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6. นายวิชชา   สุขรัตน์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
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เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 
   

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอท่ีประชุมว่า การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงาน 
ในหลักสูตรครั้งนี้เป็นการเย่ียมเยียน เพื่อให้ขวัญก าลังใจแทนสภามหาวิทยาลัย แทนอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นตัวแทนท่ีมาจากการแต่งต้ังของสภามหาวิทยาลัย  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

  



 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
  4.1 การรับฟังแนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้เข้าน าเสนอแนวนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี ้  

นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ดังนี ้  
1) เปิดแผนการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University เน้นเรื่องของการ

เปล่ียนมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพให้เร็วที่สุดใน 3 เรื่อง คือ บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี 
และจุดเน้นท่ีส าคัญจากการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย คือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง   

2) แนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ต้องท าเป็น Module บางอย่างแทรกไว้ คือต้องมีหลักสูตรระยะส้ันด้วย ตัวอย่างเช่น หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงแต่เรียนจบแล้วรับใบปริญญาเท่านั้น แต่ต้องเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามา 

Upskill Reskill ตัวเอง เป็นต้น ส่วนหลักสูตรท่ีไม่เป็นท่ีต้องการจริง ๆ คือต้องมีการยุบ ควบ รวม หลักสูตรนั้น 
โดยให้อาจารย์ Upskill Reskill ตัวเอง ให้สามารถอยู่ในหลักสูตรใหม่ได้ 

3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีได้มาตรฐาน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในระบบออนไลน์ ในขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เร่งระบบโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ พัฒนาศักยภาพการสอนออนไลน์ของอาจารย์ ในช่วงท่ีผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้เปิดอบรมการสอน
ออนไลน์เป็นจ านวนมาก เพื่อให้อาจารย์สามารถสอนออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ 

4) การท างานวิจัยจะเน้นความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น ท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีจะมาท าวิจัยในรูปแบบของโครงการวิจัยเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น  

๕.การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. จากการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่พยายามมุ่งเน้นไปทาง
ชุมชนและการพัฒนาสังคม ประเด็นนี้ควรต้องพิจารณาว่าทางส่วนกลางเห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยหรือไม่  
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาจจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านวิชาชีพ เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรีและครู เป็นต้น 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีจะมุ่งไปสู่กลุ่มท่ีต้องการพัฒนาอย่าง
จริงจัง  

3. การจัดท าหลักสูตรระยะส้ันควรจัดท าหลักสูตรระยะส้ันท่ีมีความแตกต่างกับสถาบันอื่น 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน 

4. การอบรมควรเปิดให้มีการนับช่ัวโมงการอบรมเพื่อให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
และย้ายเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาได้ 



 
 

5. มหาวิทยาลัยควรเปิดให้มีการทดลองเรียนในกลุ่มของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีสนใจได้เข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น 
เ 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์  
(สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา) 

 

สรุปเร่ือง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ โดยทางคณะครุศาสตร์ได้น าเสนอ
แนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญโดยย่อ (ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม) คณะครุศาสตร์มีภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
และการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
โดยต้ังงบประมาณไว้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการครบถ้วนทุกกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
แม้ว่าในบางกลยุทธ์ไม่ปรากฏว่ามีการต้ังงบประมาณ แต่ส่งผลทางอ้อมจากการด าเนินโครงการต่าง  ๆ  
ในกลยุทธ์อื่น ๆ 
 2. คณะมีอัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ดังนี้  
 คณะครุศาสตร์เปิดสอนท้ังหมด 14 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร  
มีนักศึกษาท้ังหมดจ านวน 2,047 คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติจ านวน 1,353 คน นักศึกษาภาคพิเศษ
จ านวน 694 คน ในจ านวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 1,395 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 
652 คน  
 การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2562 ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ ของคณะ 
ครุศาสตร์ ได้คะแนนโดยรวม 4.58 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีจุดเด่นดังนี้ 
  1. คณะมีการจัดการศึกษาท่ีมีหลักสูตรท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตร และมีผลการด าเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง 
  2. คณะมีอาจารย์ท่ีได้คุณภาพตามเกณฑ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับดีมาก
อย่างต่อเนื่อง 
  3. คณะมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนานักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาท่ีไปฝึกสอนได้รับ
ความพึงพอใจจากโรงเรียนในระดับดีมาก 
  4. ผลการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีท้ังเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  5. คณะมีการจัดท าผลงานทางวิชาการและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. เพิ่มคุณภาพ
ด้านอาจารย์ และมีการจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพครู เพื่อให้การสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 



 
 

