๑๓.๘๔ 

จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ ๑.๕๓ 

จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ ๑.๕๓ 

๒๕๖๒ ๗๗  จำนวน ๔ คน 
ร้อยละ ๕.๑๙ 

ไม่มี Drop Out 

๒๕๖๓ ๕๔   จำนวน ๒ คน 
ร้อยละ ๓.๗๐ 

รวม ๑๙๖ จำนวน ๙ คน 
ร้อยละ ๑๓.๘๔ 

จำนวน ๕ คน 
ร้อยละ ๒.๕๕ 

จำนวน ๓ คน 
ร้อยละ ๑.๕๓ 
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๑.๕ จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร 

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๘๐ - ๓๖ ๒ 
ปีการศึกษา ............     
ปีการศึกษา ............     

 
๑.๖ อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่สำเร็จการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี 

หลังสำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี 

หลังสำเร็จ
การศึกษา 

๒๕๖๒ ๓๖ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๒๕๖๓ ๒ - - - 

 
๑.๗ ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับ 
การประเมินฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

๒๕๖๒ ๑๑ คน ๔ คน ๔.๔๖ 
๒๕๖๓ ๑๖ คน ๘ คน ๔.๘๗ 

 
๑.๘ ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
๑ นายวัชรพงศ์ เพชรา การประกวดคลิปวีดีโอ 

“สมุนไพรบ้านฉัน: My 
Herbs” โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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๕. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอะไรบ้าง 

๒.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
...ทางสาขาวิชากำลังดำเนินการขอเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสำหรับการเบิกยืมคืนอุปกรณ์ และการดูแล

รักษาอุปกรณท์ีย่ังขาดแคลน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับการถ่ายทำยังต้องเบิกกับอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบโดยตรงไปอีกระยะหนึ่ง กรณีห้องทำงานของคณาจารย์ในสาขาวิชายังไม่เพียงพอต่อจำนวน
อาจารย์ ในการนี้ทางสาขาวิชากำลังดำเนินเรื่องขอพ้ืนที่ในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 

๒.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
.......ทางสาขาวิชายังประสบกับการไม่มีพ้ืนที่ หรือสถานที่ในการเก็บอุปกรณ์ของสาขาฯ และ 

ห้องปฏิบัติการ Post-Production เช่น ห้องตัดต่อ (Film Editing) ห้อง Color Grading ห้องบันทึกเสียงและ
ผสมเสียง (Recording and Sound Mixing) ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score) ห้อง เทคนิคการ
สร้างภาพพิเศษ (Visual Effects) เป็นต้น ห้องที่ยกตัวอย่างดังกล่าวยังไม่มีเพียงพอสำหรับนักศึกษา รวมถึง
ห้องทำงานของคณาจารย์ในสาขาวิชา การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะดำเนินการเพ่ือขอชั้นที่ตึก ๒ ชั้น ๘ และชั้น ๙ 
เพ่ือดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป.... 

๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ  
 ...การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของสาขาฯ มีการปรับตัวในยุคโควิด -19 เนื่องจากทาง
สาขาเริ่มปรับตัวในยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยไดด้ำเนินโครงการทำสื่อออนไลน์ THAIMOOC ในวิชาทฤษฎีภาพยนตร์ 
สำหรับนักศึกษาปี 1 จะแล้วเสร็จเรียบร้อย และพร้อมเผยแพร่สำหรับการศึกษาเทอม 1/64 และจะรีบ
ดำเนินการในรายวิชาถัด ๆ ไปเพื่อรองรับการศึกษาแบบออนไลน์ให้มากยิ่งข้ึน... 

๒.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ...ทางสาขาวิชามีการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในชั้นปีที่ ๑ และในรายวิชาต่าง ๆ มีการปรับให้
เน้นการปฏิบัติมากขึ้นในแต่ละรายวิชา เพื่อฝึกฝนให้มีทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์ให้มากยิ่งขึ้น  และมี
กิจกรรมต่อเนื่องในทุกชั้นปี 
  ทั้งนี้ ทางสาขาวิชามีการจัดโครงการ “ค่ายสร้างหนังครั้งที่ ๗” และโครงการ “ผลิตภาพยนตร์ขนาด
ยาวของสาขาวิชา ครั้งที่ ๕” เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวงการภาพยนตร์ที่ต้องการนักศึกษาที่จบแล้วไป
ทำงานได้ทันท.ี.. 

๒.๕ ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัดการศึกษา  
 ...สาขาวิชาภาพยนตร์ฯ ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นที่น่าพอใจ ทีมคณาจารย์
ได้รับความไว้วางใจเป็นดำรงตำแหน่งรองคณบดี จำนวน  ๑ ท่าน และผู้ช่วยคณบดี จำนวน  ๑ ท่าน ทำให้การ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความราบรื่น ในกรณีการจัด
การศึกษามีความมุ ่งมั ่นสู ่การเป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๕ เพื ่อ เน้นการฝึก
ภาคปฏิบัตินักศึกษาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอันจะได้ประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยรากฐานของสาขาวิชา
เน้นและยึดถืออุดมการณ์เช่นนี้เสมอมา...... 
๖. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 

อะไรบ้าง 
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 ๓.๑ ด้านสถานที่: ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา  
  ทางสาขาวิชายังประสบปัญหากับการไม่มีพื้นที่ในการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ Post-
Production ที่จำเป็นยิ่งสำหรับนักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑.ห้องตัดต่อ (Film Editing)  
   ๒.ห้องแก้สีในงานภาพยนตร์ (Color Grading)  
   ๓.ห้องบันทึกเสียงและผสมเสียง (Recording and Sound Mixing)  
   ๔.ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score)  
   ๖.ห้องเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ (Visual Effects)  
   ๗.ห้องฉายภาพยนตร์สั้นขนาดเล็ก (Mini Theatre)  
   ๘.ห้องเก็บอุปกรณส์ำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ เช่น อุปกรณ์กล้อง ดอลลี่ และเครน เป็นต้น 
  ห้องที่ยกตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นทางสาขาวิชายังไม่มีสำหรับการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ของนักศึกษาโดยตรง การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อขอชั้นที่ตึก ๒ ชั้น ๘ และชั้น ๙ เพ่ือ
ดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนนี้  
 
 
    ================================== 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลกัสตูรความเป็นเลศิ  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรความเป็นเลิศ  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

 (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

๗. หลักสูตรมีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อะไรบ้าง 
๑.๙ ข้อมูลจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร และอาจารย์

ผู้สอน  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ อายุ 
การทำงาน 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

ำห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

 

  ๑ ผศ.ดร.ตุลยราศรี ประเทพ ปร.ด.  (การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
บธ.บ. (การโรงแรม) 
 

✓    ๑๘ ปี 
      ๗   เดือน 

   ๒ ผศ.สุพรรณิการ์  ชาคำรุณ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
 

   ๑๔ ปี 
     ๑๐  เดือน 

   ๓ อาจารย์มนชนก จุลสิกขี ศศ.ม (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ศศ.บ.  (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 
 

   ๘ ป ี
๑ เดือน 

  ๔ อาจารย์พรรณพิชญา 
อัญชันภาติ 

M.A. (Tourism and Hospitality 
Management) 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
บช.บ. (การบัญชี) 

   ๑๕ ปี     
๑๐  เดือน 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ อายุ 
การทำงาน 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

ำห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

 

 ๕ อาจารย์จารุณี บุญเรือง
รัตน์ 

M. Bus. 
(Event Management) 
ศศ.บ. (การโรงแรม) 

   ๑๐ ปี  
๘ เดือน 

 ๖ ผศ. อภิญญา  นุชนารถ สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม) 

   ๑๘ ปี  
๑๑ เดือน 

๗ อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ  ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว)  
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม) 

   ๘ ปี  
๑ เดือน 

 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตรที่ปรากฏใน 

มคอ.๒ 
 

๑.๑๐ แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. ๒ 

จำนวน
นักศึกษา 

ที่รับเข้าในแต่
ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖๑ ๘๐ คน ๕๘ คน  จำนวน ๔๘ คน 
ร้อยละ ๘๒.๗๖ 

จำนวน ๔๖ คน 
ร้อยละ๗๙.๓๑ 

จำนวน ๔๖ คน 
ร้อยละ ๗๙.๓๑ 

๒๕๖๒ ๘๐ คน ๙๙ คน  จำนวน  ๗๗ คน 
ร้อยละ๗๗.๗๘  

จำนวน ๗๒ คน 
ร้อยละ ๗๒.๓๓ 

๒๕๖๓ ๘๐ คน ๖๙   จำนวน ๖๔ คน 
  ร้อยละ๙๒.๗๖ 

รวม ๒๔๐ คน  ๒๒๖ คน จำนวน ๔๘ คน  
ร้อยละ ๘๒.๗๖ 

จำนวน ๑๒๓ คน 
ร้อยละ ๗๘.๓๕ 

 จำนวน ๑๘๒ คน 
ร้อยละ ๘๐.๕๓ 

 

52



31 
 

๑.๑๑ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จำนวนนักศึกษา ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อคนในการผลิตบัณฑิต ๕๑,๓๗๕ ๓๖,๐๐๘ ๓๐,๙๓๕ ๒๘,๔๐๑ ๒๙,๑๖๗ 

 
๑.๑๒ จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) 

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖๑ ๕๘  คน จำนวน ๑๐ คน  
ร้อยละ ๑๗.๒๕ 

