
๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที ่7/2564 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 0๙.๐0 น. 
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

(Meeting ID: 963 2516 2882 Passcode: 112233) 
 

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 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการ
แก้ไข ดังนี้ 

๑. ในหน้า ๑๓ ข้อ ๓ ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการทำงาน (WIL) เนื่องจากหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น
เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบนี้”  

๒. ข้อ ๗ คำว่า “(Neutral Benefit)” แก้ไขเป็น “(Mutual Benefit)” 
 



๒ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที ่6/2564 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ  
      (สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย และสาขาวิชาการท่องเที่ยว) 

 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ โดยทางคณะ
วิทยาการจัดการ ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานที่สำคญัโดยย่อ (ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม)  

การผลิตบัณฑิต 
1. คณะดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน ๑๓ หลักสูตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการพัฒนาและการวิพากษ์หลักสูตร ค่าใช้สอย และค่าวัสดุในการจัดทำเล่มหลักสูตร มคอ.๒ ในการเข้า
ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมต่าง ๆ  

2. คณะดำเนินการจัดทำโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน ๑๓ หลักสูตร โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการในส่วนของค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบและค่าใช้สอยในการดำเนินการ 

 ด้านการวิจัย 
 ๑. การดำเนินงานด้านงานวิจัย 
    ๑.๑ พัฒนาคณาจารย์ด้านงานวิจัย กิจกรรมการพัฒนาด้านการวิจัยของอาจารย์ 

คณะวิทยาการจัดการโดยอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก (สำหรับอาจารย์) 
    ๑.๒ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 

2564          - คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ IMMS 4 

          - แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ IMMS ครั้งที่ 5 

  - การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 INTERNATIONAL 
MULTICONFERENCE OF MANAGEMENT SCIENCE 2021  

  การเตรียมการต่อไป 
  - คลินิกวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้าน 

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



๓ 
  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
  1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชื่อโครงการ “การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร” เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการใน
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,500,000 บาท (รับจริง 900,000 บาท) 

    สรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด ดังนี้ 

   - หมึกตากแห้งอากู๋ (เฮียกร) “ตราเรือรุนเคย” 
   - น้ำมะนาวแท้ “ไร่ภูมินทร”์ 
   - หมี่กรอบ ตราช่างสำรวจ 26 
   - กระเป๋าผ้าลายดาวล้อมเดือน “กลุ่มสตรีเจ็ดริ้วพัฒนา” 
   - เคยปรุงรส “ตราเรือไฑย” วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 
   - โคมไฟกะลา วิสาหกิจชุมชนกะลาเอก บ้านกระโจมทอง 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กิจกรรมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หน่วยงาน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ เพ่ือนำเอางานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ งบประมาณ 
1,940,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะกิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หน่วยงาน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ เพ่ือนำเอางานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ งบประมาณ 
1,050,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

  4. โครงการ ศูนย์ดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
มนุษย์ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต ได้รับทุนอุดหนุน 
จาก กองทุนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) งบประมาณ 15 ล้านบาท 1. เพ่ือจัดทำระบบ
ฐานข้อมูล จากสังคมสู่การพัฒนาการผลิตแรงงาน ในอนาคต 2.จัดทำระบบ Social Listening และ Big 
Data รวบรวมข้อมูล เพ่ือทำการวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน รวมถึงกระบวนการสร้างหลักสูตรที่
สามารถรองรับอนาคต และ 3.จัดทำระบบแนะนำบริการฐานข้อมูลในการจัดระบบการศึกษาเพ่ือรองรับ
ความต้องการในอนาคตและรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก สถาบันการศึกษา 
ในประเทศ กลุ่มเป้าหมายรอง แรงงานในประเทศ   

 2. คณะมีแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเตรียมการในปีถัดไป ดังนี้  
 

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 



๔ 
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 

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (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 

คณะวิทยาการจัดการได้จัดทำการพัฒนาเว็บไซต์และ Facebook ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการให้มีความน่าสนใจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์และตอบคำถามให้กับผู้ที่สนใจในหลักสูตรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และปรับปรุงห้องบันทึกการสอนออนไลน์ 

3. อัตรา/จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานทำ ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ดังนี้ 

 

สังกัด 
 

จำนวน
บัณฑิต 

ตอบแบบ
สำรวจ 

ร้อยละ มีงานทำ ผู้ใช้
บัณฑิต 

ร้อยละ 

คณะวิทยาการจัดการ 803 414 51.56 307 108 ๕๘.63 
   

 4. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ผ่านมา
ได้ผลและมีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการที่พบจากการสอนออนไลน์  
ดังนี้ 

- นักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน เปิดหน้าจอค้างไว้ / นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียนออนไลน์  
เป็นเวลานาน / นักศึกษาไม่สนใจ อาจารย์เรียกตอบก็ไม่มีการตอบสนอง / นักศึกษาบางคนมีงานพิเศษ
หรือทำกิจกรรมอ่ืนในช่วงเรียนออนไลน์ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง / การเข้าเรียนตรงเวลา ปกติในการเรียน
การสอนจะมีการวัดด้านจริยธรรม เรื่อง ความตรงต่อเวลา / แต่ด้วยการสอนผ่านระบบ นักศึกษามักอ้างว่า
สัญญาณไม่มี หลุด เข้าไม่ได้บ้าง ทำให้ผู้สอนต้องอนุโลม เนื่องด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าจริง
หรอืไม ่
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- การสอนแบบ การ brainstorming ทำได้ยากมาก ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา 

- การสอนรายวิชาปฏิบัติ : นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียน ขาดโอกาสปฏิบัติจริง นักศึกษา 
ขาดแรงจูงใจที่จะเรียน เรียนไปแบบเบื่อหน่าย ครูผู้สอนต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน  / 
นักศึกษากลับบ้าน ต่างจังหวัดและคืนห้องพักในกรุงเทพ ดังนั้น เมื่อมีการสลับมาเรียนในห้องเรียน
ปฏิบัติการ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนได้ 

- การสอนรายวิชาคำนวณหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซับซ้อน : นักศึกษาไม่เข้าใจ การสอนใน
ชั้น ต้องสอนซ้ำ ถามความเข้าใจหลายรอบ พอสอนออนไลน์ยิ่งสอบถามยาก รวมถึงรายวิชาที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด นักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
ตอบข้อซักถามเหมือนบรรยายในชั้นเรียนได้ 

- นักศึกษาไม่มีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น ส่วนมากนักศึกษามีมือถือ
เพียงเครื่องเดียวในการเรียน เมื่อมีการใช้งานที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้มือถือพัง จนต้องเอาไป
ซ่อม และไม่มีเรียนในสัปดาห์ต่อมา นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คใช้งาน  

- ปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา บางครั้งไม่เสถียร / นักศึกษาบางคนมีปัญหา
เกี่ยวกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต เนื่องจากแพ็คเกจที่นักศึกษาใช้เป็นเพียงแพ็คเกจรายวัน ทำให้เรียนออนไลน์
ในแต่ละครั้ง เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครือข่ายเป็นจำนวนมา นักศึกษาบางรายใช้ Internet 4G ไม่ใช้ Wifi ทำ
ให้เมื่อเรียนพร้อมกันหลายวิชาจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

- ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาอยู่ ไม่เอ้ืออำนวยต่อการเรียน 

- ปัญหาด้านความเสถียรของสัญญาณไวไฟที่ใช้ในการเรียนการสอน (สอนที่มหาวิทยาลัย 
ห้องพักอยู่ชั้นสูง ซึ่งสัญญาณอาจติดขัด ทำให้หลุดบ่อย) 

- นักศึกษาไม่มีความรู้ด้าน IT นักศึกษาแก้ปัญหาการใช้ระบบออนไลน์ด้วยตัวเองไม่ได้  
มีนักศึกษามาขอยกเลิกวิชาเรียนเนื่องจากพบปัญหาด้านการใช้สารสนเทศ เช่น การเข้าห้องแล้วไม่ได้ยินเสียง
ใด ๆ ไม่รู้จะปรึกษาใคร บางทีอาจารย์ผู้สอนต้องสอน IT ควบคูด่้วย  

- การสอบวัดผลการเรียนรู้ทำได้ยาก ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการวัดผลมีระดับ
ลดลง เมื่อมอบหมายงานส่งออนไลน์ พบว่ามีท่ีผิดเหมือนกันจำนวนมาก ลักษณะคล้ายคัดลอกกันมาส่ง   

- ความแตกต่างของแต่ละ Application ที่ใช้ในการสอน ปกติใช้ MS team ซึ่งสะดวก 
ระบุชื่อนักศึกษาชัดเจน แต่มักมีปัญหาในการเข้าห้องในช่วงแรกของชั่วโมง นักศึกษาเข้าไปรอผิดห้องบ้าง  
แต่จากท่ีสอบถาม App. Zoom เป็นที่นิยมของนักศึกษา แต่ต้องเข้าบ่อยหลายรอบในแต่ละครั้งที่สอน เพราะ
ไม่มี License  

- นักศึกษามีการบ้านและรายงานมาก เครียดในการเรียน บางวิชาอาจารย์ไม่ยืดหยุ่น  
สั่งการบ้านและรายงานปริมาณมาก แล้วให้ไปหาข้อมูลที่มหาวิทยาลัย ไม่ให้อ้างอิงจากอินเทอร์เ น็ต  
ทั้งที่มหาวิทยาลัยสั่งปิด ส่งผลกระทบต่อเวลาสอนของวิชาอ่ืน เพราะนักศึกษาลาไปทำรายงาน ไม่สามารถ 
ทำการบ้านเพิ่มจากอาจารย์ได้แล้ว 

- อาจารย์เครียดกับการสอน สอนหลายวิชา ต้องพยายามหาวิธีการสอน ทดลองในหลาย
รูปแบบ / สภาพแวดล้อมที่บ้านอาจารย์ไม่เหมาะกับการสอน / อาจารย์มีภาระงานที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นจากการสอน
ในภาวะปกต ิ
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5. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education  
หลักสูตรในคณะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education โดยมุ่ง

ผลลัพธ์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้รับตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะ (Competency) 
เป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรไปจนถึงการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 

- หลักสูตรออกแบบมาจากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานเป็น
หลัก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานมาวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทำการ
ออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ให้ตอบความ
ต้องการบัณฑิตในตลาดแรงงานสูงสุด 

- หลักสูตรออกแบบลักษณะการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  
โดยนำมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชามากำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้   

- ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือตอบหลักการจัดการเรียนการสอน
แบบ Outcome-based education ดังนี้ 

1) การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นพื้นฐาน (Activity-based Learning) 
2) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based Learning) 
3) การสอนโดยใช้โครงการเป็นพ้ืนฐาน (Project-based Learning) 
4) การสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered Education) 
5) การสอนโดยใช้การบู รณ าการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT-integrated 

Learning) 
6) การสอนโดยใช้การโค้ชเป็นพ้ืนฐาน (Coaching-based Learning) 
- นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานที่ตามมาตรฐานการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

ออกแบบไว้ 
 6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ มีดังนี้ 
  1. ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) 
   1.1 บางหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ 
   1 .2 บุคลากรสายสนับสนุนไม่ เพียงพอในตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น นัก
คอมพิวเตอร์ นักออกแบบกราฟิก 
  2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ เนื่องจากห้องเรียนมีประตู หน้าต่าง
ชำรุด ลิฟต์เสียบ่อย ต้องการงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงอาคารโดยเฉพาะห้องเรียนและลิฟต์ 
  3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ สืบเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้คณะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งได้ จึงทำให้  
การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนหรือที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาปฏิบัติ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
   4. ด้านคุณภาพของผู้ เรียน ส่วนมากนักศึกษาต้องทำงานเพ่ือหารายได้มาเป็น
ทุนการศึกษาทำให้เวลาที่ใช้กับการศึกษาน้อยลง 
 7. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก
ฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
  งบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนทั้งตึก 15 ชั้น ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาทิ
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี และลิฟต์ เนื่องจากอาคาร 7 เป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 20 ปี ซึ่งไม่เคยมีการ
เปลี่ยนลิฟต์ใหม่ หรือปรับปรุงห้องเรียนเลย ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องลิฟต์มาโดยตลอด นักศึกษาร้อง เรียนเรื่อง
ห้องเรียน ประตู หน้าต่างที่ชำรุด 
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สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิทยาการจัดการ ใน
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
ดังนี้ 

1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 
๒๕๖๑ 60 65 65 62 54 
๒๕๖๒ 60 77 - 77 73 
๒๕๖3 60 54 - - 54 
รวม 180 196 65 139 181 

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
ค่ าใช้ จ่ ายต่ อหั ว 
ในการผลิตบัณฑิต 

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

 

๓. จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 ๖๕ จำนวน ๙ คน 

 ร้อยละ ๑๓.๘๔ 
จำนวน ๑ คน 
รอ้ยละ ๑.๕๓ 

จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ ๑.๕๓ 

2562 ๗๗ - จำนวน ๔ คน 
ร้อยละ ๕.๑๙ 

0.00 

2563 ๕๔ - - จำนวน ๒ คน 
ร้อยละ ๓.๗๐ 

รวม 196 จำนวน ๙ คน 
 ร้อยละ ๑๓.๘๔ 

จำนวน ๕ คน 
ร้อยละ ๒.๕๕ 

จำนวน ๓ คน 
ร้อยละ ๑.๕๓ 

 