  6. มีการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับชุมชนพื้นท่ี ก่อให้เกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  7. มีนโยบายท่ีมีทิศทางชัดเจนในบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
  8. คณบดีและทีมบริหารได้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
  9. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติการ ส่งผลให้เริ่มมีแนวการปฏิบัติท่ีดี  
โดยการจัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  10. มีระบบประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครบถ้วนตามกลไกระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  3.1 ด้านทรัพยากรบุคลากร (อาจารย์/สายสนับสนุน)  
   3.1.1 อาจารย์บางส่วนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการสอน
รายวิชาชีพครู กล่าวคือมีวุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ไม่ สอดคล้องกับการสอนรายวิชาท่ีเปิดสอน  
ท าให้อาจารย์บางท่านมีภาระงานสอนไม่ครบถ้วนตามภาระงานขั้นต่ า ในขณะท่ีบางรายวิชาขาดผู้สอน  
ท้ังนี้อาจารย์เหล่านี้บรรจุแต่งต้ังก่อนการก าหนดเกณฑ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการสอนวิชาเอก  
จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา/เพิ่มเติมคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานอุดมศึกษาของ สกอ. และ
มาตรฐานของคุรุสภา เช่น การส่ งเสริมสนับสนุนให้สร้างผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา  
ให้ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษส าหรับปริญญาท่ีสอง เป็นต้น 
   3.1.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูบางรายวิชามีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน
สอน ปัจจุบันใช้วิธีการจัดจ้างสอนรายช่ัวโมง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้อยู่ประจ า 
ให้นักศึกษาได้ขอค าปรึกษานอกเวลาเรียน แม้ว่าใช้วิธีการสอนควบคู่กับอาจารย์ประจ าและขอให้อาจารย์
ส่ือสารกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท้ังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา และรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาการวัด
ประเมินและวิจัยทางการการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับรายวิชาท่ีสอน 
อาจารย์มีจ านวนจ ากัด มีการจ้างอาจารย์พิ เศษรายช่ัวโมง อีกท้ังในปีงบประมาณนี้  มีอาจารย์ผู้สอน
เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน (ขอต่ออายุราชการ 1 ท่าน) นอกจากนั้นอาจารย์ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ซึ่งรับผิดชอบรายวิชาชีพครู 3 วิชา เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัย 
คงอัตราเหล่านี้ไว้ พร้อมกับเพิ่มอัตราก าลัง และบรรจุแต่งต้ังเพิ่มเติมโดยเร่งด่วน 
  3.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
   3.2.1 ระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยท่ีจัดสรรงบประมาณให้แก่
สาขาวิชาด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา (โดยค านวณจากอัตราเรียกเก็บคูณกับจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียน) ส่งผลให้สาขาวิชาบริหารการศึกษาและกลุ่มวิชาชีพครูไม่ได้รับ
งบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตร (ท าให้ไม่มีนักศึกษา)  แต่สองหน่วยงานนี้จ าเป็นต้องมี
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ในปัจจุบันแก้ปัญหาโดยการเข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
ท่ีหน่วยงานอื่นจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อเสนอแนะของคณะครุศาสตร์คือขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณให้แก่สาขาวิชาด้วยเงินค่าหน่วยกิตแทน (มหาวิทยาลัยจะได้เม็ดเงินส าหรับการบริหารส่วนกลาง 
ไม่แตกต่างกัน) ซึ่งสาขาวิชาท่ีไม่มีหลักสูตรแต่มีรายวิชาท่ีรับผิดชอบจะได้รับงบประมาณตามภาระงาน  
แล้วบริหารงบประมาณท่ีได้รับตามความจ าเป็นต่อไป ท้ังนี้จะส่งผลดีต่อสาขาวิชาต่าง  ๆ ท่ีจัดการเรียน 
การสอนให้แก่นักศึกษาต่างสาขาวิชาอีกด้วย เพราะงบประมาณจะถูกส่งตรงไปยังสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบสอน 



 
 