จำนวน ๓ คน  
ร้อยละ ๕.๑๘ 

จำนวน ๐ คน  
ร้อยละ ๐.๐๐ 

๒๕๖๒ ๙๙  คน  จำนวน ๒๒ คน  
ร้อยละ ๒๒.๒๓ 

จำนวน ๕ คน  
ร้อยละ ๕.๐๕ 

๒๕๖๓ ๖๙  คน   จำนวน ๕ คน  
ร้อยละ ๗.๒๕ 

รวม ๒๒๖ คน จำนวน ๑๐ คน  
ร้อยละ ๑๗.๒๕ 

จำนวน ๒๕ คน  
ร้อยละ ๑๕.๙๓ 

จำนวน ๑๐ คน  
ร้อยละ ๔.๔๓ 

 
๑.๑๓ จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร 

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๙๖ คน จำนวน ๓๘ คน 
ร้อยละ ๓๙.๕๙ 

จำนวน ๔ คน 
ร้อยละ ๔.๑๗ 

จำนวน ๐ คน 
ร้อยละ ๐.๐๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑๑๖ คน   จำนวน ๕๙ คน 
ร้อยละ ๕๐.๘๗ 

จำนวน ๓ คน 
ร้อยละ ๒.๕๙ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๑๔ คน   จำนวน ๐ คน 
ร้อยละ ๐.๐๐ 

รวม ๓๒๖ คน จำนวน ๓๘ คน 
ร้อยละ ๓๙.๕๙ 

จำนวน ๖๓ คน 
ร้อยละ ๒๙.๗๒ 

จำนวน ๓ คน 
ร้อยละ ๐.๙๒ 
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๑.๑๔ อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่สำเร็จการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี 

หลังสำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี 

หลังสำเร็จ
การศึกษา 

๒๕๖๒ ๗๑  ๖๔  ๓๔ ๕๓.๑๒ 
๒๕๖๓ - - - - 

 หมายเหตุ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยังไม่มีการสำรวจ 
 

๑.๑๕ ความพ ึงพอใช ้ของผ ู ้ ใช ้บ ัณฑิต/ค ุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับ 
การประเมินฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

๒๕๖๒ ๗๑ คน ๒๖ คน ๔.๒๓ 
๒๕๖๓ - - - 

หมายเหตุ : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยังไม่มีการสำรวจ 
 

๑.๑๖ ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑ นางสาวเพชรดา น้อยพรหม การแข่งขันตอบ
คำถามเชิง

ประวัติศาสตร์กรุง
ธนบุรี 

“ยืน ๑ กรุงธนบุรี” 
 

รางวัลชมเชย จากการผ่าน
เข้ารอบ ๓๐ คนสุดท้าย ๒ นางสาวชวิศา ฉิมพลี 

๓ นางสาวตรีวิดา เมธีธนกุล 
๔ นางสาวชยุดา ยอดทอง 
๕ นายอดิศร จันจำปา 

๖ นางสาวณัฐณิชา  ยวงหิรัญ กล้า MICE ได้ร ับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ กล้า MICE จากผู้
แข่งขันท้ังสิ้น ๓๑๕ คน ผ่าน
การคัดเลือกทั้งสิ้น ๑๕ คน  

๗ นายอรรถกร  ธนวณิชย์กุล 

          หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
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๑๐ หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอะไรบ้าง 

 ๒.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) 
    ๒.๑.๑ การขาดบุคลากรสายสนับสนุนที ่รับผิดชอบประสานงานและดำเนินงานด้านเอกสาร 
เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างจำเป็นต้องอาศัยการเตรียมงานทั้งการประสานและการจัดทำเอกสาร  
      ๒.๑.๒  การขาดอาจารย์ที่รับผิดชอบในบางรายวิชาที่จำเป็นในหลักสูตร โดยเฉพาะวิชาทางด้าน
ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ถึงแม้อาจารย์ที่มีอยู่จะสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ แต่มีภาระงานสอนที่จำเป็นใน
รายวิชาที่เป็นวิชาชีพ ทำให้ไม่สามารถรับสอนได้ นอกจากนี้ในส่วนของภาษาที่ ๓  โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่ง
อาจารย์จำเป็นต้องจัดหาอาจารย์จากภายนอกมาสอน  ทำให้หลักสูตรต้องรับภาระเกี่ยวกับงบประมาณในการ
จ้างอาจารย์พิเศษ 
   

 ๒.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
 ๒.๒.๑  ขาดแคลนเรื่องงบประมาณในการจัดกิจกรรม เนื่องจากหลักสูตรฯ จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติให้

เกิดทักษะ ดังนั้นจำเป็นต้องมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และความ
ชำนาญ แต่งบประมาณถึงแม้จะได้มาพอสมควร แต่ต้องจัดสรรในสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น      
การจ้างอาจารย์พิเศษ ทั้งรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า ๕ หมู่เรียนต่อเทอม ทำให้งบประมาณที่จะจัดสรรมาในการทำกิจกรรมมีไม่เพียงพอในการจัด
เพ่ือให้เกิดทักษะเท่าท่ีควร 

๒.๒.๒ ขาดการสนับสนุนให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการให้มีห้องเรียน สถานที่เรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการทางการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 

๒.๒.๓ การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
คำนึงถึงขนาดของห้องและจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ   

๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ  
  ๒.๓.๑  หลักสูตร ฯ มีความพยายามที่จะบูรณาการการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคเรียนไว้ใน

กิจกรรมแต่ละครั้ง ทำให้บางครั้งการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากบางกิจกรรมต้องมีกำหนดการจัดในช่วงปลายเทอม ซึ่งผลการประเมินนั้นต้องนำมาใช้ในในรายวิชาใน
ภาคเรียนนั้นๆ ด้วย อาจทำให้การส่งผลการเรียนล่าช้าออกไป (หลักสูตรฯ คำนึงถึงความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ต้องออกนอกสถานที่ จึงมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ) 
 ๒.๓.๒ ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นช่วงการแพร่ระบาดของ                   
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ จึงทำให้การฝึกปฏิบัติ เป็นการฝึกแบบจำลองทั้งหมด ผ่านรูปแบบออนไลน์ 
และ  ณ สถานที่ตั้งบางส่วน ทำให้การฝึกปฏิบัติอาจไม่เกิดประสิทธิภาพมากที่ควร 

 
๒.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
   ๒.๔.๑ หลักสูตรฯ มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน แต่ตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียน
การสอน ทางหลักสูตรฯ มองว่าคุณภาพจะเกิดอาจต้องเริ่มจากตัวผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ดังนั้นหลักสูตรฯ 
จึงเน้นพัฒนาตัวผู้เรียน พร้อมกับการให้ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ในส่วนตัวผู้เรียนส่วนใหญ่มักพบปัญหา
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ความไม่ใส่ใจ ความไม่มีใจรักทางด้านงานบริการ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องวินัยในการทำงาน ทำให้หลักสูตรฯ 
ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ  
 ๒.๔.๒ ผู้เรียนยังขาดเรื่องของความใฝ่รู้ และทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านความรู้ 
คือ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและกล้าแสดงออก รักการเรียนรู้และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณลักษณะด้านความคิด 
คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ แต่ผู้เรียนมีข้อดี
เรื่องของการกล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น 
 ๒.๔.๓ บัณฑิตของกลุ่มการโรงแรมส่วนใหญ่จบไปสามารถปฏิบัติงานในโรงแรมได้แต่ยังมีปัญหาด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักสูตรการท่องเที่ยวดังนั้น
การใช้ภาษาเฉพาะด้านการโรงแรมจึงมีน้อยมาก 
 
๒.๕ ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  

 ๒.๕.๑ ทุกหน่วยงานภายนอกในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ ไดม้ีมาตรการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว จึงทำให้โครงการต่าง ๆ ต้องถูกเลื่อน ชะลอ และบางกิจกรรม
ต้องยุติลง 

 
๑๑ หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบรหิาร 

อะไรบ้าง 
๓.๑ งบประมาณด้านการปรับปรุงสถานที่ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจและ
ดึงดูดผู ้เรียนภายใต้สถานการณ์วิกฤติที ่ทำให้คนสนใจเลือกเรียนด้านการท่องเที ่ยวน้อยลง แต่หาก
สถานการณ์คลี ่คลาย การท่องเที่ยวฟื้นตัว หลักสูตรจะได้มีความพร้อมที่จะรับนักศึกษา ที่จะมาช่วย
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง 
๓.๒ เนื่องจากนักศึกษากลุ่มการโรงแรมเป็นการเรียนเพื่อมีเป้าหมายในการทำงานด้านการโรงแรมดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติได้ เพ่ือการจบไปเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการด้านการ
โรงแรม ดังนั้นจึงอยากให้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นการส่งเสริมภาวะการมีงานทำ 
๓.๓ การจัดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานเข้ามาดูแลจัดการสนับสนุนหลักสูตรเกี่ยวกับความเป็นเลิศทั้งการ
ประสานงาน  งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องให้กับทุกหลักสูตร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานในหลักสูตร และลดภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 
๓.๔ งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของหลักสูตรฯ เช่น การเพิ่มทักษะ
ทางวิชาชีพ  การเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ 

 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

สรุปเร่ือง 
  การตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผล                         
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร โดยเป็น
การตรวจเยี่ยมลงพื้นท่ี ดังนี ้
  ๑. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับคณะ วิทยาลัย ในหลักสูตรโดดเด่นตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ 
  ๒. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ศูนย์ 
  3. ตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๑ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดสมุทรสาครจ านวน ๑ - 2 แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
   3.๒ โรงเรียนและชุมชนหรือองค์กรในพืน้ท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑ - ๒ แห่ง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ   
  4. การสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับส านัก สถาบัน ส านักงาน       
โดยมีก าหนดการตรวจเยี่ยม ๑ ครั้ง ในช่วงไตรมาสท่ี ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) แล้วสรุปผล                    
การตรวจเยี่ยมเป็นรายหน่วยงาน และรายงานผลการสอบถามหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การด าเนินการ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                             
ได้ประสานงานการตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชา   
เทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  ในวันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.                  
พร้อมแนบข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมคณะ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 มาเพื่อพิจารณาก่อนการตรวจเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐาน/แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถาม

ประกอบการตรวจเย่ียมหนว่ยงาน 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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แบบรายงานขอมูลพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

............................................................ 