๔. จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของการสำเร็จการศึกษา 
ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๘๐ - ๓๖ ๒ 
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 5. อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 
ที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ ได้งานทำใน ๑ ปี   
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ ได้งานทำใน ๑ ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

๒๕๖๒ ๓๖ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๒๕๖๓ ๒ - - - 

 

๕. ความพึงพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2562 11 4 ๔.๔๖ 
2563 16 8 ๔.๘๗ 

 

๖. ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 นายวัชรพงศ์ เพชรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดคลิปวีดีโอ “สมุนไพร
บ้านฉัน: My Herbs” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 7. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  7.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) 
  ทางสาขาวิชากำลังดำเนินการขอเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสำหรับการเบิกยืมคืน
อุปกรณ์ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับการถ่าย
ทำยังต้องเบิกกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโดยตรงไปอีกระยะหนึ่ง กรณีห้องทำงานของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนอาจารย์ ในการนี้ทางสาขาวิชากำลังดำเนินเรื่องขอพ้ืนที่ในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 
 ๗.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  ทางสาขาวิชายังประสบกับการไม่มีพ้ืนที่ หรือสถานที่ในการเก็บอุปกรณ์ของ
สาขาฯ และห้องปฏิบัติการ Post-Production เช่น ห้องตัดต่อ (Film Editing) ห้อง Color Grading ห้อง
บันทึกเสียงและผสมเสียง (Recording and Sound Mixing) ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score) 
ห้องเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ (Visual Effects) เป็นต้น ห้องที่ยกตัวอย่างดังกล่าวยังไม่มีเพียงพอสำหรับ
นักศึกษา รวมถึงห้องทำงานของคณาจารย์ในสาขาวิชา การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะดำเนินการเพ่ือขอชั้นที่ตึก 
๒ ชั้น ๘ และชั้น ๙ เพ่ือดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป  
 ๗.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
  การจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของสาขาฯ มีการปรับตัวในยุคโควิด 
19 เนื่องจากทางสาขาเริ่มปรับตัวในยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยได้ดำเนินโครงการทำสื่อออนไลน์ THAIMOOC ใน
วิชาทฤษฎีภาพยนตร์ สำหรับนักศึกษาปี 1 จะแล้วเสร็จเรียบร้อย และพร้อมเผยแพร่สำหรับการศึกษา
เทอม 1/64 และจะรีบดำเนินการในรายวิชาถัด ๆ ไป เพ่ือรองรับการศึกษาแบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 
 ๗.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   ทางสาขาวิชามีการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในชั้นปีที่ ๑ และในรายวิชาต่าง 
ๆ มีการปรับให้เน้นการปฏิบัติมากข้ึนในแต่ละรายวิชา เพื่อฝึกฝนให้มีทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์ให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมต่อเนื่องในทุกชั้นปี ทั้งนี้ ทางสาขาวิชามีการจัดโครงการ “ค่ายสร้างหนังครั้งที่ ๗” และ
โครงการ “ผลิตภาพยนตร์ขนาดยาวของสาขาวิชา ครั้งที่ ๕” เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวงการภาพยนตร์ที่
ต้องการนักศึกษาที่จบแล้วไปทำงานได้ทันท ี



๙ 
 ๗.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัด
การศึกษา 
 สาขาวิชาภาพยนตร์ฯ ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นที่น่า
พอใจ ทีมคณาจารย์ได้รับความไว้วางใจเป็นดำรงตำแหน่งรองคณบดี จำนวน ๑ ท่าน และผู้ช่วยคณบดี จำนวน 
๑ ท่าน ทำให้การประสานงานกับฝ่ายบริหาร เพ่ือจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ในกรณีการจัดการศึกษามีความมุ่งมั่นสู่การเป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๕ เพ่ือ
เน้นการฝึกภาคปฏิบั ตินั กศึกษาที่ เข้มข้นมากยิ่ งขึ้น อันจะได้ประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นสำคัญ  
โดยรากฐานของสาขาวิชาเน้นและยึดถืออุดมการณ์เช่นนี้เสมอมา 
  ๘. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก 
ฝ่ายบริหาร คือ ทางสาขาวิชายังประสบปัญหากับการไม่มีพ้ืนที่ในการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
Post-Production ที่จำเป็นยิ่งสำหรับนักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ๑. ห้องตัดต่อ (Film Editing)  
   ๒. ห้องแกส้ีในงานภาพยนตร์ (Color Grading)  
   ๓. ห้องบันทึกเสียงและผสมเสียง (Recording and Sound Mixing)  
   ๔. ห้องออกแบบดนตรีประกอบ (Original Score)  
   5. ห้องเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ (Visual Effects)  
   6. ห้องฉายภาพยนตร์สั้นขนาดเล็ก (Mini Theatre)  
   7. ห้องเก็บอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ เช่น อุปกรณ์กล้อง ดอลลี่ และ
เครน เป็นต้น 
 ห้องที่ยกตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นทางสาขาวิชายังไม่มีสำหรับการเรียนการสอนที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาของนักศึกษาโดยตรง การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะดำเนินการทำเรื่องเพ่ือขอชั้นที่ตึก ๒ ชั้น ๘ 
และชั้น ๙ เพ่ือดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนนี้ 
 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิทยาการจัดการ 
ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยทางสาขาวิชาการท่องเทีย่ว ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 80 ๕๘ จำนวน ๔๘ คน 

ร้อยละ ๘๒.๗๖ 
จำนวน ๔๖ คน 
ร้อยละ๗๙.๓๑ 

จำนวน ๔๖ คน 
ร้อยละ ๗๙.๓๑ 

๒๕๖๒ 80 ๙๙ - จำนวน ๗๗ คน 
ร้อยละ๗๗.๗๘  

จำนวน ๗๒ คน 
ร้อยละ ๗๒.๓๓ 

๒๕๖๓ 80 ๖๙ - - จำนวน ๖๔ คน 
  ร้อยละ๙๒.๗๖ 

รวม 24๐ ๒๒๖ จำนวน ๔๘ คน  
ร้อยละ ๘๒.๗๖ 

จำนวน ๑๒๓ คน  
ร้อยละ ๗๘.๓๕ 

 จำนวน ๑๘๒ คน  
ร้อยละ ๘๐.๕๓ 

 



๑๐ 
2. 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 

 

3. จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา 

 

 

4. 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 
รอ้ยละ ๐.๙๒ 

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 ๗๑  ๖๔ ๓๔ ๕๓.๑๒ 
2563 - - - - 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

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  
รอ้ยละ ๑๕.๙๓ 

จำนวน ๑๐ คน  
ร้อยละ ๔.๔๓ 



๑๑ 
 

5. ความพึ งพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิ ต/คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่ได้รับการประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผูใ้ช้บัณฑิต 
๒๕๖๒ ๗๑ คน ๒๖ คน ๔.๒๓ 