ไม่ต้องโอนเงินในภายหลัง ซึ่งในปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ส่งนักศึกษาไปเรียนท่ีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
จะต้องโอนเงินให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ฯ หลังจากได้รับเงินประจ างวดแล้ว 
   3.2.2 นักศึกษาสาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) ไม่แตกต่างจากนักศึกษา
สาขาวิชาอื่น ๆ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณในอัตราท่ีต่ ากว่าสาขาวิชาอื่น ๆ (สาขาวิชาท่ัวๆไป 3,000 บาท/
ภาคเรียน ส่วนสองสาขาวิชานี้ 2,000 บาท/ภาคเรียน ก่อนหักเข้าสมทบค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยและคณะ) 
ท้ังนี้อาจจะเกิดจากรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นรายวิชาปฏิบัติหรืออาจเกิดจากการค านวณท่ี
ผิดพลาด เป็นประเด็นท่ีต้องค้นหาค าตอบต่อไป ซึ่งได้ประสานงานกับกองนโยบายและแผนแล้ว และขอให้ทาง
สาขาวิชาประสานกับกองคลังและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อทบทวนการค านวณ 
นอกจากนั้นมีความเห็นว่าสองสาขาวิชานี้ควรด าเนินการปรับค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาจาก 
2,000 บาท เป็น 3,000 บาท เหมือนกับสาขาวิชาอื่นท่ัว ๆ ไป (ซึ่งสมเหตุสมผลหากจะเรียกเก็บจากนักศึกษา
แบบเหมาจ่ายใกล้เคียงกับสาขาวิชาอื่น ๆ) 
  3.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
   3.3.1 จากสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 ท าให้ต้องจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ ประสบปัญหากันทุกฝ่ายท้ังฝ่ายอาจารย์และนักศึกษา โดยภาพรวมนักศึกษาไม่พึงพอใจ  
การเรียนออนไลน์ คาดว่าน่าจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตรหัส 62 และ 63 จะต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
   3.3.2 จากสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 ก่อให้เกิดปัญหาในรายวิชา
ปฏิบัติ ซึ่งจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการ เช่น วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ศิลปศึกษา เป็นต้น  
   3.3.3 จากสถานการณ์การแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 ก่อให้เกิดปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างรุนแรง ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นนักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงาน  
ในสถานศึกษา ไม่สามารถใช้วิธีการอื่นมาทดแทน เช่น ไม่สามารถเรียนรายวิชาเป็นการทดแทน ไม่สามารถ
ศึกษาค้นคว้าเขียนรายงานเป็นการทดแทน เป็นต้น 
  3.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   3.4.1 เนื่องจากการเรียนรายวิชาชีพครูนั้น นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ของรายวิชาท่ีเรียนมาก่อนไปใช้ในการเรียนรายวิชาท่ีเรียนในช้ันปีท่ีสูงขึ้น แต่ยังประสบปัญหานักศึกษา  
มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ อย่างเช่น การเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเรียนในช้ันปีท่ี 3 นักศึกษาจะต้อง
ใช้ความรู้พื้นฐานท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาอื่น  ๆ ท่ีเรียนในช้ันปีท่ี 1 - 2 ท้ังนี้นอกจากส่งผล 
ต่อคุณภาพการเรียนในรายวิชาแล้ว ยังส่งผลต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ซึ่งครูพี่เล้ียงได้ให้
ข้อมูลย้อนกลับมาอย่างต่อเนื่องว่านักศึกษาขาดทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นต้น อีกท้ัง 
จะส่งผลต่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอีกด้วย ในประเด็นนี้คณะจะสร้างความเข้าใจ 
กับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาให้มองเห็นความส าคัญของการสะสมองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
ต่อการประกอบวิชาชีพครู 
   3.4.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
ค่อนข้างต่ า ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (Online) ปีการศึกษา 2562 -
2563 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าสอบจ านวน 626 คน (นักศึกษาช้ันปี ท่ี 3 ของหลักสูตร 4 ปี และช้ันปีท่ี 4  
ของหลักสูตร 5 ปี) สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด (B2 ขึ้นไป) ร้อยละ 47.28 โดยในปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 45.63 และปีการศึกษา 
2563 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 49.62 อย่างไรก็ตามนักศึกษารุ่นดังกล่าวผลการสอบนี้ไม่เป็นเงื่อนไขในการจบ



 
 

หลักสูตร แต่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 2562 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (B2 ขึ้นไป) จึงจะสามารถจบการศึกษาตาม
หลักสูตรได้ ดังนั้น คณะและสาขาวิชาจะต้องเร่งรัดพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาอย่างเร่งด่วน เข้มข้น และต่อเนื่อง นอกจากนั้น นักศึกษาจะต้องน าความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วย อีกท้ังการสอบบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นครูผู้ช่วยมีการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วย 
   3.4.3 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต่ า จากรายงาน
ผลการสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษาคณะ 
ครุศาสตร์ท่ีเข้าสอบท้ังหมดจ านวน 276 คน ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 55.75 เมื่อนับจ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 พบว่าสอบผ่านจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.01 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับนักศึกษาคณะ
อื่น ๆ พบว่านักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์จัดอยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูง ประเด็นนี้ คณะและสาขาวิชา
จะต้องเร่งรัดพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเร่งด่วน เข้มข้น และต่อเนื่อง เนื่องจาก
สมรรถนะด้านดิจิทัลเป็นสมรรถท่ีส าคัญของความเป็นครู อีกท้ังนักศึกษาจะต้องน าความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย 
  3.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอื่นเพื่อการจัด
การศึกษา คาดว่าในปีการศึกษา 2565 อาจมีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจาก
นักศึกษา 2 รุ่น (รหัส 61 หลักสูตร 5 ปี และรหัส 62 หลักสูตร 4 ปี) รวมประมาณ 1,500 คน ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูปพร้อมกัน ในขณะท่ีโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจ านวนลดลง 
รวมท้ังข้อจ ากัดการก าหนดรวมท้ังข้อจ ากัดการก าหนดขอบเขตเชิงพื้นท่ีจากคุรุสภา ประเด็นนี้คณะจะต้อง
เตรียมมาตรการไว้รองรับ 
 4. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 
  4.1 ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  
เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
  4.2 ขอให้มหาวิทยาลัยคงอัตราเกษียณ พร้อมท้ังจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเติม และบรรจุ
แต่งต้ังโดยด่วน 
  4.3 ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษส าหรับปริญญาท่ีสองของ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
  4.4 ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการค านวณค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของ
นักศึกษาสาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา. พร้อม
กันนี้ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มค่าธรรมเนียมพิเศษพัฒนาสาขาวิชาของสองสาขาวิชานี้ จากท่ีเรียกเก็บจ านวน 
2,000 บาท ให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาระรายจ่าย (สาขาวิชาอื่นๆเรียกเก็บอย่างน้อย 3,000 
บาท) ท้ังนี้ทางคณะและสาขาวิชาจะด าเนินการประสานงานต่อไป 
  4.5 คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนภาระงานทางด้านการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจาก ในหลักสูตรใหม่/หลักสูตร 4 ปีนั้น นักศึกษาครูจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทุกช้ันปี ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ดังนั้นภาระงานด้านการนิเทศจะเพิ่มมากขึ้น 
 