1.คณะ/วิทยาลัย มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยยอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อะไรบาง 

ความเปนมา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซ่ึง

พัฒนามาจากหมวดวิทยาศาสตร เม่ือยังเปนโรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา ในป พ.ศ. 2501 โรงเรียน

ฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยาไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา เปดรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ. สูง) ใชเวลาเรียน 2 ป 

ในป พ .ศ. 2518 วิทยา ลัยครู ท้ั ง 36 แหง มีการเป ล่ียนแปลงอัน เนื่องมาจากไดประกาศใช

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 ทําใหวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา

สามารถเปดสอนไดในระดับปริญญาตรี และบริหารงานภายใตสภาการฝกหัดครู โดยมีอธิการเปนผูบังคับ 

บัญชาสูงสุดในวิทยาลัย มีการแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูเปนคณะวิชาตาง ๆ ไดแก คณะวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิชาครุศาสตร เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 

ครุศาสตรบัณฑิต 

คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะหนึ่งท่ีทําหนา ท่ีใหความรูในศาสตรตาง ๆ ทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโน โลยีแกนักศึกษา ซ่ึงในขณะนั้นเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง และระดับปริญญาตรี แบงสวนราชการเปนภาควิชาตาง ๆ ดังนี้ 

1. ภาควิชาเกษตรศาสตร 

2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

3. ภาควิชาคณิตศาสตร 

4. ภาควิชาเคมี 

5. ภาควิชาชีววิทยา 

6. ภาควิชาฟสิกส 

7. ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 

8. ภาควิชาสุขศึกษา 

9. ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

สําหรับการเรียกชื่อผูบริหาร มีดังนี้ 

1. อธิการ  ตําแหนงผูบริหารวิทยาลัยครู 

2. หัวหนาคณะวิชา ตําแหนงผูบริหารคณะวิชา 

3. หัวหนาภาควิชา ตําแหนงผูบริหารภาควิชา 

ในป พ.ศ. 2527 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับท่ี 2 จึงสามารถเปดวิชาการอ่ืนอีก 2 สาขา คือ

สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และมีคณะวิชาเกิดขึ้นใหมอีก 1 คณะวิชา 

คือ คณะวิชาวิทยาการจัดการ   
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ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” เม่ือ

ป พ.ศ. 2535 แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” และประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เม่ือป พ.ศ. 2538 จึง

เปลี่ยนชื่อ “คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เปน “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ตําแหนงผูบริหาร

คณะเปลี่ยนจาก “หัวหนาคณะวิชา” เปน “คณบดี” ตําแหนงผูบริหารสถาบันเปล่ียนจาก “อธิการ” เปน 

“อธิการบดี” 

จวบจนในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏท้ัง 41 แหง ตางปติกันถวนหนา ดวยเปนพระ

ราชวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา “โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขึ้น” ยังความ

ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณอยางท่ีหาท่ีสุดมิไดในครั้งนี้  

รายนามผูบริหารดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชาและคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. อ.สมศร ี ทยานยงค ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา พ.ศ. 2518 - 2523 

2. อ.ชะเอม สายทอง ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา พ.ศ. 2523 - 2531 

3. อ.สุธน เสถียรยานนท ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชา พ.ศ. 2531 - 2539 

4. อ.สมบัติ กาญจนศูนย ดํารงตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2539 - 2542 

5. ผศ.ศักด์ิ สุนทรเสณี ดํารงตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2543 - 2547 

6. รศ.ชะเอม สายทอง ดํารงตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2547 - 2549 

7. ผศ.วัฒนา เปลี่ยนบางยาง ดํารงตําแหนงรักษาการคณบดี  พ.ศ. 2549 - 2549 

8. รศ.สุธน  เสถียรยานนท ดํารงตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2549 - 2553 

9. รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค ดํารงตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2553 - 2557 

10. รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที ดํารงตําแหนงคณบดี พ.ศ. 2557 - 2561 

11. รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค ดํารงตําแหนงคณบดี พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตองการของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีถูกกําหนดขึ้นโดยการระดมความคิดของคณาจารยในคณะฯ และคํานึงถึงความสอดคลองของ

มหาวิทยาลัย โดยจัดแผนงานครอบคลุมภารกิจของคณะฯ ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยมีจุดเนนดานการ

ผลิตบัณฑิตท่ีการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาท่ีมีการอบรมพัฒนาจิตใจ และระเบียบวินัย ความ

รับผิดชอบตอสังคม และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ทางคณะฯ ไดจัดทําวารสารกาวทันโลก

วิทยาศาสตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการและงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ทําหนา ท่ีผลิตบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร มีโครงสรางการบริหารงานแบงเปน 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร ภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต และภาควิชาเทคนิคการแพทย เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 26 สาขาวิชา 

และหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช

กรรมไทย และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   
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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชา ในป พ.ศ. 2554 -2555 ใหเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต จํานวน 16 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชา

จุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกสประยุกต สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชา    

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสาขาวิชาแอนิเมชั่นและ

มัลติมีเดีย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกสอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

จาํนวน 1 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต จํานวน 1 

หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาการแพทยแผนไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เครื่องกลการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อ งมือและแมพิมพ หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรตอเนื่อง 2 

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(หลักสูตรตอเนื่อง) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรตอเนื่อง) 

 ในป พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย ซ่ึงไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทยเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยในปการศึกษานี้ เริ่มมี

การปรับโครงสรางการบริหารงานเพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (หลักสูตร 5 ป) โดยการโอนยายคณาจารยจากคณะครุศาสตร ท่ีมีคุณวุฒิตรง

สาขาวิชาหลักมาสังกัดในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาคณิตศาสตร และ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ในปการศึกษานี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนหลักสูตรท้ังสิ้น 29 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 27 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร โดยในรอบป

การศึกษานี้เปนปของการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและพรอมเปดรับนักศึกษา

ใหมในปการศึกษาถัดไปอยางมีคุณภาพ 

ในปการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนท้ังหมด 25 หลักสูตร เนื่องจากมี

หลักสูตรบางสวนไดยายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแบงเปนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 22 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรผานตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด ยกเวนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ท่ีใชเกณฑประกันคุณภาพ

ของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
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วิสัยทัศน (Vision) 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะแหงการสรางสรรคนวัตกรรม 

พันธกิจ (Mission) 

 1) สรางนวัตกรรมดานการศึกษา เผยแพรความรู พัฒนาวิชาการ 

 2) สรางสรรคงานวิจัย องคความรู และนวัตกรรม 

 3) สรางนวัตกรรมดานบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

 4) สรางนวัตกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

 5) สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตรพระราชา 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2563-2567) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะเกง-ดี มีทักษะดํารงชีวิตในยุคศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนาตอทองถิ่น 

สังคมไทย และสังคมโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  มุงเนนคุณภาพการใหบริการวิชาการท่ีไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการท่ีทันสมัยสูความม่ันคงและยั่งยืน 

 

โครงสรางองคกรและการบริหาร 
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จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนท้ังหมด 25 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ลําดับ ช่ือหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปที่ปรับปรุง

ลาสุด 

วันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง

นามรับทราบ

หลักสูตร 

ระดับปรญิญาตร ี  

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส วท.บ. (ฟสิกส)                       พ.ศ. 2560 16 กุมภาพันธ 2560 

(1/2560) 

4 กุมภาพันธ 2564 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 

วท.บ. (เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส) 

พ.ศ. 2560 26 กรกฎาคม 2560 

(1/2560) 

12 กุมภาพันธ 2564 

3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ส.บ.  (สาธารณสุข

ศาสตร) 

พ.ศ. 2559 31 พฤษภาคม 2560 

(1/2560) 

8 กุมภาพันธ 2561 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2560 16 กุมภาพันธ 2560 

(1/2560) 

3 ตุลาคม 2563 

5 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

พ.ศ. 2560 26 มกราคม 2560 

(1/2560) 

3 กรกฎาคม 2561 

6  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร  

ค.บ. (คณิตศาสตร) พ.ศ. 2562 4 เมษายน 2562 

(1/2560) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมี เดีย  

วท.บ. (แอนิเมช่ันและ

ดิจิทัลมีเดีย) 

พ.ศ. 2560 24 กุมภาพันธ 2560 

 (1/2560) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 

พ.ศ. 2560 16 กุมภาพันธ 2560 

(1/2560) 

17 ธันวาคม 2563 
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ลําดับ ช่ือหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปที่ปรับปรุง

ลาสุด 

วันที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง

นามรับทราบ

หลักสูตร 

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วท.บ. (เคมี) พ.ศ. 2560 24 กุมภาพันธ 2560 

(1/2560) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร 

วท.บ. (คณิตศาสตร) พ.ศ. 2560 24 กุมภาพันธ 2560 

(2/2559) 

20 มกราคม 2564 

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและพอลิเมอร 

วท.บ. (นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีพอลิเมอร) 

พ.ศ. 2563 1 เมษายน 2562 

(1/2563) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา วท.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2560 24 กุมภาพันธ 2560 

(1/2560) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย) 

พ.ศ. 2560 16 กุมภาพันธ 2560              

(1/2560) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร) 

พ.ศ. 2560 24 กุมภาพันธ 2560 

(1/2560) 