 6. ผลงานเด่น / ความภาคภมูิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 1. นางสาวเพชรดา  น้อยพรหม นางสาวชวิศา  ฉิมพลี นางสาวตรีวิดา  เมธีธนกุล 
นางสาวชยุดา  ยอดทอง นายอดิศร  จันจำปา นางสาวณัฐณิชา  ยวงหิรัญ และนายอรรถกร  ธนวณิชย์กุล 
ได้รับรางวัลชมเชย จากการผ่านเข้ารอบ ๓๐ คนสุดท้าย การแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี  
“ยืน ๑ กรุงธนบุรี” 
 2. นางสาวณัฐณิชา ยวงหิรัญ และนายอรรถกร ธนวณิชย์กุล ได้รับการคัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการ กล้า MICE จากผู้แข่งขันทั้งสิ้น ๓๑๕ คน ผ่านการคัดเลือกท้ังสิ้น ๑๕ คน 
 7. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
๑.๑ การขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบประสานงานและดำเนินงาน 

ด้านเอกสาร เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างจำเป็นต้องอาศัยการเตรียมงานทั้งการประสานและการจัดทำเอกสาร 
1.2 การขาดอาจารย์ที่รับผิดชอบในบางรายวิชาที่จำเป็นในหลักสูตร โดยเฉพาะ

วิชาทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ถึงแม้อาจารย์ที่มีอยู่จะสามารถสอนภาษาอังกฤษได้  แต่มีภาระงาน
สอนที่จำเป็นในรายวิชาที่เป็นวิชาชีพ ทำให้ไม่สามารถรับสอนได้ นอกจากนี้ในส่วนของภาษาที่ ๓ 
โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งอาจารย์จำเป็นต้องจัดหาอาจารย์จากภายนอกมาสอน ทำให้หลักสูตรต้องรับภาระ
เกี่ยวกับงบประมาณในการจ้างอาจารย์พิเศษ 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
2.1 ขาดแคลนเรื่องงบประมาณในการจัดกิจกรรม เนื่องจากหลักสูตรฯ จำเป็นต้อง

ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ ดังนั้นจำเป็นต้องมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ 
และความชำนาญ แต่งบประมาณถึงแม้จะได้มาพอสมควร แต่ต้องจัดสรรในสิ่งที่จำเป็นอ่ืน ๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
การจ้างอาจารย์ พิ เศษ ทั้ งรายวิชาที่ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และรายวิชาที่ เกี่ยว ข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า ๕ หมู่เรียนต่อเทอม ทำให้งบประมาณที่จะจัดสรรมาในการทำกิจกรรมมีไม่เพียงพอ
ในการจัดเพื่อให้เกิดทักษะเท่าที่ควร 

2.2 ขาดการสนับสนุนให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ และ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการให้มีห้องเรียน สถานที่เรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว การโรงแรม ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 

2.3 การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการใช้อาคาร
สถานที่ต่าง ๆ เช่น คำนึงถึงขนาดของห้องและจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ 

๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ   
 3.1 หลักสูตร ฯ มีความพยายามที่จะบูรณาการการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละ

ภาคเรียนไว้ในกิจกรรมแต่ละครั้ง ทำให้บางครั้งการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบางกิจกรรมต้องมีกำหนดการจัดในช่วงปลายเทอม ซึ่งผลการประเมินนั้น 
ต้องนำมาใช้ในในรายวิชาในภาคเรียนนั้น ๆ ด้วย อาจทำให้การส่งผลการเรียนล่าช้าออกไป (หลักสูตรฯ 



๑๒ 
คำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ต้องออกนอกสถานที่ จึงมีปัจจัยภายนอกเข้ามา  
เป็นตัวแปรสำคัญ) 

 3.2 ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้การฝึกปฏิบัติ เป็นการฝึกแบบจำลองทั้งหมด 
ผ่านรูปแบบออนไลน์ และ ณ สถานที่ตั้งบางส่วน ทำให้การฝึกปฏิบัติอาจไม่เกิดประสิทธิภาพมากที่ควร 

4. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
4.1 หลักสูตรฯ มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน แต่ตลอดระยะเวลา

ที่จัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรฯ มองว่าคุณภาพจะเกิดอาจต้องเริ่มจากตัวผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย ดังนั้น
หลักสูตรฯ จึงเน้นพัฒนาตัวผู้เรียน พร้อมกับการให้ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ในส่วนตัวผู้เรียนส่วนใหญ่ 
มักพบปัญหาความไม่ใส่ใจ ความไม่มีใจรักทางด้านงานบริการ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องวินัยในการทำงาน  
ทำให้หลักสูตรฯ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ 

4.2 ผู้ เรียนยังขาดเรื่องของความใฝ่รู้  และทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ด้าน ได้แก่ 
คุณลักษณะด้านความรู้ คือ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและกล้าแสดงออก รักการเรียนรู้และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
คุณลักษณะด้านความคิด คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค์ แต่ผู้เรียนมีข้อดีเรื่องของการกล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น 

4.3 บัณฑิตของกลุ่มการโรงแรมส่วนใหญ่จบไปสามารถปฏิบัติงานในโรงแรมได้   
แต่ยังมีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักสูต ร 
การท่องเที่ยวดังนั้นการใช้ภาษาเฉพาะด้านการโรงแรมจึงมีน้อยมาก 

๕. ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
 ทุกหน่วยงานภายนอกในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ได้มีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว จึงทำให้โครงการต่าง ๆ ต้องถูกเลื่อน ชะลอ 
และบางกิจกรรมต้องยุติลง 

8. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 

1. งบประมาณด้านการปรับปรุงสถานที่ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว  
ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียนภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่ทำให้คนสนใจเลือกเรียนด้านการท่องเที่ยว
น้อยลง แต่หากสถานการณ์คลี่คลาย การท่องเที่ยวฟ้ืนตัว หลักสูตรจะได้มีความพร้อมที่จะรับนักศึกษา  
ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง 

2. เนื่องจากนักศึกษากลุ่มการโรงแรมเป็นการเรียนเพ่ือมีเป้าหมายในการทำงาน 
ด้านการโรงแรมดังนั้นการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติได้ เพ่ือการจบไปเป็นที่ต้องการ  
ของผู้ประกอบการด้านการโรงแรม ดังนั้นจึงอยากให้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน  
การสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเป็นการส่งเสริมภาวการณ์มีงานทำ 

3. การจัดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานเข้ามาดูแลจัดการสนับสนุนหลักสูตรเกี่ยวกับ
ความเป็นเลิศทั้งการประสานงาน งานธุรการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับทุกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานในหลักสูตร และลดภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 

4. งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของหลักสูตรฯ เช่น 
การเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ การเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 

 
 