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะครุศาสตร์ ในสาขาวิชาการ



 
 

ประถมศึกษา โดยทางสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมท้ังปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 

1. แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ 

ใน มคอ.๒ 

จ านวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 30 29 จ านวน 29 คน 

ร้อยละ 100 
จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 90 

จ านวน 26 คน 
ร้อยละ 90 

๒๕๖๒ 30 28 - จ านวน 28 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 28 คน 
ร้อยละ 100 

๒๕๖๓ 30 37 - - จ านวน 35 คน 
ร้อยละ 95 

รวม 90 94 จ านวน 29 คน 
ร้อยละ 100 

จ านวน 54 คน 
ร้อยละ 95 

จ านวน 89 คน 
ร้อยละ 95 

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จ านวน  ๒๒,๖๐๐ บาท 
3. จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Dropout) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า 
ในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 29 - - จ านวน 3 คน 

ร้อยละ 10 
2562 28 - - - 
2563 37 - - จ านวน 2 คน 

ร้อยละ 5 
รวม 94 - - จ านวน 5 คน 

ร้อยละ 5 
 

4. จ านวนอัตรา/ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า 

ในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา/ ร้อยละของการส าเร็จการศึกษา 
ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2558 44 - - จ านวน 33 คน 

ร้อยละ 75 
2559 58 - - - 
2560 32 - - - 
2561 29 - - - 
2562 28 - - - 
2563 37 - - - 

 



 
 

5. อัตราภาวะการได้งานท าใน ๑ ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต      
ที่ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบัณฑิต      
ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต         
ที่ได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
2563 33 32 30 90.90 

 

6. ความพึ งพอ ใช้ขอ ง ผู้ ใช้บัณ ฑิ ต/ คุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2563 33 12 4.60 
 

 7. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีและงบประมาณ 
  1. ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาท่ีต้องลงปฏิบัติ 
เนื่องจากสาขาวิชาการประถมศึกษามีวิชาท่ีต้องให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอยู่เป็นจ านวนมาก 
  2. งบประมาณส าหรับการจัดซื้อ/จัดหาเอกสารหรือหนังสือ/หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 
 8. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 
  1. จัดช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพิ่มจากการไปน าเสนอท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพียงแห่งเดียว เหตุเพราะจัดไวมากนักศึกษา 
ยังปฏิบัติงานในสถานศึกษาไม่แล้วเสร็จ และงานวิจัยก็ยังไม่เรียบร้อยเช่นกัน 
  2. จัดแหล่งตีพิมพ์ส าหรับงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
สู่สาธารณชนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะครุศาสตร์ ในสาขาวิชา
ศิลปศึกษา โดยทางสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมท้ังปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1. แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษาตาม
แผนการรับ
ใน มคอ. ๒ 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕59 ๒๕๖0 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕59 60 60 57 คน/ 
95 % 

57 คน/ 
95 % 

55 คน/
91.66 % 

55 คน/
91.66 % 

55 คน/
91.66 % 

๒๕๖0 30 30 - 22 คน/ 
73.33 % 

21 คน/ 
70.00 % 

21 คน/ 
70.00 % 

21 คน/ 
70.00 % 

๒๕๖๑ 30 23 - - 22 คน/
95.65 % 

22 คน/
95.65 % 

22 คน/
95.65 % 

๒๕๖๒ 30 27 - - - 24คน/ 
88.88 % 

22 คน/
81.48 % 



 
 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษาตาม
แผนการรับ
ใน มคอ. ๒ 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕59 ๒๕๖0 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖๓ 30 27 - - - - 27 คน/ 
100 % 

