
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   ทองคำสุก 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 ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของ 
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 นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม 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 เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงต่อไป” 



๒ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
   (สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานที่สำคญัโดยย่อ (ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม)  

การผลิตบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการ 

ผลิตบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านหลักสูตร 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และด้านผู้ประกอบการอาหาร ประจำปีการศึกษา 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



๓ 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรของคณะฯ โดยมีกระบวนการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ๑. การดำเนินงานด้านงานวิจัย 
    ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย 
    ๑.๒ สนับสนุนและเอ้ืออำนวยด้านการวิจัย ได้แก่  
          - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทุนวิจัย เวทีประชุม สัมมนา นำเสนอผลงาน 

ทางวิชาการและข่าวสารต่างๆ ในแวดวงวิชาการด้านการวิจัยในกลุ่มคณะ 
          - จัดอบรมโครงการด้านการวิจัย  
    โครงการ : “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการและ

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

โครงการของหน่วยงานด้านการวิจัย จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทางด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับสนับสนุนทุนภายนอก  

  - จัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ เพ่ือเป็น
วารสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดการ
ออกวารสาร ปีละ ๒ ครั้ง คือ ปักษ์ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖4 และปักษ์ ๒ มิถุนายน - ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖4 

 ๑.๓ สร้างขวัญและกำลังใจโดยการยกย่องและประชาสัมพันธ์ผลงานของบุคลากรที่สร้าง
ชื่อเสียงด้านการวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

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

 ๒.๑ การรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีโครงการจำนวน 5 โครงการ คือ 1. การพัฒนากี่ทอผ้ายกดอกและจกพ้ืนบ้านด้วยระบบแจ็คการ์ด 400 เข็ม 
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. การออกแบบ
เก้าอ้ีออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  3. การพัฒนาระบบการจัดการคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษาโรงงานผลิต  
เสื้อกีฬา 4. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน  
ยานยนต์ และ 5. คุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของน้ำส้มพาสเจอร์ไรส์เสริมเกสรผึ้ง 
ในระหว่างการเก็บรักษา 

 2.2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/วิจัยปี พ.ศ. ๒๕๖3 มีจำนวน 4 ผลงาน คือ  
1. การทดสอบการผลิตพลั งงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่ เหล็กถาวรชนิดหล่อด้วยเรซิ่น   
2. กรอบการประเมินผลระบบการวัดแบบข้อมูลนับของเทคนิคแมชชีนวิชั่นสำหรับการตรวจจับ 
สิ่งแปลกปลอมบนหน้าหัวอ่านฮาร์ดดิสก์  3. การลดรอบเวลาการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ 4. การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนผิวหัวอ่านฮาร์ดดิสก์  
ของบริษัทกรณีศึกษาด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ  

 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

โดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์คณะ และแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดทำระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ 
กรุงเทพมหานคร ๑๖ เขต จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือการบริการวิชาการและการวิจัยเชิง



๔ 
พ้ืนที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และตอบสนองให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ
ดังกล่าว โดยบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิต  
ได้มีคุณภาพจากโครงการและกิจกรรม 

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

 2. โครงการการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตชุมชนเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร
ทะเลแปรรูปสำหรับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 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/จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานทำ ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ดังนี้  

ปี 2563 
 

สาขาวิชา 
 

จำนวน
บัณฑิต 

ตอบแบบ
สำรวจ 

ร้อยละ มีงานทำ 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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 ปี 2564 
  

สาขาวิชา 
 

จำนวน
บัณฑิต 

ตอบแบบ
สำรวจ 

ร้อยละ มีงานทำ 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
สาธิตและให้คำแนะนำ และการใช้ Line Group ใช้ในการสื่อสาร เพ่ือแจ้งเตือนการส่งงานต่าง ๆ  