๑๓ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอชื่นชมคณบด ีคณะผู้บริหาร และบุคลากรทีส่ามารถนำพาคณะไปได้ไกล 

2. ขอชื่นชมด้านการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กร และการนำความเสี่ยงมาบริหารงานอย่างจริงจัง 

3. ควรร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นการออกแบบทางเชิงวิศวะ หมายความว่า ต้องเอา SDS มาจับ และออกแบบตราสัญลักษณ์
ที่เป็นสากล GSS กับ NFPA และงานวิจัยควรทำหลายคณะรวมกันจะได้เป็นงานวิจัยที่ใหญ่ 

4. ควรขยายผลให้นักศึกษาทุก ๆ หลักสูตรมีส่วนร่วมในการสร้าง ผลิตผลงานให้ชัดเจน 

5. ควรจัดทำแผนการของบประมาณให้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของลิฟต์โดยสาร  
ถ้าซ่อมบำรุงแล้วไม่คุ้มค่ากับการที่จะซื้อใหม่ ทางคณะควรจะต้องเสนอแผนให้ชัดเจนกับทางมหาวิทยาลัย 
และในส่วนของการของบปรับปรุงห้อง ควรทำเป็นระยะพร้อมมีแบบต่าง ๆ อย่างชัดเจนเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

6. ควรสร้างความร่วมมือในด้าน ๆ  อ่ืนเพ่ิมมากขึ้น เช่น การขยายความร่วมมือไปสู่ต่างประเทศ 
หรือมีการแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกัน  
หรอืการแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือพัฒนาบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 

7. ควรผลักดันสาขาทางด้านบริหารธุ รกิจให้มีความโดดเด่น และควรใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) กับทุกหลักสูตร ทั้ง ๙ รูปแบบ เนื่องจาก
สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้โดยผสมผสานกับจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education ได้ 

8. ควรรายงานผลการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาท่ีรับจริงกับแผนการรับประจำปี 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และ
หลักสูตรโดดเด่นสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย และสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 

 4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยย่อ (ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม)  

การผลิตบัณฑิต 
1. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 

๒๒ หลักสูตร ปริญญาเอก ๓ หลักสูตร สามารถผลิตบัณฑิตได้ทั้งสิ้น ๔๒๘ คน (ข้อมูลจากระบบ qa.bsru.ac.th 
ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

2. เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและ
กัญชา เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 

3. พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรับปรุงจากหลักสูตรจุลชีววิทยา
และนวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

 ด้านการวิจัย 
 ๑. จัดทำวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย ซึ่งอยู่ใน TCI กลุ่ม ๒ 



๑๔ 
 2. ลงนาม MOU กับบริษัท ควินท์ แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด วิสาหกิจชุมชนบุปผา

ราชันย์ วิสาหกิจชุมชนก็อตกิ๊ฟ วิสาหกิจชุมชนเวชชานุกูล บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านกัญชาและกัญชงเพ่ือการแพทย์ 

 3. ทุกหลักสูตรจัดให้นักศึกษาทำบัณฑิตนิพนธ์จากงานวิจัยก่อนสำเร็จการศึกษา 
 4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จำนวน 

๕,๐๐๔,๒๐๐ บาท 
 5. ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ เป็นจำนวน ๗๙๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก แผน

ยุทธ์ศาสตร์คณะฯ มีการกำหนดกลยุทธ์การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้การกำกับติดตามของคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะฯจัดแบ่ง
โครงการบริการวิชาการเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๑. โครงการแบบให้เปล่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
ศาสตร์พระราชา จำนวน ๙ โครงการ รวมงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

 2. โครงการแบบก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

 2. คณะมีแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเตรียมการในปีถัดไป ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยลงพ้ืนที่แนะแนวตามโรงเรียน

ทั่วไป และโรงเรียนในเครือข่าย MOU ทำให้ภาพรวมมีจำนวนนักศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา แต่จำนวน
นักศึกษาในหลายสาขาวิชายังมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนรับ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ และลงพ้ืนที่  
ในโรงเรียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ ผ่านแหล่งช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 
- Facebook “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส.” และของสาขาวิชา 
- Website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และของสาขาวิชา 

2. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยเพื่อลงพ้ืนที่เข้าประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนหรือตลาดนัดการศึกษาต่อ เพ่ือแนะนำสาขาวิชา
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกภูมิภาค 

3. กิจกรรม One Program One School มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการศึกษาโรงเรียน
เครือข่ายและช่วยขยายโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนเป้าหมายระดับมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตภาคกลาง 

4. ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้ทุกหลักสูตร
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความน่าสนใจ และสื่อสารให้ผู้เรียนได้รับทราบในแนวทาง
ประกอบอาชีพในอนาคต  

3. อัตรา/จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานทำ ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ดังนี้ 

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ๔๒๖ คน มีงานทำร้อยละ ๖๗.๘๔ 
(จากบัณฑิตผู้ทำแบบสอบถามทั้งสิ้น ๒๘๙ คน) และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร อยู่ในช่วง
คะแนน ๓.๘๐ – ๔.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕ (ข้อมูลจากระบบ qa.bsru.ac.th ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 



๑๕ 
 4. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ผ่านมา
ได้ผลและมีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 

1. มีแอปพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (สำรวจจาก
คณาจารย์ทั้งคณะฯ) 

2. มีรูปแบบในการวัดและประเมินผล (สำรวจจากคณาจารย์ทั้งคณะฯ) 
3. มีปัญหาและอุปสรรค (สำรวจจากคณาจารย์ทั้งคณะฯ) ดังนี้ 

- อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
- ไม่สามารถตัดต่อคลิปการสอนได้ 
- นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการใช้งาน 
- นักศึกษาไม่มีชั่วโมงอินเตอร์เน็ต มีอินเตอร์เน็ตไม่พอเพียง เนื่องจากต้องเรียนหลาย

วิชาแบบออนไลน์ ทำให้อินเตอร์เน็ตช้า อินเตอร์เน็ตหลุด  
- อาจารย์และนักศึกษาต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายสำหรับอินเตอร์เน็ต 
- ติดต่อนักศึกษายาก ถึงแม้จะมีไลน์กลุ่มแต่ไม่ว่าสามารถเข้ากลุ้มได้ทุกคน นักศึกษา

บางคนยังมีมือถือที่ไม่สามารถใช้ไลน์ได้ 
- นักศึกษาไม่สามารถเข้าสืบค้นงานวิจัยได้ หากไม่ใช่การสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลัย  
- นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาทำงานวิจัยที่ เป็นการทดลอง หรือต้องทดสอบด้วย