รวม 180 167 57 คน/ 
95 % 

79 คน/
87.78% 

98 คน/
86.73 % 

122 คน/
87.14 % 

147 คน/
88.02 % 

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 26,400 บาท 
3. จ านวนอัตรา/ร้อยละของนกัศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปี

การศึกษา 

 

 

4. จ านวนอัตรา/ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 2558 16 - 10 คน/62.5% - 

ปีการศึกษา 2559 60 - - 23 คน/38.33 
 

5. 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 าเร็จ

การศึกษา 
๒๕๖2 10 คน 10 คน 10 คน 100 % 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕59 ๒๕๖0 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕59 60 3 คน/
5.00% 

3 คน/
5.00% 

5 คน/
8.34 % 

5 คน/ 
8.34 % 

5 คน/ 
8.34 % 

๒๕๖0 30 - 8 คน/ 
26.67 % 

9 คน/ 
30.00 % 

9 คน/  
30.00 % 

9 คน/  
30.00 % 

๒๕๖๑ 23 - - 1 คน/
4.35 % 

1 คน/ 
4.35 % 

1 คน/ 
4.35 % 

๒๕๖๒ 27 - - - 3 คน/ 
11.12 % 

5 คน/ 
18.52 % 

๒๕๖๓ 27 - - - - 0 คน/ 
0.00 % 

รวม 167 3 คน/ 
5.00% 

11 คน/
12.22% 

15 คน/
13.27 % 

18 คน/ 
12.86 % 

20 คน/ 
11.98 % 



 
 

6. ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ได้รับการประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 

๒๕๖๒ 10 คน 5 คน 4.16 
 

 7. ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑ นางสาว วโรชา สาธุรัตน์ White canvas  art competition in Thailand ๒๐๒๐ รางวัลพิเศษ 

๒ นายพิทยุตม์ คูณทวี มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปี๒๕๖๓ ทุนการศึกษา 30,000 บาท 

๓ นางสาวช่อผกา มัชฌิมา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ทุนการศึกษา 30,000 บาท 

๔ นายสุริยา ปะกา การออกแบบชุดประจ าชาติยอดเย่ียม มิสแกรนด์ตรัง 
๒๐๒๐ Costume design contest 

รางวัลชนะเลิศ 

๕ นายบัญชา แจ่มแสง โครงการประกวดภาพวาด “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้น
ทัพเดียว” 

รางวัลชมเชย 

๖ นายบัญชา แจ่มแสง “กอ งทั พ ไท ย  น้ อ ม ใจภั ก ด์ิ  พิ ทั ก ษ์ ร าช บั ล ลั งก์ ”                
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี       
บรมราชาพิเษก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

8. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี ้
๑. ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) สาขาวิชายังขาดบุคลากร อาจารย์

เฉพาะทางในรายวิชาเอก ท่ีจะเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และงบประมาณ  
2.1 ด้านวัสดุฝึกท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามีราคาแพง  
2.2 ด้านสถานท่ี มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานภายใน

ระยะเวลาท่ีปิดท าการตามเวลาราชการ และมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานท่ีต่อเนื่อง 
2.3 ด้านงบประมาณ เนื่องจากการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดตามเวทีต่าง ๆ ต้องใช้

งบประมาณของนักศึกษาเอง จึงมีผลกับค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษาท้ังด้านอุปกรณ์และสถานท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
และค่าใช้จ่ายการขนส่งผลงาน 

๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ การจัดตารางสอนของคณะ  
ก่อนรายวิชาเอกท าให้รายวิชาเอกบางวิชาไม่ต่อเนื่องไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามท่ีวางแผนไว้  
ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีขาดความต่อเนื่องของนักศึกษา 

4. ด้านคุณภาพของผู้เรียน นักศึกษาขาดโอกาสในด้านของการแข่งขัน ในเวทีการประกวด
ต่าง ๆ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา 
 

9. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 

1. ข อ ค วาม อ นุ เค ร าะ ห์ ให้ ท า งม ห าวิ ท ย า ลั ย ไ ด้ เพิ่ ม เว ล า ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า 
ท่ีท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีจะต้องส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันตามเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ นานาชาติ 



 
 

เพราะข้อก าหนดของการประกวดผลงานส่วนใหญ่มักก าหนดขนาดช้ินงานท่ีมีขนาดผลงานท่ีใหญ่ เกินกว่า 
นักศึกษาจะสร้างสรรค์ผลงานท่ีหอพักหรือการน าผลงานเดินทางเข้ามารับค าปรึกษาหรือไปส่งงานประกวดนั้น
ก็มีค่าใช้จ่ายในการขนย้าย จึงท าให้นักศึกษาบางรายท่ีมีฝีมือดีแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการสร้างสรรค์
ผลงาน ประกอบกับการประสบปัญหาเรื่องการหารายได้พิเศษในช่วงโรคระบาดนั้นยิ่งท าให้นักศึกษาหลาย ๆ 
คนนั้น ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประกวดตามเวทีต่าง ๆ โดยทาง
หลักสูตรได้สนับสนุนเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  