22 มกราคม 2561 

15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร) 

พ.ศ. 2560 24 กุมภาพันธ 2560 

(1/2560) 

4 มกราคม 2564 

16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร

และเทคโนโลยีการเกษตร 

วท.บ. (เกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร) 

พ.ศ. 2560 16 กุมภาพันธ 2560 

(1/2560) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

17 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา

การแพทยแผนไทย 

พท.บ. (การแพทยแผน

ไทย) 

พ.ศ. 2561 2 กุมภาพันธ 2561  

(1/2561) 

29 มกราคม 2564 

18 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) พ.ศ. 2562 21 มีนาคม 2562 

(1/2562) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

19  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ค.บ. (ฟสิกส) พ.ศ. 2562 4 เมษายน 2562 

(1/2560) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

20 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ค.บ. (ชีววิทยา) พ.ศ. 2562 4 เมษายน 2562 

(1/2562) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี ค.บ. (เคมี) พ.ศ. 2562 4 เมษายน 2562 

(1/2562) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย) พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561 

(1/2561) 

อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

1 การแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต                   

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

วท.ม. (เภสัชกรรมไทย) พ.ศ. 2561 19 เม.ย. 2561 อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                       

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

วท.ม. (ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ) 

พ.ศ. 2561 17 พ.ค. 2561 อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 

3 การแพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 

ปร.ด. (เภสัชกรรมไทย) พ.ศ. 2562  25 พ.ย. 2562 อยูระหวางดําเนินการ

ตรวจสอบ 
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ขอมูลอาจารยและบุคลากร ปการศึกษา 2563 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน 

(คน) 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา       

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ 

ขาราชการ 22 - 1 7 14 8 10 4 - 

ขาราชการ (ตออายุราชการ) 1    1   1  

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน) 123 - - 71 52 62 59 2 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) 5   3 2 5 -   

รวม 151 - 1 81 69 75 69 7 - 

สายสนับสนุน 

ขาราชการ 1 - - 1 - - - - - 

ลูกจางประจํา - - - - - - - - - 

พนักงานราชการ 3 - 3 - - - - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน) 9 - 5 4 - - - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) 5 - 5 - - - - - - 

ลูกจางช่ัวคราว 1 1 - - - - - - - 

รวม 19 1 13 5 - - - - - 

รวมท้ังหมด 170 1 14 86 69 75 69 7 - 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 

ขอมูลนักศึกษา ปการศึกษา 2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนักศึกษาท้ังหมดจํานวน 2,433 คน จําแนกตามหลักสูตร ดัง

เอกสารแนบ 

 

การดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 

(ปท่ีผานมา)  

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรหากลยุทธในการรับนักศึกษาและพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ  

คณะฯ มีกลยุทธในการหานักศึกษา โดยดําเนินโครงการ

ตาง ๆ ดังน้ี 

- one program one school ทุกหลักสูตรสรางความ

รวมมือกับโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธและทํากิจกรรม

กับโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

- one program one innovation ทุ ก หลั ก สู ต ร

66



ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 

ดําเนินการสรางนวัตกรรมของตนเองเพื่อสรางจุดขาย

ใหกับหลักสูตร 

- เรงปรับปรุงหลักสูตรที่มี นักศึกษาแรกเขานอย/มี

แนวโนมลดลง พรอมจัดโครงการอบรม “การพัฒนา

หลักสูตรอ ยางมีคุณภาพตามแนวคิด Outcome-

Based Education” เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรใหตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

และความตองการของประเทศ 

2. คณะฯ ควรหาแนวทางในการยกระดับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการในวารสารทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ  

คณะฯ กระตุนใหคณาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิชาการในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ โดยการ

ประชาสัมพันธแหลงตีพิมพบทความ การจัดโครงการ

อบรมเพื่ อส งเส ริมศั กย ภาพดานการวิจั ย  การมอ บ

คาตอบแทนการตีพิมพบทความ และการพิจารณาความดี

ความชอบในการปฏิบัติการงาน เปนตน 

3. คณะฯ ควรกําหนดเปาหมายหรือผลลัพธที่ตองการ

จากโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจนเปนรูปธรรมและ

นําไปสูการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลที่

นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

คณะฯ ดําเนินการปรับการกําหนดเปาหมายหรือผลลัพธที่

ตองการจากโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจนเปนรูปธรรม เชน

ในโครงการพัฒนานักศึกษา “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม” คณะฯ กําหนดผลลัพธเปนอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ไมนอยกวารอยละ 70 

 

2. คณะ/วิทยาลัยมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอะไรบาง 

2.1 ดานทรัพยากร บุคลากร (อาจารย / สายสนับสนุน)  

- เม่ือมีมาตรการให WFH พบวาเจาหนาท่ีบางคนไมสามารถติดตอไดและไมรับเรื่องทําใหการ

ทํางานลาชา 

- เจาหนาท่ีท่ีมีความเชียวชาญ (specialist) ประจําหองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตร/ศูนย

กัญชา กัญชง และกระทอมเพ่ือการแพทยยังไมเพียงพอตอการสนับสนุนพันธกิจหลักของ

คณะและสงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

2.2 ดานวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี และงบประมาณ  

- สถานท่ีคับแคบ เนื่องจากมีหองเรียนแบบ lecture นอย ทําใหไมสะดวกในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาบรรยาย 

- เนื่องดวยการแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ  

- เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด-19 ทําใหตองจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน พบปญหาในการจัดการเรียนการสอน คือ อาจารยบางทานไมจัดการสอนตาม

ตารางเวลา ไมชํานาญในการใชเครื่องมือ ไมมีเทคนิคในการสอนแบบออนไลนทําใหไมได

ผลลัพธเทาท่ีควร ตัวนักศึกษาบางคนไมมีเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเรียนออนไลน และการ

ฝกปฏิบัติบางรายวิชาจําเปนตองใชเครื่องมือภายในมหาวิทยาลัย 

2.4 ดานคุณภาพของผูเรียน  

- จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเรียนนอย หลักสูตรตองรับนักศึกษาทุกคนเพ่ือใหไดนักศึกษาแรกเขา

ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในมคอ.2 ทําใหไมสามารถควบคุมคุณภาพของนักศึกษาใหมได

เทาท่ีควร 

2.5 ดานการบริหารและการประสานงานกับหนวยงาน / สวนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา  

- ทุกหนวยงานควรปรับรูปแบบงานหรือลดขั้นตอนการทํางานใหกระชับและรวดเร็วให

สอดคลองกับบริบทปจจุบัน (work from anywhere) 

 

3. คณะ/วิทยาลัย มีขอเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝายบริหาร 

อะไรบาง 

- กํากับการทํางาน WFH ของเจาหนาท่ีใหทํางานจริงๆ จากท่ีบาน เพราะบางคนไมสามารถ

ติดตอไดทําใหการทํางานไมเดินหนา หากงานใดไมสามารถทํางานท่ีบานไดก็ควรเขามา

ปฏิบัติหนาท่ีอยางนอยสัปดาหละ 2 วัน หรือปรับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับการ

ทํางาน WFH ใหมากขึ้น 

- ทุกหนวยงานควรปรับรูปแบบงานหรือลดขั้นตอนการทํางานใหกระชับและรวดเร็วให

สอดคลองกับบริบทปจจุบัน (work from anywhere) 
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๑ 
 

แนวทางการสัมภาษณ/แบบสอบถามประกอบการตรวจเย่ียมคณะ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

๑. คณะ/วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยยอ อะไรบาง (ตามพันธกิจหลัก ๓ ประการแรก 

ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการแกสังคม) 

  ดานการผลิตบัณฑิต  

  - ปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหลักสูตรปริญญาตรีจํานวน ๒๒ 

หลักสูตร ปริญญาเอก ๓ หลักสูตร สามารถผลิตบัณฑิตได ท้ังสิ้น ๔๒๘ คน  (ขอมูลจากระบบ qa.bsru.ac.th ณ 

วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

- เปดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร กัญชงและกัญชา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 

- พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรการแพทย (ปรับปรุงจากหลักสูตรจุลชีววิทยาและ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร)  

 

  ดานการวิจัย 

  - จัดทําวารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตรเพ่ือเผยแพรบทความวิจัย ซ่ึงอยูใน TCI กลุม ๒ 

  - ลงนาม MOU กับบริษัท ควินท แอสเสท คอรปอเรชั่น จํา กัด วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย 

วิสาหกิจชุมชนก็อตก๊ิฟ วิสาหกิจชุมชนเวชชานุกูล บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จํากัด เพ่ือสรางความรวมมือทาง

วิชาการและการวิจัยดานกัญชาและกัญชงเพ่ือการแพทย 

  - ทุกหลักสูตรจัดใหนักศึกษาทําบัณฑิตนิพนธจากงานวิจัยกอนสําเร็จการศึกษา 

- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จํานวน 

๕,๐๐๔,๒๐๐ บาท 
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๒ 
 
  - ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยท้ังสิ้น ๑๔ โครงการ เปนจํานวน ๗๙๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

ป ภายใน (บาท) ภายนอก (บาท) รวม (บาท) 

๒๕๖๒ ๓,๓๒๕,๘๔๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓,๗๒๕,๘๔๐ 

๒๕๖๓ ๙๕๑,๕๗๘ ๔,๗๒๕,๐๐๐ ๕,๖๗๖,๕๗๘ 

๒๕๖๔ ๗๙๑,๐๐๐ ๐ ๗๙๑,๐๐๐ 

  - การตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย มีดังนี้ 

ป พ.ศ. ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

Proceeding วารสาร TCI ๒ วารสาร TCI ๑ Proceeding วารสารนานาชาติ 

๒๕๖๑ ๒๐ ๒ ๒๕ ๗ ๑๒ ๖๖ 

๒๕๖๒ ๒๔ ๑๐ ๑๘ ๕ ๑๗ ๗๔ 

๒๕๖๓ ๑๖ ๑๗ ๗ ๐ ๙ ๔๙ 

 