เครื่องมือต่างๆ 
- การสอบในรูปแบบอัตนัยทำได้ลำบาก 

4. มีข้อเสนอแนะให้ทางคณะ/มหาวิทยาลัย (สำรวจจากคณาจารย์ทั้งคณะฯ) ร่วมแก้ไข ดังนี้ 
- จัดซื้อ account zoom ให้สาขาวิชาละ ๑ account 
- ควรมีช่องทางให้นักศึกษาใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้ฟรี 
- ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
- ดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการสอนแบบออนไลน์ 
- การจัดอบรมให้นักศึกษาใช้ระบบออนไลน์ในการเรียน หรือมีสื่อที่นักศึกษาสามารถ

เข้าไปศึกษาเองได้ 
- ควรให้การสนับสนุนทุกโปรแกรมที่ผู้สอนถนัด 
- ควรอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนแบบปกติ แต่มีมาตรการควบคุมเพ่ิมสำหรับ 

Covid-19 
- หากยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ในปัจจุบันและอนาคต ต้องมีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศที่สามารถพัฒนางานด้านปฏิบัติการ หากไม่สามารถพัฒนาได้ทันให้พิจารณาการหมุนเวียน
นักศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มแล้วเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด โดยสามารถคิดแทนภาระงาน
เพ่ิมเติมได ้

- จัดเจ้าหน้าที่ช่วยจัดทำสื่อการสอน ตัดต่อคลิปการเรียนการสอน 
- จัดให้มีระบบการยืม-คืน โน้ตบุ๊ค กรณีที่ต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน 
5. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based 

education ๑๐๐% โดยนักศึกษาทุกคนต้องทำโครงการวิจัยก่อนสำเร็จการศึกษา มีการสอบปากเปล่า 



๑๖ 
และจัดทำเล่มบัณฑิตนิพนธ์ เพ่ือสำเร็จการศึกษา นอกจากนั้นยังมีการจัดการสอนแบบ Outcome-based 
education เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- จัดการเรียนให้นักศึกษาหาคำตอบ และศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง ตามใบงานหรือ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนที่กำหนด   

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
- ให้ผู้เรียนนำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิป ผ่านทาง Youtube 
- มีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอรายงานแทนการนำเสนอหน้าชั้น

หรือผ่านวิดีโอคอล โดยให้นักศึกษาคิดเป็นพลอตเหมือนการจัดรายการพูดคุยกันในหัวข้อที่ตัวเองได้รับ
มอบหมาย และให้นักศึกษาฝึกใช้แอพพลิเคชันโทรศัพท์ในการตัดต่อวิดีโอเพ่ือรีวิวผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
หัวข้อที่ผู้สอนมอบหมาย 

- ให้นักศึกษาศึกษาผลงานวิจัยและนำเสนอผลการเรียนรู้หน้าชั้นเรียน 
- ให้นักศึกษาทำชิ้นงานแล้วนำมาเสนอ ทำเป็นคลิปวีดีโอ 
- ให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 

 6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ มีดังนี ้
  1. ด้านการวิจัย คณะมีงานที่หลากหลาย งานเอกสารมากมาย ทำให้ต้องบริหาร
จัดการงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน จึงไม่สามารถทุ่มเทให้กับงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ 
  2. ด้านการรับนักศึกษา มีปัญหาหรืออุปสรรคในภาพรวมของคณะ คือ เกิดจาก
จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ ส่งผลโดยตรงต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 ที่ส่งผลให้คณะต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ 
  3. ด้านงบประมาณ คณะและสาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
น้อยไม่เพียงพอแก่การใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 7. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก
ฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 เพ่ิมหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เฉพาะเพ่ือแนะแนวศึกษาต่อและ
ประชาสัมพันธ์ และแบ่งความรับผิดชอบตามภูมิภาค 

1.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์ 
1.3 ปรับปรุงประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดทำโปรโมชั่น

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1.4 จัดเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานวิจัยจากนักศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย 
2. ด้านการวิจัย 

2.1 ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้น้อยลง ลดงานเอกสาร เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการทำงาน หากมีข้ันตอนและงานเอกสารมาก จะทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการทำวิจัย 

2.2 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพิ่มเงินทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา 
3. ด้านการรับนักศึกษา 

3.1 เพ่ิมหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เฉพาะเพ่ือแนะแนวศึกษาต่อและ
ประชาสัมพันธ์ และแบ่งความรับผิดชอบตามภูมิภาค 

3.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์ 



๑๗ 
3.3 ปรับปรุงประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดทำโปรโมชั่น

เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3.4 จัดเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
3.5 ลดขึ้นตอนการรับนักศึกษาให้น้อยลง ปัจจุบันขั้นตอนเยอะแยะยุ่งยากมาก  

ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาสมัครเรียนให้มากที่สุด สะดวกที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้มากที่สุด 
4. ด้านงบประมาณมหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้กับคณะและสาขาวิชา

เพ่ิมข้ึน 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 

1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 
๒๕๖๑ 75 75 71 คน 

ร้อยละ 94.67  
70 คน 

ร้อยละ 93.33 
70 คน 

ร้อยละ 93.33 
๒๕๖๒ 75 59 - 52 คน 

ร้อยละ 88.14 
51 คน 

ร้อยละ 86.44 
๒๕๖3 60 59 - - 57 คน 

ร้อยละ 96.61 
รวม 195 193 71 122 178 

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 18,700 บาท ต่อคน 
3. จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปี

การศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 7๕ จำนวน 4 คน 

 ร้อยละ 5.33 
- - 

2562 59 - จำนวน 7 คน 
ร้อยละ 11.86 

จำนวน 1 คน 
ร้อยละ 1.69 

2563 ๕9 - - จำนวน ๒ คน 
ร้อยละ 3.39 

รวม 193 จำนวน 4 คน จำนวน 7 คน จำนวน ๓ คน 
 
 



๑๘ 
๔. จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของการสำเร็จการศึกษา 
ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 109 (97*) - - 73 คน 

ร้อยละ 66.97 
 

 5. อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 
ที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ ได้งานทำใน ๑ ปี   
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ ได้งานทำใน ๑ ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

๒๕๖๒ 74 67 56 86.15 
๒๕๖๓ 6๒ 62 58 93.33 

 

6. ความพึงพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตร ฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2562 74 28 ๔.25 
2563 62 24 ๔.22 

 

7. ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 7.1 นายพงษ์พิชญ์  พิมพ์นารากร รางวัล นักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 7.2 นางสาวกันทิมา  ป้องแดง รางวัล Outstanding Presenter ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “The 3rd International Conference on Media Studies 2019” 
เมื่อวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 7.3 นายอธิวัฒน์ โพธิ์ทอง นายอุเทน โพธิ์ทอง นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ 
นางสาวกาญจนารัตน์ เสือสมบุญ นางสาวภควดี โชติโก นางสาวปิยธิดา สุพรหมมา นายสัมฤทธิ์ ศรีพิพัฒน์ 
และนายอธิวัฒน์ นัยวิกุล ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนื่องในโอการได้รับ
การบรรจุครู กทม. (ครูคืนถิ่น) ส่งผลให้สาขาได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่สามารถผลิตบัณฑิตได้ประสบความสำเร็จ 
 7.4 นายอธิวัฒน์ นัยวิกุล รางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3” ผ่านระบบ
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 8. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  8.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) 
  - ภาระงานในการทำงานเอกสารค่อนข้างมาก ส่งผลให้เวลาในการพัฒนาตนเอง
และทำผลงานทางวิชาการลดลง 