2. อยากให้มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ท่ีนอกจากสร้างช่ือเสียงด้าน 
การประกวดแล้ว ยังมีนักศึกษาท่ีมีรายได้น้อย แต่มีความประพฤติดี มีน้ าใจ ด้านจิตอาสา  ช่วยเหลือสังคม  
แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพราะนักศึกษาท่ีกล่าวมานั้นก็ได้สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ในทุก ๆ หลักสูตรของคณะครุศาสตร์  
และขอช่ืนชมในผลงานซึ่งเป็นท่ีน่ายกย่องอย่างยิ่ง ท่ีได้ท างานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยในสภาวะวิกฤต 
โดยพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มศักยภาพ 

2. จากแนวโน้มของนักศึกษาท่ีสนใจเรียนในสายครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือสายครู 
มีค่อนข้างมาก  และมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสายครุศาสตร์กระจายอยู่ในหลายคณะ จึงควรมีคณะกรรมการกลาง
ในการผลิตครูร่วมกัน เพื่อก าหนดนโยบาย กระบวนการควบคุมคุณภาพของบัณฑิต และควรมีการวิเคราะห์
หรือส ารวจนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากครุศาสตรบัณฑิตว่ามีภาวะการมีงานท ามากน้อยเพียงใด  
แล้วตรงสายเท่าไหร่ 

3. การบริหารจัดการการเรียนการสอนและช้ันเรียนในแต่ละหลัก สูตร ควรน า Digital 
Learning มาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. คณะ/หลักสูตร ควรมีการจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา โดยอาจจะเชิญ
คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้จัดอบรมใหเ้พื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีสนใจประกอบอาชีพอิสระ 

5. คณะ/หลักสูตร ควรมีการติดต่อกับหน่วยงาน องค์กรผู้ใช้ครู หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้ครูท้ังหลาย ว่าต้องการใช้ครูทักษะใดบ้าง  เช่น  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่ีต้องการใช้ครูพิเศษซึ่งทางมหาวิทยาลัยอาจให้เป็นโควตากับหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อใหส่้งคน
มาฝึก โดยจัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกันท่ีชัดเจน 

6. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในหลาย ๆ ด้านอย่างละเอียด เช่น  
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะนิสัย เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรโดดเด่น
สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา 

  4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ 
 

สรุปเร่ือง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ  
ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 
 



 
 

1. ผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวนนักเรียน 
 

ระดับชั้น จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 

ปฐมวัย ๓ ๘๘ 

ประถมศึกษา ๑๗ ๕๒๗ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๒ ๒๐๑ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ ๕๑๒ 

รวม ๔๔ ๑,๓๒๘ 
 

จ านวนบุคลากร 
 

ประเภทบุคลำกร 
ระดับชั้นที่สอน 

ปฐมวัย ประถม มัธยม รวม 

ข้าราชการ ๑ ๒ ๓ ๖ 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) ๑ ๑๐ ๒๐ ๓๑ 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ๕ ๕ ๔ ๑๔ 

ลูกจ้างประจ า - - ๑ ๑ 

เจ้าหน้าท่ี ๑ ๓ ๓ ๗ 

รวม ๘ ๒๐ ๓๑ ๕๙ 
 

นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยสอน จ านวน ๘ คน  และ
อาจารย์พิเศษจากภายนอก จ านวน ๒๐ คน 

1.2 ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ย้อนหลัง ๓ ปี) 
   1.2.1 ผลงานอาจารย์ 
 ๑.๑ จัดท าหลักสูตรออนไลน์ตามแนวทาง MOOC  จ านวน ๔ บทเรียน 
ได้รับรางวัลดีเด่นและดีมาก 
 ๑.๒ ผลิตส่ือวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้   ตามโครงการสนับสนุนส่ือ 
วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV)  
ครั้งท่ี ๑ จ านวน ๑ บทเรียน 
 ๑.๓ ผลิตส่ือวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้  ตามโครงการสนับสนุน ส่ือ 
วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) ครั้งท่ี ๒ จ านวน 
๑๐ บทเรียน 
 ๑.๔ อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM Education เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การกล่าวสุนทรพจน์" 
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบั ติการ หัวข้อ "การเขียนบท 
ร้อยกรอง" ให้แก่นักเรียนนักศึกษา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งท่ี ๓๕ 
รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยมูลนิธิยูเรไก และเป็นคณะท างานพิจารณาผลงานของผู้ส่งผลงานคัดเลือกเด็กและ



 
 

เยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ  และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔   จัดโดยกรม    
กิจการเด็กเเละเยาวชน 
   1.2.๒ ผลงานนักเรียน 
    1. ด้านวิชาการ 