 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหความสําคัญตอชุมชนและทองถิ่นเปนอยางมาก แผนยุทธ

ศาสตรคณะฯ มีการกําหนดกลยทุธการใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ

ทองถิ่น ภายใตการกํากับติดตามของคณะกรรมการบริหารศูนยวิทยาศาสตร คณะฯจัดแบงโครงการบริการวิชาการ

เปน ๒ สวน คือ  

  ๑) โครงการแบบใหเปลา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับ

อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นภายใตศาสตร

พระราชา จํานวน ๙ โครงการ รวมงบประมาณแผนดินท้ังสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ดังตอไปนี ้

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑.  โครงการการสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสูความ

ยั่งยืน คร้ังที่ 3 (โครงการตอเน่ือง) 

๔๐๐,๐๐๐ 

๓.  โครงการการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทยที่ไดจาก อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตการขับเคลื่อนของหนวยสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

เขาสูเชิงพาณิชย (โครงการตอเน่ือง) 

๒๐๐,๐๐๐ 

๔.  โครงการฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) เสริมสรางฟนฟูสุขภาพผูสูงวัยในชุมชน 

อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒๐๐,๐๐๐ 
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โครงการ งบประมาณ (บาท) 

๕.  โครงการชุมชนการเลี้ยงผึ้งเพื่อการคาแบบครบวงจร (โครงการตอเน่ือง) ๓๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการขับเคลื่อนงานวิจัย และนวัตกรรมสูผูประกอบการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนที่ยั่งยืน 

๕๐๐,๐๐๐ 

๗.  โครงการโรงเรียนเครือขายการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดโลกรอน (โครงการตอเน่ือง) ๔๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการการยกระดับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดวยชวีภัณฑจุลินทรีย ๒๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค Thailand ๔.๐ สูการปฏิบัติจริง (โครงการตอเน่ือง) 

๕๐๐,๐๐๐ 

  ๒) โครงการแบบกอใหเกิดรายได จาํนวน 1 โครงการ ไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (คายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร)  

 

๒. คณะ/วิทยาลัย มีแผนการรับนักศึกษาในป ๒๕๖๓ และเตรียมการในปถัดไปอยางไร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดประชาสัมพันธเชิงรุกโดยลงพ้ืนท่ีแนะแนวตามโรงเรียนท่ัวไป และ

โรงเรียนในเครือขาย MOU ทําใหภาพรวมมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นจากปท่ีผานมา แตจํานวนนักศึกษาในหลาย

สาขาวิชายังมีจํานวนนักศึกษานอยกวาแผนรับ  

ดังนั้นในป ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสนับสนุนใหคณาจารยทําการประชาสัมพันธเชิงรุก

ท้ังผานชองทางออนไลน และลงพ้ืนท่ีในโรงเรียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

๑) กิจกรรมเผยแพรขอมูลออนไลน ผานแหลงชองทางออนไลน ดังนี้ 

- Facebook “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มบส.” และของสาขาวิชา 

- Website คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และของสาขาวิชา 

๒) กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรวมมือกับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยเพ่ือลงพ้ืนท่ีเขา

ประชาสัมพันธในโรงเรียนหรือตลาดนัดการศึกษาตอ เพ่ือแนะนําสาขาวิชาใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุก

ภูมิภาค 

๓) กิจกรรม One Program One School 

สําหรับกิจกรรม One Program One School มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการศึกษา

โรงเรียนเครือขายและชวยขยายโอกาสในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนเปาหมายระดับมัธยมศึกษา

ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตภาคกลาง 

 

 

71
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๔) ปรับปรุงหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมอบหมายใหทุกหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให

มีความทันสมัย มีความนาสนใจ และสื่อสารใหผูเรียนไดรับทราบในแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 

 

๓. คณะ/วิทยาลัย มีอัตรา/จํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทาใด และมีผลภาวะมีงานทํา ความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตเปนอยางไร 

 สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ๔๒๖ คน มีงานทํารอยละ ๖๗.๘๔ (จาก

บัณฑิตผูทําแบบสอบถามท้ังสิ้น ๒๘๙ คน) และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกหลักสูตร อยูในชวงคะแนน ๓.๘๐ 

– ๔.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕ (ขอมูลจากระบบ qa.bsru.ac.th ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 

๔. คณะ/มหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนไดผลอยางไร มีอุปสรรคอะไรบาง 

๔.๑ แอปพลิเคชั่น/แพลตฟอรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (สํารวจจากคณาจารยท้ัง

คณะฯ) 

 

 

 

 

72
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๔.๒ รูปแบบในการวัดและประเมินผล (สํารวจจากคณาจารยท้ังคณะฯ) 

 

๔.๓ ปญหาและอุปสรรค (สํารวจจากคณาจารยท้ังคณะฯ) 

 - อินเตอรเนต็ไมเสถียร 

 - ไมสามารถตัดตอคลิปการสอนได 

 - นักศึกษาไมมีคอมพิวเตอรสวนตัวในการใชงาน 

 - นักศึกษาไมมีชั่วโมงอินเตอรเนต็ มีอินเตอรเน็ตไมพอเพียง เนื่องจากตองเรียนหลายวิชาแบบออนไลน 

ทําใหอินเตอรเน็ตชา อินเตอรเน็ตหลุด  

 - อาจารยและนักศึกษาตองเพ่ิมคาใชจายสําหรับอินเตอรเน็ต 

 - ติดตอนักศึกษายาก ถึงแมจะมีไลนกลุมแตไมวาสามารถเขากลุมไดทุกคน นักศึกษาบางคนยังมีมือถือท่ี

ไมสามารถใชไลนได 

 - นักศึกษาไมสามารถเขาสืบคนงานวิจัยได หากไมใชการสืบคนผานอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย  

 - นักศึกษาไมสามารถเขามาทํางานวิจัยท่ีเปนการทดลอง หรือตองทดสอบดวยเครื่องมือตางๆ 

 - การสอบในรูปแบบอัตนัยทําไดลําบาก 

 

๔.๔ ขอเสนอแนะใหทางคณะ/มหาวิทยาลัย (สํารวจจากคณาจารยท้ังคณะฯ) 

 - จัดซ้ือ account zoom ใหสาขาวิชาละ ๑ account 

 - ควรมีชองทางใหนักศึกษาใชงานอินเตอรเนตท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนไดฟรี 

 - ปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเนต  

 - ดําเนินการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมสําหรับการสอนแบบออนไลน 

 - การจัดอบรมใหนักศึกษาใชระบบออนไลนในการเรียน หรือมีสื่อท่ีนักศึกษาสามารถเขาไปศึกษาเองได 

 - ควรใหการสนับสนุนทุกโปรแกรมท่ีผูสอนถนัด 
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 - ควรอนญุาตใหจัดการเรียนการสอนแบบปกติ แตมีมาตรการควบคุมเพ่ิมสําหรับ Covid-๑๙ 

 - หากยังคงมีการแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหมในปจจุบันและอนาคต ตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

สามารถพัฒนางานดานปฏิบัติการ หากไมสามารถพัฒนาไดทันใหพิจารณาการหมุนเวียนนักศึกษาเพ่ือจัดการเรียน

การสอนเปนกลุมแลวเพ่ือควบคุมการแพรระบาด โดยสามารถคิดแนนภาระงานเพ่ิมเติมได 

 - จัดเจาหนาท่ีชวยจัดทําสื่อการสอน ตัดตอคลิปการเรียนการสอน 

 - จัดใหมีระบบการยืม-คืน โนตบุค กรณีท่ีตองมีการเรียนการสอนออนไลน สําหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพย จะไดไมเปนอุปสรรคในการเรียน 

 

๕. คณะ/มหาวิทยาลัย มีการจัดการสอนแบบ outcome-based education หรือไมและ

ดําเนินการอยางไร 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ outcome-based education ๑๐๐% 

โดยนักศึกษาทุกคนตองทําโครงการวิจัยกอนสําเร็จการศึกษา มีการสอบปากเปลา และจัดทําเลมบัณฑิตนิพนธ 

เพ่ือสําเร็จการศึกษา นอกจากนั้นยังมีการจัดการสอนแบบ outcome-based education เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 - จัดการเรียนใหนักศึกษาหาคําตอบ และศึกษาบทเรียนดวยตนเอง ตามใบงานหรือวัตถุประสงคของ

บทเรียนท่ีกําหนด 

 - การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู 

 - ใหผูเรียนนําเสนอองคความรูในรูปแบบตางๆ เชน คลิป ผานทาง youtube 

 - มีการมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําคลิปวิดีโอนําเสนอรายงานแทนการนําเสนอหนาชั้นหรือผานวิดีโอคอล 

โดยใหนักศึกษาคิดเปนพลอตเหมือนการจัดรายการพูดคุยกันในหัวขอท่ีตัวเองไดรับมอบหมาย และใหนักศึกษาฝก

ใชแอพพลิเคชันโทรศัพทในการตัดตอวิดีโอเพ่ือรีวิวผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับหัวขอท่ีผูสอนมอบหมาย 

 - ใหนักศึกษาศึกษาผลงานวิจัยและนําเสนอผลการเรียนรูหนาชั้นเรียน 

 - ใหนักศึกษาทําชิ้นงานแลวนํามาเสนอ ทําเปนคลิปวีดีโอ 

 - ใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน 
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๖. คณะ/วิทยาลัย มีปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ/วิทยาลัยอยางไร 