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

3. การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Application: Facebook จะเป็นการสนทนา 
ผ่านช่องทาง FB Messenger เพ่ือให้คำแนะนำผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการใช้ Facebook Group ลักษณะ
กลุม่ปิดสำหรับการเรียนกลุ่มทั้งรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ 

4. Application: Youtube โดยจะเป็นการแนะนำคลิปต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
รายวิชานั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ให้สำหรับผู้เรียน 

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

วิธีการประเมินผล  
1. กำหนด Test Google Form ภายในเวลาที่กำหนด 
2. การปฏิบัติโดยการดูพัฒนาการผ่าน VDO Call ทั้งทาง Line, Facebook และ Zoom 
4. อัดคลิปการปฏิบัติส่งผ่านช่องทาง Line, Facebook Messenger 



๖ 
5. ลงคลิปในการปฏิบัติผ่านช่องทาง Youtube 

ปัญหาในการเรียนการสอนที่พบทั้งในส่วนของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน 
1. อาจารย์ผู้สอน 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมการสอนไม่เสถียร ทำให้การเรียนขาดช่วง 
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายวิชาเน้นการคำนวณและ

วิชาปฏิบัติ ทำให้เกิดความยากในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว  
 - นักศึกษาเข้ามาในระบบแต่ไม่ได้สนใจเรียน ถามคำถามไม่มีการตอบกลับ ทำให้  

ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่ 
 - ไม่สามารถวัดและประเมินผลในรายวิชาบางหัวข้อได ้
 - โปรแกรม zoom มี ความเสถียรของสัญ ญ าณ มากกว่า Microsoft team  

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

การสอนผ่าน Teams จะไม่แสดงกล่องข้อความ และเครื่องมือโต้ตอบบางชนิดให้นักศึกษาเห็นได้   
 -  วิชาปฏิบัติไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลย ทั้งฝีมือจิตนาการ ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ

การใช้อุปกรณ์ นักศึกษาไม่มีเครื่องมือ เลยทำบันทึกข้อความมาเรียนในห้องแทน 
2. ผู้เรียน  

- ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ของผู้เรียน 
 - นักศึกษาเข้าไม่ตรงเวลา สมาธิในการเรียนของนักศึกษาน้อยกว่าการเรียน 

ในห้องเรียนมากเนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อม  
 - นักศึกษาบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ไม่สามารถทำตามเคสตัวอย่างที่อาจารย์

ทำให้ดูได้ (นั่งฟังอย่างเดียว ปฏิบัติไม่ได้) 
 - นักศึกษาแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอินเตอร์เน็ตต่อเดือนมาก เนื่องจากส่วนใหญ่  

ใช้อินเตอร์เน็ตมือถือ (ไม่มีเน็ตบ้าน) และต้องใช้เรียนวิชาอ่ืนๆเป็นเวลานานอาทิตย์ละประมาณ 21 ชั่วโมง 
และสัญญาณการสื่อสารสะดุด โดยเฉพาะเวลาสอนด้วยเครือข่ายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจเป็นในส่วนของ
เครือข่ายที่นักศึกษาใช้ เพราะนักศึกษาบางคนมีต้นทุนที่จำกัดในเรื่องนี้  

 - นักศึกษามีภาระที่ต้องทำใบงานหลายใบงาน หลายวิชา ทำให้ส่งงานล่าช้ามาก 
 - นักศึกษาบางคนมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องทำงานพิเศษ ทำให้พลาดการเรียน 

ในรายวิชา หรือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย 
 - นักศึกษาไม่สนใจติดตามดูวีดีโอย้อนหลัง ทำให้การเรียนและวัดผลไม่อาจทำตาม

ช่วงเวลาได้ เพราะผู้เรียนบางส่วนไม่มีวินัยในการบริหารการเรียน 
 - นักศึกษาส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดใช้โทรศัพท์ในการเรียน ซึ่งมีขนาดจอที่เล็กทำให้

ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตอบโต้โดยการเขียนตอบทำได้ไม่สะดวก 
 - ปัญหาความเร็วของอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ทำให้การส่งงาน/ส่งข้อสอบ ล่าช้า