๑๙ 
  - การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์สูง ๆ 
หรือมี Impact Factor มักจะมีค่าตีพิมพ์ค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ได้ 
 8.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  - หากเปิดเทอม onsite เต็มรูปแบบ มักจะมีห้องเรียนไม่พอ ทั้งที่บางห้องพบว่า
ว่างแต่ไม่สามารถใช้ได้ 
  - การจัดการเรียนการสอน และการสะสางงานต่าง ๆ ในบางครั้งมีความจำเป็น
ที่จะต้องใช้อาคารเกินกว่าเวลา 20.00 น. 
  - ระบบ ERP จัดซื้อจัดจ้าง รองรับถึงแค่ Window7 ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก
ในการติดตั้ง และคณาจารย์ไม่มีความคุ้นเคยในการใช้ระบบ ทำให้เสียเวลาในการทำงานมาก 
  - ระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ไม่เสถียร 
  - การจัดการด้านการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน เป็นไปอย่างล่าช้า 
เช่น การซ่อมแอร์ที่เกิดน้ำรั่วซึม อุปกรณ์เชื่อมต่อในห้องเรียนไม่สามารถใช้การได้ 
  - อาจารย์หลายท่านต้องทำการซื้อ License ของโปรแกรม Zoom ด้วยตนเอง 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่ต้องมีการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม  
 8.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
  - ในสถานการณ์ Online เป็นการยากในการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ที่ต้องมีการเขียนอธิบายและมีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทำให้นักศึกษาบางส่วนมีการ
ทุจริตในการทดสอบ 
  - นักศึกษาหลายคนไม่มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Online ทำให้การทำงานบางอย่าง นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้ 
 8.4 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
   - การรับทราบหลักสูตรโดย สป.อว.ค่อนข้างช้า ส่งผลต่อการกู้ กยศ.ของนักศึกษา 
 - การอำนวยสะดวกด้านต่าง ๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ระบบประกันคุณภาพ  
ยังไม่สมบูรณแ์ละรองรับการทำงานที่ดีเพียงพอ 
 - การดำเนินเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการ ยังคงใช้รูปแบบกระดาษ 
สมควรพัฒนาในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การเซ็นอนุมัติการลาออก การเพ่ิมถอน
รายวิชา การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์ที่ต้องให้นักศึกษาต้องทำเรื่องยกเลิกรายวิชาก่อนหน้า  
ซึ่งทางสำนักทะเบียนสามารถอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องทำเอกสารให้ยุ่งยาก 
 - ระบบสนับสนุนการทำประกันคุณภาพด้านวิชาการ เช่น มคอ.3 มคอ.5  
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพครู ควรมีความพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ก่อนช่วงระยะเวลาประกัน
คุณภาพ และควรกำกับให้รายวิชาเหล่านี้ ดำเนินการตามกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันกับสาขาวิชา 
 - มหาวิทยาลัยควรมีระบบรองรับการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่อำนวยความ
สะดวกให้แต่ละสาขาวิชาใช้ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และควรมีระบบติดตามนักศึกษาเกี่ยวกับการรายงาน
ตัว โดยที่ไม่สร้างภาระให้กับสาขาวิชามากเกินไป 
 - ระบบฐานข้อมูลของอาจารย์จากหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล สำนัก
ทะเบียน และส่วนอื่น ๆ ควรมีการเชื่อมโยงกันและอัพเดทข้อมูลอย่างรวดเร็ว 
 - ข้อมูลของนักศึกษา เกี่ยวกับสถานะต่าง ๆ ควรอัพเดทในระบบทันที  
ที่มีการอนุมัติ เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการทำประกันคุณภาพ  
(จากการติดตามข้อมูลกับนักศึกษา ทราบว่า ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับเงินประกันคืนเรียบร้อย  
แต่ในระบบยังไม่มีการขึ้นสถานะการลาออก) 



๒๐ 
  9. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก 
ฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
 9.1 วางระบบการทำงานใหม่ โดยลดการทำงานซ้ำซ้อน หรืองานเอกสารที่ไม่จำเป็น
ออกจากภาระงานของอาจารย์ 
 9.2 ปรับงบประมาณสนับสนุนสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มี Impact 
Factor 
 9.3 จัดระบบการจองห้องเรียนให้มีระบบและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือจะได้ทราบ
ว่าห้องเรียนทั้งหมดที่มีนั้นเพียงพอหรือไม ่
 9.4 ไม่ควรจัดสรรการใช้ห้องโดยให้แต่ละสาขาเป็นเจ้าของห้องนั้น ๆ ซึ่งบางสาขาวิชา 
มีจำนวนนักศึกษาไม่มาก และไม่จำเป็นต้องใช้ห้องเรียนจำนวนมากในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ห้องว่าง 
แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นจำนวนมาก ควรจัดระบบใหม่ให้เป็นของส่วนกลางเข้าไปดูแล 
 9.5 ยืดหยุ่นเวลาปิดอาคาร หรือปรับรูปแบบการเข้าออกตึกให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ
ในช่วงเวลานอกเวลาราชการ 
 9.6 อัพเดทระบบ ERP จัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และ 
ควรมีคู่มือที่แสดงขั้นตอนการกรอกในระบบ ในส่วนที่อาจารย์จำเป็นต้องใช้ในการบริหารหลักสูตร 
 9.7 จัดอบรมในเรื่องการประเมินผล Online ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีคุณภาพ 
 9.8 จัดระบบและวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับ มคอ. และระบบสนับสนุน 
การประกันคุณภาพท่ีพร้อมมากข้ึน 
 9.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม Zoom เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และนิเทศนักศึกษา 
 9.10 จากนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเป็น SMART University ควรปรับให้
ทุกระบบดำเนินการได้ทาง Online มากขึ้น และทำให้แต่ละระบบ ดำเนินการง่าย มีคู่มือการใช้ให้กับคณาจารย์ 
 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้นำเสนอแนวทางและ 
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 30 27 จำนวน 27 คน 