 ดานการวิจัย 

 -  งานท่ีหลากหลาย งานเอกสารมากมาย ทําใหตองบริหารจัดการงานหลาย ๆ อยางพรอมกัน จึงไม

สามารถทุมเทใหกับงานวิจัยไดอยางเต็มท่ี 

 ดานการรับนักศึกษา 

 -  ปญหาหรืออุปสรรคในภาพรวมของคณะ เกิดจากจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับ สงผลโดยตรง

ตองบประมาณท่ีไดรับจัดสรร รวมท้ังปญหาการแพรระบาดของโรค Covid-๑๙ ท่ีสงผลใหคณะตองปรับรูปแบบ

การจัดกิจกรรมเปนระบบออนไลน 

 ดานงบประมาณ 

 - คณะฯและสาขาวิชาไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนอย ไมเพียงพอแกการใชในการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 

๗. คณะ/วิทยาลัย มีขอเสนอแนะท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือฝายบริหาร

ของมหาวิทยาลัยอยางไร 

- เพ่ิมหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีเฉพาะเพ่ือแนะแนวศึกษาตอและประชาสัมพันธ และแบง

ความรับผิดชอบตามภูมิภาค 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อโฆษณาชองทางออนไลน 

- ปรับปรุงประกาศขอบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโปรโมชั่นเพ่ือสรางแรงจูงใจในการ

เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

- จัดเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานวิจัยจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 

๗. คณะ/วิทยาลัย มีขอเสนอแนะท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือฝายบริหาร

ของมหาวิทยาลัยอยางไร 

  ดานการวิจัย 

- ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหนอยลง ลดงานเอกสาร เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ

ทํางาน หากมีขั้นตอนและงานเอกสารมาก จะทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการทําวิจัย  

- ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเงินทุนวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษา 
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ดานการรับนักศึกษา 

- เพ่ิมหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีเฉพาะเพ่ือแนะแนวศึกษาตอและประชาสัมพันธ 

และแบงความรับผิดชอบตามภูมิภาค 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อโฆษณาชองทางออนไลน 

- ปรับปรุงประกาศขอบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดทําโปรโมชั่นเพ่ือสราง

แรงจูงใจในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

- จัดเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

- ลดขึ้นตอนการรับนักศึกษาใหนอยลง ปจจุบันขั้นตอนเยอะแยะยุงยากมาก ตองอํานวยความ

สะดวกใหแกผูมาสมัครเรียนใหมากท่ีสุด สะดวกท่ีสุด ประหยัดคาใชจายและเวลาใหมากท่ีสุด 

ดานงบประมาณ 

- มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณใหกับคณะฯและสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลกัสตูรความเป็นเลศิ  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)  
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรความเป็นเลิศ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 
1.  หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อะไรบ้าง 

1.1  ข้อมูลจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ 

อายุการ
ท างาน 

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

1 อ.ดร.นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์ ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์    9 ปี 
2 อ.ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์ วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์    7 ปี 
3 อ.กฤษฎา  สังขมงคล วท.ม. คณิตศาสตร์    8 ปี 
4 อ.ดร.สมภพ  แซ่ลี้ ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์    7 ปี 
5 อ.ดิษยลักษณ์  อเดโช วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์    12 ปี 
6* ผศ.ดร.วรรณภร  ศิริพละ ปร.ด. การบริหารการศึกษา    9 ปี 
7 รศ.ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟ่ืองฟู ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์    20 ปี 
8.  อ.ปุณยวัจน์  เปรมปรีดิ์ วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์    1 ปี 

หมายเหตุ  *จ้างโดยใช้เงินงบประมาณของสาขาวิชา เนื่องจากเกษียณอายุราชการแล้ว 
 

1.2  แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับใน 

มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา
ที่รับเข้าในแต่ละ

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 75 75 71 (94.67%) 70 (93.33%) 70 (93.33%) 
2562 60 59  52 (88.14%) 51 (86.44%) 
2563 60 59   57 (96.61%) 
รวม 195     

 
1.3  ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 

 18,700 บาท ต่อคน  
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1.4  จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า

ในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 75 4 (5.33%) 0 0 
2562 59  7 (11.86%) 1 (1.69%) 
2563 59   2 (3.39%) 
รวม 193    

 
1.5  จ านวนอัตรา/ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า

ในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ปีการศึกษา 2557 85 (79*) 69 (81.18%) 4 (4.71%) - 
ปีการศึกษา 2558 71 (67*)  54 (76.06%) 5 (7.04%) 
ปีการศึกษา 2559 109 (97*)   73 (66.97%) 

รวม     
 
1.6  อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 
2562 74 67 56 86.15 
2563 62 62 58 93.33 

 
1.7  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

2562 74 28 4.25 
2563 62 24 4.22 
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1.8  ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ล าดับ ชือ่ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ 
1. นายพงษ์พิชญ์  พิมพ์นารากร  รางวัล นักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ “การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขา
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. น.ส.กันทิมา  ป้องแดง ร า ง วั ล  Outstanding Presenter ใ นก า รประชุ ม วิ ช า ก าร
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ  “ The 3rd International 
Conference on Media Studies 2019” เ มื่ อ วั นที่  3 – 6 
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. นายอธิวัฒน์  โพธิ์ทอง ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนื่อง
ในโอการได้รับการบรรจุครู กทม. (ครูคืนถิ่น) ส่งผลให้สาขา
ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่
สามารถผลิตบัณฑิตได้ประสบความส าเร็จ 

4. นายอุเทน  โพธิ์ทอง 
5. น.ส.เบญญาภา  ราชเจริญ 
6. น.ส.กาญจนารัตน์  เสือสมบุญ 
7. น.ส.ภควดี  โชตโิก 
8. น.ส.ปิยธิดา  สุพรหมมา 
9. นายสัมฤทธิ์  ศรีพิพัฒน์ 
10. นายอธิวัฒน์  นัยวิกุล รางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขา
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
2.  หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

2.1  ด้านทรัพยากร บุคลากร 
- ภาระงานในการท างานเอกสารค่อนข้างมาก ส่งผลให้เวลาในการพัฒนาตนเองและท าผลงานทาง

วิชาการลดลง  
- การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์สูง ๆ หรือมี Impact Factor 

มักจะมีค่าตีพิมพ์ค่อนข้างสูง ท าให้ไม่สามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ได้ 
2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 

- หากเปิดเทอม onsite เต็มรูปแบบ มักจะมีห้องเรียนไม่พอ ทั้งที่บางห้องพบว่าว่างแต่ไม่สามารถ
ใช้ได้  

- การจัดการเรียนการสอน และการสะสางงานต่าง ๆ ในบางครั้งมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อาคาร
เกินกว่าเวลา 20:00น.  

- ระบบ ERP จัดซื้อจัดจ้าง รองรับถึงแค่ Window7 ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดตั้ง และ
คณาจารย์ไม่มีความคุ้นเคยในการใช้ระบบ ท าให้เสียเวลาในการท างานมาก 
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- ระบบ internet ของมหาวิทยาลัย ไม่เสถียร 
- การจัดการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน เป็นไปอย่างล่าช้า เช่น การซ่อม

แอร์ที่เกิดน้ ารั่วซึม อุปกรณ์เชื่อมต่อในห้องเรียนไม่สามารถใช้การได้ 
- อาจารย์หลายท่านต้องท าการซื้อ license ของโปรแกรม Zoom ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนนักศึกษาที่ต้องมีการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม 
2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 

- ในสถานการณ์ Online เป็นการยากในการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่ต้องมี
การเขียนอธิบายและมีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักศึกษาบางส่วนมีการทุจริตในการ
ทดสอบ 

- นักศึกษาหลายคนไม่มีความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ online ท าให้การท างาน
บางอย่าง นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้ 

2.4 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ไม่มี 

2.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืน เพื่อการจัดการศึกษา 
- การรับทราบหลักสูตรโดย สป.อว.ค่อนข้างช้า ส่งผลต่อการกู้ กยศ.ของนักศึกษา 
- การอ านวยสะดวกด้านต่าง ๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ระบบประกันคุณภาพ ยังไม่สมบูรณ์และ

รองรับการท างานที่ดีเพียงพอ  
- การด าเนินเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับส านักส่งเสริมวิชาการ ยังคงใช้รูปแบบกระดาษ สมควรพัฒนาใน

การท าสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การเซ็นอนุมัติการลาออก การเพ่ิมถอนรายวิชา 
การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์ท่ีต้องให้นักศึกษาต้องท าเรื่องยกเลิกรายวิชาก่อนหน้า ซึ่ง
ทางส านักทะเบียนสามารถอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องท าเอกสารให้
ยุ่งยากมากมาย 

- ระบบสนับสนุนการท าประกันคุณภาพด้านวิชาการ เช่น มคอ3 มคอ5 ของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
และวิชาชีพครู ควรมีความพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ก่อนช่วงระยะเวลาประกันคุณภาพ และควร
ก ากับให้รายวิชาเหล่านี้ ด าเนินการตามกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันกับสาขาวิชา 

- มหาวิทยาลัยควรมีระบบรองรับการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่ อ านวยความสะดวกให้แต่ละ
สาขาวิชาใช้ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และควรมีระบบติดตามนักศึกษาเกี่ยวกับการรายงานตัว โดย
ที่ไม่สร้างภาระให้กับสาขาวิชามากเกินไป 

- ระบบฐานข้อมูลของอาจารย์จากหน่วยงาน กบบ. ส านักทะเบียน และส่วนอ่ืน ๆ ควรมีการ
เชื่อมโยงกันและอัพเดทข้อมูลอย่างรวดเร็ว  