กว่ากำหนด 
 - อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาไม่เสถียร นักศึกษาบางส่วนไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 

หอพัก ถ้าใช้เวลาในการเรียนนาน อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ของนักศึกษาจะร้อนมาก จึงต้องให้ออกจากระบบ
และเข้ามาใหม่เป็นระยะ และไม่เปิดกล้องตลอดเพราะจะทำให้แบตหมดเร็วและเครื่องร้อนมาก รวมถึงระบบ 
Teams หลัง ๆ มีปัญหาเรื่องหลุดบ่อย ค้าง และดีเลย์ 
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แนวทางการแก้ปัญหาของอาจารย์ 

 - การสอนด้วยวิธีสาธิตด้วยการ live มีประสิทธิภาพการเรียนการสอนกว่าอัดคลิป
วีดิโอแล้วเปิดให้นักศึกษาดู เพราะในระหว่างการสาธิต นักศึกษาสามารถซักถามหรือให้แสดงขั้นตอนซ้ำหรือ  
ย้ำซ้ำให้นักศึกษาดูได้ หาก นักศึกษาสงสัยในขั้นตอนนั้น ๆ ดังนั้นการสอนผ่านด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สะดวก  
ต่อการสาธิตด้วยการ Live แต่หากเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่สะดวกกว่าอย่าง แทปเลตหรือโทรศัพท์มือถือ ผู้สอน 
ก็ไม่สามารถ Monitored ภาพของการสาธิตนั้นได้ 

 - อัดคลิปการสอนให้นักศึกษาใช้ทบทวน 
 - ใช้วิธีการหลายรูปแบบให้นักศึกษามีส่วนร่วม การสนทนา อภิปราย และการเลื่อนสอน

ให้เร็วขึ้น 
- สอนซ้ำ และให้ถามอย่างละเอียด 

 - ใช้เครื่องมือสื่อการสอนรูปแบบอ่ืนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ได้ 
 - นัดกับผู้เรียนต้องเข้าระบบให้พร้อมเพียงกัน สอนการใช้โปรแกรมในการเรียน

ออนไลน์กับผู้เรียนแทบจะทุกคน 
 - สอนเพ่ิมเติมนอกเวลาสำหรับผู้ที่สนใจ 
 - 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  

 - บางหัวข้อให้นักศึกษาจัดทำรายงานค้นคว้า โดยผ่านการแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน 
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 
สำหรับวิธีการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ(Activity-based Learning) เช่น การเรียนรู้จาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-based Learning) การเรียนรู้โดยการทำโครงงาน (Project-based Learning) 
และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) ซึ่งก็คือการให้โครงงานที่ทำเป็นโครงงานที่ไปบริการ
สังคมหรือชุมชน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ความรู้โดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย รวมทั้งต้องมีการให้ผู้เรียน