1.1 ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่ องในวันแม่
แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจาก 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

๑.๒ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดกลอนสด ครั้งท่ี ๑๕ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

๑.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน เมกเกอร์เยาวชนจีน-ไทย ครั้งท่ี 
๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแต่งค าประพันธ์ “นิราศคลาดโควิด” 
เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจ าปี ๒๕๖๓  จัดโดย กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่  

๑.๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประชันกลอนสดนักเรียน ระดับประเทศ 
ในการแข่งขันประกวดกลอนของ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ สโมสรกรม ประชาสัมพันธ์  
 ๑.๖ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์ 
"สานต่องานพ่อสร้าง" จัดโดยสโมสรโรตารีสาธร ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม  
 ๑.๗ รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑.๘ รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๒. ด้านกีฬา 

๒.๑ ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ “8th TIRAK TAEKWONDO INTERNATIONAL 
CHAMPIONSHIP 2018” รุ่นยุวชนชายอายุ ๑๒-๑๓ ปี 

๒.๒ ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Anniversary 20th JARAN TAEKONDO 2018  รุ่นยุวชนชายอายุ ๑๓-๑๔ ปี 
 ๒.๓ ชนะเลิศการแข่งขัน SCG JUNIOR Badminton 2019 ชิงแชมป์
ประเทศไทย รุ่น U 19 
 ๒.๔ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ Mongolia Junior 
International Series 2019 รุ่น U 19 
 ๒.๕ ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี  
ชิงแชมป์เอเชีย "เอเชีย จูเนียร์  แชมเปี้ยนชิพส์ ๒๐๑๙" ประเภททีมผสม ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒.๖ ชนะเลิศประเภทคู่ผสม และชนะเลิศประเภทหญิงเด่ียว ในรายการ
แข่งขันแบดมินตันเยาวชนในศึก "อินเดีย จูเนียร์ อินเตอร์เนชันแนล ๒๐๑๙ " รุ่น U 19  ท่ีเมืองปูเน่ ประเทศ
อินเดีย 



 
 

 ๒.๗ รองชนะเลิศอันดับ ๒ จ านวน ๓ รายการ ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
กรมพลศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๒.๘ ชนะเลิศ  จ านวน ๕ รายการ  ในการแข่งขันกีฬายิงธนู มช.โอเพ่น 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ๒.๙ ชนะเลิศ ๑ รายการ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ จ านวน ๔  รายการ  
ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า กรมพลศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 

2. เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2.๑ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทียนจิน สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  

2.๒ การจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

2.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ เมืองบริสเบน  
ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 2.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับรายการ
โทรทัศน์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในทุก ๆ ปี  โดยจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช้ช่ือว่า “กิจกรรม 

YOYOLAND ADVENTURE”  และกิจกรรมกระตุ้นสมองและพัฒนาการ ด้วยกิจกรรมสนุก จัดโดยกุ๋งกิ๋ง แปลน 

ฟอร์คิดส์ 
 2.๕ มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง  ๑๔  แห่ง 

3. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 โรงเรียนสาธิตได้จัดท าแผนแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยมียุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย 
และนวัตกรรม กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมา 
(พ.ศ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ คือ  
 3.๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ  ระดับประถมศึกษา จัดเป็นห้องเรียน IEP (Intensive 
English Program) ระดับมัธยมศึกษา จัดเป็นห้องเรียน Gifted Program ซึ่งนักเรียนท้ัง ๒ โครงการนี้ 
มีความรู้ความสามารถสูงมาก 

3.๒ โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ และ 
เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
 ๓.3 โครงการเรียนภาษาจีนและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทียนจิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 3.๔ กิจกรรมทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ Oxford 
Online Placement Test 
 3.๕ กิจกรรมเรียนวิชาภาษาเพื่อนบ้าน (จีน  เขมร  มลายู) เพื่อให้สู่การเป็นประเทศ
สมาชิกเครือข่ายอาเซียน โดยเชิญเจ้าของภาษาและยุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญมาสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ โรงเรียนต้องด าเนินโครงการท่ีก่อให้ เกิดรายได้  ได้แก่  โครงการเรียน 
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ โครงการเรียนพิเศษวันเสาร์ โครงการเรียนพิเศษตอนเย็น และโครงการ Summer 
Course ซึ่งโครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
 



 
 

4. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
 ๑. จ านวนนักเรียนน้อยลงโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา และจะเป็นปัญหาใหญ่ 
ในอนาคต ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อัตราการเกิดลดลง โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงสถานศึกษา
ท่ีมีช่ือเสียง 
 ๒. โรงเรียนขาดอัตราก าลังอาจารย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสาขาวิชาใหม่  เช่น  
วิชาวิทยาการค านวณ รวมทั้งขาดอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของภาษา 

5. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
 โรงเรียนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องอัตราก าลังอาจารย์  ซึ่งโรงเรียนจะ
วิเคราะห์ภาระงานใหม่ และขออัตราก าลังเพิ่มเติม 

6. โรงเรียนสาธิตฯ มีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด ๑๙  
ที่ผ่านมาได้ผลและมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
 โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการสอนแบบออนไลน์ให้กับอาจารย์ โดยการจัดอบรมการสอน
แบบออนไลน์หลายรูปแบบ ให้อาจารย์ทดลองสอน และสอนจริงตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ระดับปฐมวัยสอนผ่าน Appication Line  และ  Zoom   
 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสอนผ่าน Google Meet และ Google Classroom 
โดยให้นักเรียนและอาจารย์ใช้ Accoun e-mail ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให ้
 ปัญหาท่ีพบ 
 ๑. ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยาก  โดยเฉพาะ Learning  Outcome 
โรงเรียนแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียนท่ีโรงเรียน 
 ๒. ความพร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนแบบออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครอง
ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้นักเรียนบางคนมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

7. โรงเรียนสาธิตฯ มีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 โรงเรียนจัดอบรมเทคนิควิธีสอนให้อาจารย์อย่างหลากหลาย  รวมท้ังอบรมการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้อาจารย์น าความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 ระดับปฐมวัยจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้ ๓ รูปแบบคือ ๑. การจัดการเรียนรู้แบบ 
STEAM Education ๒. การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และ ๓. การจัดการเรียนรู้แบบ
ศูนย์การเรียน (Learning Center) ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยท้ัง ๓ รูปแบบนี้ 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่ได้เน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ แต่เน้นการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ โดยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ก่อนสอนอาจารย์ต้องก าหนด Course Syllabus 
แจ้งฝ่ายวิชาการและแจ้งให้นักเรียนทราบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง Learning Outcome จะต้อง
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศการสอน  และนิเทศการวัดและประเมินผล 
ของอาจารย์ รายวิชาท่ีเน้นให้นักเรียนเกิด Learning Outcome เช่น วิชาวิทยาการค านวณ การออกแบบ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ และวิชาในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

8. การสอบ O-NET  ที่ผ่านมามีผลเป็นอย่างไร (ย้อนหลัง ๓ ปี) 
 ระดับประถมศึกษา คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด (กทม.) และระดับประเทศ แต่ต่ ากว่าระดับสังกัด (โรงเรียน
สาธิตท่ัวประเทศ) เล็กน้อย ส่วนคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย  สูงกว่าระดับสังกัด ระดับจังหวัด  และ
ระดับประเทศ มีนักเรียนสอบได้วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนนเต็ม 



 
 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด และระดับประเทศ แต่ต่ ากว่าระดับสังกัด 
(วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าวิชาอื่น ๆ) มีนักเรียนสอบได้วิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนนเต็ม 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด และระดับประเทศ แต่ต่ ากว่า
ระดับสังกัด (วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าวิชาอื่น ๆ) ซึ่งนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให้ความสนใจในการสอบ O-NET น้อย เนื่องจากนักเรียนหลายรายผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษาแล้ว 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑. ขอขอบคุณและขอช่ืนชมโรงเรียนสาธิตฯ ถึงกระบวนการท างานท่ีเน้นเรื่องคุณภาพ
โดยตรง 
 ๒. ควรมีการวางระบบท่ีดีท่ีสามารถสร้างจุดแข็งได้ โดยแบ่งเป็น ๒ เรื่อง คือ  
                         ๑.) ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในหลากหลายด้าน และท าให้นักเรียนสามารถสอบติด
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นท่ีต้องการได้ในระดับท่ีดี  
                         ๒.) สร้างหลักสูตร IEP ให้โดดเด่น มีจุดยืนท่ีชัดเจนเป็นของตัวเอง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเย่ียมและติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ    

 ๖.๑ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที่ 
๑. วันศุกร์ที่ 30 

กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
- สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
- สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
- สาขาวิชาภาษาจีน 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

ห้องประชุมชั้น 13  
อาคาร 6 

วิทยาลัยการดนตรี 
- สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันพฤหัสบดีที่ 5 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 

ห้องประชุมชั้น 13  
อาคาร 6 

 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 



 
 

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

๓. วันศุกร์ที่ 20 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะวิทยาการจัดการ 
- สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
- สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ห้องประชุมชั้น 13  
อาคาร 6 

๔. วันพฤหัสบดีที่ 26 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมชั้น 13  

อาคาร 6 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ส านักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๕. วันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักกิจการนักศึกษา 
ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมชั้น 13  

อาคาร 6 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๖. วันศุกร์ที่ 10 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่บริการใน 
กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

๗. วันศุกร์ที่ 17 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเย่ียมโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่บริการ 
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
 

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