- ข้อมูลของนักศึกษา เกี่ยวกับสถานะต่าง ๆ ควรอัพเดทในระบบทันทีที่มีการอนุมัติ เช่น การลาออก
ของนักศึกษา เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการท าประกันคุณภาพ (จากการติดตามข้อมูลกับ
นักศึกษา ทราบว่า ด าเนินการเรียบร้อย ได้รับเงินประกันคืนเรียบร้อย แต่ในระบบยังไม่มีการขึ้น
สถานะการลาออก)  
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3.  หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
อะไรบ้าง 
1. วางระบบการท างานใหม่ โดยลดการท างานซ้ าซ้อน หรืองานเอกสารที่ไม่จ าเป็นออกจากภาระงานของ

อาจารย์ 
2. ปรับงบประมาณสนับสนุนส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีมี Impact Factor 
3. จัดระบบการจองห้องเรียนให้มีระบบและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือจะได้ทราบว่าห้องเรียนทั้งหมดที่

มีนั้นเพียงพอหรือไม่ 
4. ไม่ควรจัดสรรการใช้ห้องโดยให้แต่ละสาขาเป็นเจ้าของห้องนั้น ๆ ซึ่งบางสาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษา

ไม่มาก และไม่จ าเป็นต้องใช้ห้องเรียนจ านวนมากในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ห้องว่าง แต่ใช้
ประโยชน์ไม่ได้เป็นจ านวนมาก ควรจัดระบบใหม่ให้เป็นของส่วนกลางเข้าไปดูแล 

5. ยืดหยุ่นเวลาปิดอาคาร หรือปรับรูปแบบการเข้าออกตึกให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติในช่วงเวลานอกเวลา
ราชการ 

6. อัพเดทระบบ ERP จัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่ งขึ้น และควรมีคู่มือที่แสดง
ขั้นตอนการกรอกในระบบ ในส่วนที่อาจารย์จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารหลักสูตร 

7. จัดอบรมในเรื่องการประเมินผล online ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีคุณภาพ 
8. จัดระบบและวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับ มคอ และระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพที่พร้อม

มากขึ้น 
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม Zoom เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและนิเทศนักศึกษา 
10. จากนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเป็น SMART University ควรปรับให้ทุกระบบ ด าเนินการได้

ทาง online มากขึ้น และท าให้แต่ละระบบ ด าเนินการง่าย มีคู่มือการใช้ให้กับคณาจารย์  
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลกัสตูรความเป็นเลศิ  

สาขาวิชาเทคนคิการแพทย ์ 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรความเป็นเลิศ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

1. หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อะไรบ้าง 
1.1 ข้อมูลจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชา) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ 

อายุการท างาน 

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

อา
จา

รย
์ผู้ส

อน
 

1 ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน * ปริญญาเอก    12 ปี 4เดือน 
2 ผศ.ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล ปริญญาเอก    5 ปี 11เดือน 
3 อ.ดร.กาญจนา สุจิรชาโต ปริญญาเอก    8 ปี 10เดือน 
4 ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย ปริญญาเอก    12 ปี 8 เดือน 
5 อ.ดร.อฑิตยา โรจนสโรช ปริญญาเอก    5ปี 10 เดือน 
6 ผศ.ดร.พจมาน ผู้มีสัตย์ ปริญญาเอก    12 ปี 10 เดือน 
7 รศ.สุรนันท์ ตีระวัฒนพงษ์ ปริญญาโท    11 ปี 1 เดือน 
8 รศ.รัชนี สุวรรณนุรักษ์ ปริญญาโท    10 ปี 9 เดือน 
9 ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ ปริญญาโท    11 ปี 5 เดือน 
10 ผศ.ประมูล อรุณจรัส  ปริญญาโท    11 ปี 5 เดือน 
11 อ.ชญาภา พรหมเดชวัฒนา ปริญญาโท    12 ปี 3 เดือน 
12 ผศ.ดร.วิวรรณ เสนะสุทธิพันธุ์ ปริญญาเอก    9 ปี 9 เดือน 
13 ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์   ปริญญาโท    12ปี 10 เดือน 
14 อ.พรพรรณ โพธิไ์กร ปริญญาโท    3 ปี 7 เดือน 
15 อ.ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดี ปริญญาเอก     1 ปี 7 เดือน 
16 อ.ดร.อัฐพันธ์ หมอช้าง ปริญญาเอก    11 เดือน 
17 อ.ดร.เกวลิน วงศ์โถง ปริญญาเอก    8 เดือน 
18 อ.ดร.จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง ปริญญาเอก    3 เดือน 
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรท่ีปรากฏใน มคอ.2  
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1.2 แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา 
ท่ีรับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู ่
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

2561 จ านวน 30 คน จ านวน 27 คน จ านวน 27 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 25 คน 
ร้อยละ 92.6  

จ านวน 25 คน 
ร้อยละ 92.6 

2562 จ านวน 30 คน จ านวน 38 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 38 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 37 คน 
ร้อยละ 97.4 

2563 จ านวน 30 คน จ านวน 41 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 40 คน 
ร้อยละ 97.6 

รวม จ านวน 120 คน จ านวน 106 คน จ านวน 27 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 63 คน 
ร้อยละ 96.9 

จ านวน 102 คน 
ร้อยละ 96.2 

 
 1.3 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.4 จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ท่ีรับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

2561 จ านวน 27 คน จ านวน 0 คน 
ร้อยละ 0 

จ านวน 2 คน 
ร้อยละ 7.4 

จ านวน 0 คน 
ร้อยละ 0 

2562 จ านวน 38 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 0 คน 
ร้อยละ 0 

จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 2.6 

2563 จ านวน 41 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 2.4 

รวม จ านวน 106 คน จ านวน 0 คน 
ร้อยละ 0 

จ านวน 2 คน 
ร้อยละ 3.1 

จ านวน 2 คน 
ร้อยละ 1.9 
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1.5 จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ท่ีรับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 39 คน จ านวน 17 คน 
ร้อยละ 43.6 

จ านวน 10 คน  
ร้อยละ 25.6 

จ านวน 5 คน 
ร้อยละ 12.8 

ปีการศึกษา 2559 จ านวน 26 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 16 คน 
ร้อยละ 61.5 

จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 11.5 

ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน - คน 
ร้อยละ - 

จ านวน 11 คน 
ร้อยละ 37.9 

รวม จ านวน 94 คน จ านวน 17 คน 
ร้อยละ 43.6 

จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 54.2 

จ านวน 19 คน 
ร้อยละ 37.3 

1.6 อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ท่ีส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ท่ีตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ท่ีได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ท่ีได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 
2562 35 28 23 82.14 
2563 ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล 

1.7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตท่ี 
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับ 
การประเมินฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

2562 35 15 4.11 
2563 ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล 
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1.8 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

1 น.ส.วชรพร เช้ือบุญ 
น.ส.ปรานปริยา สุนีย์ 
น.ส.สุดารัตน์ ช้างสาร 
 
 

งานประชุมวิชาการ The 3rd 
CU-TU-BUU-BSRU 
Medical Technology 
Student’s Research 
Conference 2020 

The best oral presentation 
award  

2 น.ส.บุษรา สร้อยประดิษฐ 
น.ส.ยลดา เต๋งจงดี 
น.ส.สกาวเดือน นาโสม 

โครงการการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา
เทคนิคการแพทย์ ระดับ
ปริญญาตรี (Student 
Forum) ในงานประชุม
วิชาการประจ าปี สมาคม
เทคนิคการแพทย์ฯ ครั้งท่ี 
44 

ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน
เสนอผลงานวิจัยจากสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ในพระอุปถัมภ์พระองค์
เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารี
นาถ ประจ าปี 2563 

หมายเหตุ  ข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

2. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง  
2.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) 

   สืบเนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา มากกว่าจ านวนนักศึกษาท่ีก าหนด
ไว้ตามแผนการรับใน มคอ.2 (30 คน) ดังนี้  ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จ านวน 38 คน ปี
การศึกษา 2563 มีนักศึกษา จ านวน 41 คน และปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จ านวน 47 คน และมี
นักศึกษาตกค้างแต่ละปีการศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ควรมีการเตรียม
อัตราก าลังด้านบุคลากร ท้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ และอัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ตามท่ีสภาเทคนิคการแพทย์ก าหนด 
 

2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และงบประมาณ 
  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มีห้องบรรยาย จ านวน 1 ห้อง ส าหรับนักศึกษาท้ัง 3 ช้ันปี (ช้ันปี

ท่ี 2 - 4) จึงท าให้ต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนบรรยายร่วมด้วย นอกจากนี้ภาควิชา
ยังขาดห้องกิจกรรมนักศึกษาตามข้อก าหนดของสภาเทคนิคการแพทย์ (ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการสร้างห้องบรรยายและกิจกรรมนักศึกษาแล้ว) 

 ควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ (โดยทางภาควิชาจะต้ังขอในงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2566) 
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5 
 

 
 

2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
   สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางภาควิชาเทคนิคการแพทย์
จึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการ
จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ ส าหรับภาคปฏิบัติในบางหัวข้อได้ใช้วิธีการ
สอนออนไลน์หรือวิธีการสอนอื่นๆ ท่ีเหมาะสม ท าให้นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติการได้ครบถ้วน
นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ นักศึกษาบางคนอาจมีข้อจ ากัดด้าน
เทคโนโลยี จึงอาจส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษาท าได้ไม่เต็มท่ี   
 

2.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เป็นหลักสูตรท่ีเน้นทักษะด้านการฝึกปฏิบัติ จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้นักศึกษาต้องดูคลิป VDO ในภาคปฏิบัติบางหัวข้อ และยังไม่ได้ฝึก
ปฏิบัติจริง ท าให้ภาควิชาต้องนัดนักศึกษามาฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 ลดลง 
 