๘ 
ได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (Reflection) อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
และต้องมีการประเมินผล หรือประเมินผลลัพธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการที่ใช้นั้นได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป 
 ๕. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ มีดังนี้ 
  ๕.1 ด้านทรัพยากรบุคลากร  
   1. การทำงานในระดับสาขา มีภาระจ้างอาจารย์ด้วยงบประมาณบำรุงการศึกษาของ
สาขาวิชาฯ ที่ยังไม่เข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. กำหนด แต่ในการจัดจ้าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ทางสาขาวิชามีงบประมาณในการจัดจ้างจำกัด 
   2. การทำงานในระดับสาขา ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
งานด้านธุรการ จึงอาจส่งผลทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ในบางครั้งเกิดความไม่คล่องตัว เพราะอาจารย์ใน
สาขาวิชาฯ ต้องเป็นผู้ดำเนินการเองและขาดความชำนาญในขั้นตอนการดำเนินการ 
  ๕.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
   การใช้งบประมาณต่างๆ ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจะ
พิจารณาจากอัตราคงอยู่ของจำนวนนักศึกษาที่มี จึงอาจส่งผลกระทบในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถานที่ และห้องเรียนให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 
  5.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
  1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
   2. มีห้องฝึกปฏิบัติการ/ห้องทดลองไม่เพียงพอ 
  5.3 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  1. คุณภาพของผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผู้เรียนบางส่วนยังขาด
ความใส่ใจ และความรับผิดชอบในการเรียน ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลการเรียนและไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
  2. พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาค่อนข้างน้อย จึงทำให้ค่อนข้างมีปัญหา 
ในรายวิชาที่มีการคำนวณ 
 ๖. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 
  ๖.1 ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังตำแหน่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นลักษณะการจ้างอาจารย์ชั่วคราวโดยใช้เงินบำรุงการศึกษา (บ .กศ.)  
ของสาขาวิชา ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา 
หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และจำกัดจำนวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
  6.2 ควรมีการจัดสรรอัตรากำลังสายสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาการทำงานของอาจารย์ 
  6.3 เพ่ิมการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสาขาให้มากข้ึน 
  6.4 เพ่ิมฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการทำวิจัยมากกว่าปัจจุบัน 
  6.5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เฉพาะทางของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  6.6 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
ชั้นเรียนของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 



๙ 
  6.7 ควรมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางทั้งพ้ืนฐานและเฉพาะทางของสาขาที่สามารถใช้
ร่วมกันได้ ซึ่งจะได้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อนของทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนและวิจัยให้พร้อมอยู่เสมอ 
  6.8 การสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา 
 

สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหารโดยทางสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ได้นำเสนอ
แนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) 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 จำนวน 6,419,044 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,554,116 บาท 

๓. จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ 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. อัตราภาวะการได้งานทำใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่สำเร็จการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน 1 ปี  

หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน 1 ปี  

หลังสำเร็จการศึกษา 
2562 78 59 40 67.79 

2563 51 25 18 55.55 

๕. ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
 

ปีการศึกษา จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จ จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับ ผลการประเมินความพึงพอใจ



๑๐ 
การศึกษา การประเมินฯ 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. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ๗.1 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  1. ประสบปัญหาและมีอุปสรรคทางด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติทางด้านอาหาร เนื่องจากเพดานต่ำ ไม่สามารถติดตั้งระบบดูดควันและอากาศได้  
  2. ประสบปัญหาและมีอุปสรรคทางด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนและการดำเนินงาน 
 ๗.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
  1. ทางด้านทฤษฎี ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผลกระทบที่
เกิดขึ้น คือ นักศึกษาไม่พร้อมต่อการเรียนเรียนในรูปแบบออนไลน์ จากปัจจัยต่างๆ อาทิ อุปกรณ์การเรียน 
อินเตอร์เน็ต ทักษะความรู้ด้านการใช้เครื่องมือในการเรียนออนไลน์ 
  2. ทางด้านปฏิบัติการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผลกระทบที่
เกิดขึ้น คือ นักศึกษาขาดทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนปฏิบัติการทางอาหาร ขาดทักษะ
การเรียนและการทำงานเป็นกลุ่ม  
 ๗.3 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาขาดทักษะทางด้านการ
ปฏิบัติการทางอาหาร 
 ๗.4 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
  ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ทำให้การติดต่อสื่อสารและการดำเนินการ 
ส่งเอกสารเป็นไปด้วยความติดขัดและล่าช้า 
  ๘. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก  
ฝ่ายบริหาร คือ ต้องการการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรฯ เช่น สถานที่ 
อุปกรณ์ งบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
นักศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม โดยทางสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 



๑๑ 
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) 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. จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปี

การศึกษา 
 

 

4. อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ตอบแบบ

สำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จ

การศึกษา 
๒๕๖2 10  7 6 70 
2563 2 2 2 100 

 

5. ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

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. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 20 - 6 - 

๒๕๖๒ 26 - 6 - 

๒๕๖๓ 10 - 2 - 
รวม 56 - ๑14 - 



๑๒ 
๑.๑ มีคณาจารย์สังกัดหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๕ คนพอดี ทำให้ไม่

สามารถลาศึกษาต่อในวันเวลปกติได้  
1.2 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือในงานบริหารจัดการและงานโครงการ

ต่างๆของสาขาวิชา  
2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
ขาดงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษา ซึ่งทาง

สาขาวิชาได้ทำรายการของบประมาณครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ไม่ได้รับการพิจารณา
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 

๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ   
ด้านการเรียนการสอน ขาดห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านและอุปกรณ์สนับสนุนที่ จำเป็นต่อ

การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
4. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

4.1 มีพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ทำให้อาจารย์ผู้สอนมีการจัดกิจกรรม
เสริมให้กับนักศึกษา เพ่ือให้สามารถเรียนได้ทันกัน 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ นักศึกษาส่วนใหญ่มีครอบครั วที่ประสบปัญหาด้านการเงิน  
ทำให้นักศึกษาไม่มีทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการพัฒนาตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์/โน้ตบุค และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
ตามมาตรฐานของสาขากำหนด ทำให้นักศึกษาขาดกำลังใจในการเรียน ประกอบกับนักศึกษาต้องหารายได้พิเศษ
สำหรับใช้จ่ายส่วนตัว 

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

๕. ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา 
มีการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในการร่วมโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

8. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้ 

หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่มีการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และศิลปะ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลิตบัณฑิตที่คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๖1 ข้อ4  ซึ่งหลักสูตรที่ได้ดำเนินการของบประมาณมาณเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ยกระดับ
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 



๑๓ 
2. ขอชื่นชมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จัดการเรียนการสอน

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

3. ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) เนื่องจากหลักสูตร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นเหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบนี้  

4. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ทั้ง ๙ 
รูปแบบ เนื่องจากสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-
based Education ได ้

5. ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม โดยอาจมีการทำความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่นที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรม  

6. ควรพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวกับระบบราง โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เชิญมาเป็นอาจารย์ร่วมสอน หรือเชิญเป็นวิทยากร 
ให้ความรู้ต่าง ๆ  

7. ควรหาผู้ร่วมลงทุน (Partner) โดยการหาความร่วมมือในการที่จะพัฒนาหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติ  และการส่ งนั กศึกษ าไปฝึกประสบการณ์  อาทิ  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นหน่วยงานอ่ืนที่มีความพร้อมที่จะ
สามารถสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยให้เป็นความร่วมมือที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) 

8. ควรมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบให้สะสมหน่วยกิตได้ และควรควบรวมหลักสูตร
ที่คล้ายกันให้เป็นแขนงเดียวกัน 

9. ควรรวมงานวิจัยหลาย ๆ สาขามาทำงานวิจัยร่วมกันให้เป็นงานวิจัยใหญ่ของคณะ 

10. ควรจัดทำโครงการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยเสนอครั้งละ 1 โครงการและ
ดำเนินการให้เป็นขั้นตอนตามลำดับ 

11. ควรใช้การประชาสัมพันธ์จากศิษย์เก่า ในลักษณะรุ่นพีเ่ชิญชวนรุ่นน้องให้มาเรียนอาจทำ
ให้ไดจ้ำนวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรโดดเด่นสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร และสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.๑ กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/สำนักงาน 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. 



๑๔ 
ที ่ วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/สำนักงาน เวลา สถานที ่
2. วันพฤหัสบดีที่ 26 

สงิหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมชั้น 13  

อาคาร 6 
  สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
สำนักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

3. วันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

สำนักคอมพิวเตอร ์
สำนักกิจการนักศึกษา 
สำนักวิเทศสมัพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมชั้น 13  

อาคาร 6 

สำนักงานอธิการบด ี
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ 
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 
ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

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