2.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  
 ทางภาควิชามีการท า MOU กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ในการจัดการเรียนการสอบวิชา

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  
อาจารย์ในภาควิชามีการท าวิจัยร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานภายนอก  

    
3. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 

อะไรบ้าง  
สืบเนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา มากกว่าจ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดไว้

ตามแผนการรับใน มคอ.2 (30 คน) ดังนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จ านวน 38 คน ปีการศึกษา 
2563 มีนักศึกษา จ านวน 41 คน และปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จ านวน 47 คน ทางภาควิชา
เทคนิคการแพทย์จึงมีความประสงค์ของบประมาณสนับสนุนส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับ
การเรียนการสอน เพื่อใหม้ีสัดส่วนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่อจ านวนนักศึกษาขณะเรียนปฏิบัติการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ และเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์) เช่น กล้องจุลทรรศน์ 
ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 เครื่องปั่นทางธนาคารโลหิต เป็นต้น (โดยทางภาควิชาจะต้ังขอในงบประมาณแผ่นดินใน
ปีงบประมาณ 2566) 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลกัสตูรความเป็นเลศิ  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรความเป็นเลิศ  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
๑. หลักสูตรมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  อะไรบ้าง 

๑.๑ ข้อมูลจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ 

อาย ุ
การท างาน 

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

1.  ผศ.ณภัทร  เตียววิไล วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาเอกโรคติดเช้ือและ
วิทยาการระบาด 
วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์) 

   10 ปี 6
เดือน 

2.  อาจารย์ณฐมน  สืบซุย ส.ม.(อนามัยส่ิงแวดล้อม) 
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
วท.บ.(เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) 

   7 ปี 4 
เดือน 

3.  อาจารย์เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การ
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

   4 ปี 3 
เดือน 

4.  อาจารย์เนตรดาว  สงวนสิน ส.ม.(การพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิ) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

   8 ปี 1เดือน 

5.  อาจารย์เบญจรัตน์ จันสน วท.ม.(สรีรวิทยา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

   1 ปี 8 
เดือน 

6.  ผศ.ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา ศ.ด.(ประชากรศึกษา) 
วท.ม.(การพยาบาลสาธารณสุข) 
วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรม) 
ส.บ.(การบริหารสาธารณสุข) 
ปกศ.(พยาบาลศาสตร์และผดุง
ครรภ์ช้ันสูง) 

   16 ปี 9 
เดือน 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สถานะอาจารย์ 

อาย ุ
การท างาน 

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ

หล
ักส

ูตร
 

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร 

ผู้ส
อน

 

7.  อาจารย์ ดร.พรธิภา ไกรเทพ ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ศศม.(สุขศึกษา) 
วท.บ.(สุขศึกษา) 

   20 ปี 3 
เดือน 

8.  อาจารย์วิทวัส  กมุทศรี ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการ
กําหนดอาหาร 

   7 ปี 4 
เดือน 

9.  อาจารย์กรณ์ภัสสรณ์   
ศักดิ์โสภา 

วท.ม.(สรีรวิทยา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

   1 ปี 

10.  อาจารย์ฐมาพร  เช่ียวชาญ กศ.ม.(การจัดการสุขศึกษา) 
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) 

   6 เดือน 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรท่ีปรากฏใน 
มคอ.๒ 

 
๑.๒ แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. ๒ 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖0 50 44 40 38 38 
๒๕๖1 50 33 27 24 24 
๒๕๖2 50 47 - 47 43 
2563 50 62 - - 59 
รวม 200 186 67 109 164 
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๑.๓ ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร 945,000 1,669,500 2,477,538 3,376,566 3,421,590 
2. งบด าเนินการ 
   - ค่าตอบแทน 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

   - ค่าใช้สอย 1,461,200 2,722,400 3,933,600 5,144,800 5,144,800 
   - ค่าวัสดุ 450,000 600,000 800,000 1,000,000 1,000,000 
   - ค่าดําเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

552,800 905,600 1,258,400 1,611,200 1,611,200 

3. งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

รวมรายจ่าย 4,709,000 7,197,500 9,769,538 12,432,566 12,477,590 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 

ในการผลิตบัณฑิต 
78,483 59,979 54,275 51,802 51,990 

 
๑.๔ จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละ                        

ปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) 

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖0 44 4 2 0 
๒๕๖1 33 6 3 0 
๒๕๖2 47 - 4 0 
2563 62 - - 3 
รวม 186 10 9 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

92



๑.๕ จ านวนอัตรา/ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา 2560 38 0 0 0 
ปีการศึกษา 2561 24 0 0 0 
ปีการศึกษา 2562 43 0 0 0 
ปีการศึกษา 2563 59 0 0 0 

 
 

๑.๖ อัตราภาวะการได้งานท าใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน ๑ ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน ๑ ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 

๒๕๖๒ 64 57 50 87.72 
๒๕๖๓ นักศึกษาเพิ่งเสร็จ

จากการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ คาดว่ามี
นักศึกษาจบปีนี้ 40 
คน 

- - - 

 
 
 

๑.๗ ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 
การประเมินฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

๒๕๖๒ 64 คน 13 คน 4.27 
๒๕๖๓ นักศึกษาเพิ่งเสร็จจาก

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คาดว่ามี
นักศึกษาจบปีนี้ 40 
คน 

- - 
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๑.๘ ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
    
    
    
    

หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
๒. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

๒.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 1. อาจารย์ สาขาวิชาฯ มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 1 : 18 ซึ่งเกินกว่าท่ีสภาการ 

สาธารณสุขชุมกําหนดไว้ไม่เกิน 1 : ๘  และสาขาวิชาฯ ยังขาดอาจารย์ท่ีต้องไปประจําตามสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ (ซึ่งทางแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะมาว่า
ควรมีอาจารย์ไปอยู่กับนักศึกษาในช่วงฝึกฯ เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  เพื่อท่ีอาจารย์จะได้ควบคุมให้ได้
คุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังในคําแนะนํากับนักศึกษาในขณะการฝึก)  ซึ่งถ้าให้อาจารย์ท่ีมีอยู่
ในตอนนี้ไปประจําท่ีแหล่งฝึก จะทําให้ขาดอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจําเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนท่ีมีเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง  และอาจารย์มีภารกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้คําปรึกษาเรื่องการเรีย 
 2. สายสนับสนุน (เจ้าหน้าท่ี)  ในข้อบังคับของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระบุไว้ว่าจะต้องมี
เจ้าหน้าท่ีประจําสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน และในปัจจุบันสาขาวิชาต้องจัดสรรงบประมาณของสาขาเพื่อจ้าง
ฝ่ายสนับสนุน  ทําให้งบประมาณของสาขาวิชามีจํากัด ท่ีจะดําเนินการด้านกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ซึ่งเจ้าหน้าท่ีมีภาระงานในสาขาวิชาดังนี้ 

 2.1 จัดเตรียมและดูแลทําความสะอาดห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเรียนการ 
สอน  
  ๒.๒ ดําเนินการเรื่องการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  รวมถึงการดําเนินการเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างของสาขาวิชา 
 2.3 ให้คําปรึกษาและขอ้แนะนํากับนักศึกษาถึงการใช้ ดูแลและรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

 2.4 บริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา แก่นักศึกและอาจารย์ 
 2.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.6 ดําเนินงานธุรการต่างๆ ของสาขาวิชา 

 
๒.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  

  1) สาขาวิชายังขาดครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาเบื้องต้น เช่น เครื่องวิเคราะห์
ส่วนประกอบของร่างกาย (Body composition) หุ่นฉีดยา หุ่นทางการพยาบาล ซึ่งมีความจําเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  
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  ๒) สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนคับแคบ เนื่องจากในวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติ เช่น วิชาสุขศึกษา
และการสร้างเสริมสุขภาพ วิชาผู้นําและการสร้างทีมงานพัฒนาสุขภาพ จําเป็นต้องใช้ห้องท่ีมีพื้นท่ีกว้าง 
เนื่องจากนักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ทําให้มีข้อจํากัดในการจัดเรียนการ
สอน  และแนวโน้มของนักศึกษาท่ีมาเรียนมีจํานวนเพิ่มขึ้นนับจากปีการศึกษา 2562-2564 จํานวน 43, 
59, 88 ตามลําดับ 
  3) เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําให้สาขาวิชาไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นสําหรับการ
เรียนการสอนท่ีมีราคาแพงได้ จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ  

- 
 

๒.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
๒.๕ ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  

- 
 
๓. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 

อะไรบ้าง 
 1. ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนบุคลากร ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีสาขาวิชา   
 2. ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการสอนท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้นในปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 3. ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนสถานท่ีสําหรับการจัดการเรียนการสอน และ
การทํากิจกรรมของสาขา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  ห้องเรียนท่ีมีขนาดรองรับจํานวนนักศึกษาและ
เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 

96



 
   

6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  

 

 
ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที่ 

๑. วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะครุศาสตร์  
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมโรงเรียนสาธิตฯ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

- วิทยาลัยการดนตรี 
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

ห้องประชุมช้ัน 13  
อาคาร 6 

๔. วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

- คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

Zoom Meeting ID:  
963 2516 2882 

Passcode: 112233 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

5. วันพฤหัสบดีที่ 26 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Zoom Meeting ID:  
967 2104 9426 

Passcode: 112233 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 
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ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที่ 

6. วันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Zoom Meeting ID: 
918 9596 1200 
Passcode: 112233 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันศุกร์ที่ 10 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี
บริการใน กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

8. วันศุกร์ที่ 17 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ี
บริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  

มติที่ประชุม 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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