ร้อยละ 100 
จำนวน 25 คน 
ร้อยละ 92.6 

จำนวน 25 คน 
ร้อยละ 92.6 

๒๕๖๒ 30 38 - จำนวน 38 คน 
ร้อยละ 100  

จำนวน 37 คน 
ร้อยละ 97.4 

๒๕๖๓ 30 41 - - จำนวน ๔0 คน 
  ร้อยละ 97.6 

รวม 12๐ 10๖ จำนวน 27 คน  
ร้อยละ 100 

จำนวน 63 คน  
ร้อยละ 96.9 

 จำนวน ๑02 คน  
ร้อยละ 96.2 



๒๑ 
2. จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละ

ปีการศึกษา 
 

 

3. จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร 

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 39 คน จำนวน 17 คน 
ร้อยละ 43.6 

จำนวน 10 คน 
ร้อยละ 25.6 

จำนวน 5 คน 
ร้อยละ 12.8 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 26 คน  - จำนวน 16 คน 
ร้อยละ 61.5 

จำนวน ๓ คน 
ร้อยละ 11.5 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 29 คน - - จำนวน 11 คน 
ร้อยละ 37.9 

รวม 94 คน จำนวน 17 คน 
ร้อยละ 43.6 

จำนวน 26 คน 
ร้อยละ 54.2 

จำนวน 19 คน 
ร้อยละ 37.3 

4. อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนบัณฑิต 
ทีต่อบแบบ

สำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จ

การศึกษา 
๒๕๖2 35 28 23 82.14 

 

5. ความพึ งพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิ ต/คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่ได้รับการประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 
๒๕๖๒ 35 คน 15 คน 4.11 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 27  คน - จำนวน 2 คน  

ร้อยละ 7.4 
- 

๒๕๖๒ 38  คน - - จำนวน 1 คน  
ร้อยละ 2.6 

๒๕๖๓ 41  คน - - จำนวน 1 คน  
ร้อยละ 2.4 

รวม 10๖ คน - จำนวน ๒ คน  
ร้อยละ 3.1 

จำนวน 2 คน  
ร้อยละ 1.9 



๒๒ 
 6. ผลงานเด่น / ความภาคภมูิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 1. นางสาววชรพร เชื้อบุญ นางสาวปรานปริยา สุนีย์ และนางสาวสุดารัตน์ ช้างสาร 
ได้รับรางวัล The best oral presentation award งานประชุมวิชาการ The 3rd CU-TU-BUU-BSRU 
Medical Technology Student’s Research Conference 2020  
 2. นางสาวบุษรา สร้อยประดิษฐ นางสาวยลดา เต๋งจงดี และนางสาวสกาวเดือน นาโสม 
ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเสนอผลงานวิจัยจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปี 2563 โครงการการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
เทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี (Student Forum) ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิค
การแพทย์ฯ ครั้งที่ 44 
 7. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
สืบเนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา มากกว่าจำนวนนักศึกษาที่

กำหนดไว้ตามแผนการรับใน มคอ.2 (30 คน) ดังนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จำนวน 38 คน ปี
การศึกษา 2563 มีนักศึกษา จำนวน 41 คน และปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จำนวน 47 คน และมี
นักศึกษาตกค้างแต่ละปีการศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ควรมีการเตรียม
อัตรากำลังด้านบุคลากร ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็นไปตามอัตราส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ และอัตราส่วนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์กำหนด 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มีห้องบรรยาย จำนวน 1 ห้อง สำหรับนักศึกษาทั้ง 3 

ชั้นปี (ชั้นปีที่ 2 - 4) จึงทำให้ต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนบรรยายร่วมด้วย นอกจากนี้
ภาควิชายังขาดห้องกิจกรรมนักศึกษาตามข้อกำหนดของสภาเทคนิคการแพทย์ (ทางมหาวิทยาลัย  
ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างห้องบรรยายและกิจกรรมนักศึกษาแล้ว)  ควรสนับสนุน
งบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติเพ่ือใช้สำหรับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
(โดยทางภาควิชาจะตั้งขอในงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2566) 

๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ   
 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางภาควิชาเทคนิค

การแพทย์จึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 
โดยการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ สำหรับภาคปฏิบัติในบางหัวข้อได้ใช้
วิธีการสอนออนไลน์หรือวิธีการสอนอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ทำให้นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติการได้ครบถ้วน
นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์ นักศึกษาบางคนอาจมีข้อจำกัด 
ด้านเทคโนโลยี จึงอาจส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษาทำได้ไม่เต็มที่  

4. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
หลั กสู ตรเทคนิ คการแพทย์ เป็ นหลักสู ตรที่ เน้ นทั กษะด้ านการฝึ กปฏิ บั ติ   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักศึกษาต้องดูคลิป VDO ในภาคปฏิบัติบางหัวข้อ 
และยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำให้ภาควิชาต้องนัดนักศึกษามาฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม เมื่อสถานการณ์การระบาด 
ของโรค COVID-19 ลดลง 

๕. ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
 ทางภาควิชามีการทำ MOU กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ในการจัดการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต อาจารย์ในภาควิชามีการทำวิจัยร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 



๒๓ 
8. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย

บริหาร คือ สืบเนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา มากกว่าจำนวนนักศึกษาที่กำหนดไว้
ตามแผนการรับใน มคอ.2 (30 คน) ดังนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จำนวน 38 คน ปีการศึกษา 
2563 มีนักศึกษา จำนวน 41 คน และปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จำนวน 47 คน ทางภาควิชา
เทคนิคการแพทย์จึงมีความประสงค์ของบประมาณสนับสนุนสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับ
การเรียนการสอน เพ่ือให้มีสัดส่วนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่อจำนวนนักศึกษาขณะเรียนปฏิบัติการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ และเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคนิคการแพทย์ และรับรองสถาบันการศึกษา (สภาเทคนิคการแพทย์) เช่น กล้องจุลทรรศน์ ตู้ชีวนิรภัย
ระดับ 2 เครื่องปั่นทางธนาคารโลหิต เป็นต้น  (โดยทางภาควิชาจะตั้ งขอในงบประมาณแผ่นดิน 
ในปีงบประมาณ 2566) 
  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 

1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแตล่ะปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 
๒๕๖๑ 75 75 71 คน 

ร้อยละ 94.67  
70 คน 

ร้อยละ 93.33 
70 คน 

ร้อยละ 93.33 
๒๕๖๒ 75 59 - 52 คน 

ร้อยละ 88.14 
51 คน 

ร้อยละ 86.44 
๒๕๖3 60 59 - - 57 คน 

ร้อยละ 96.61 
รวม 195 193 71 122 178 

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 18,700 บาท ต่อคน 
3. จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปี

การศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 7๕ จำนวน 4 คน 

 ร้อยละ 5.33 
- - 

2562 59 - จำนวน 7 คน 
ร้อยละ 11.86 

จำนวน 1 คน 
ร้อยละ 1.69 

2563 ๕9 - - จำนวน ๒ คน 
ร้อยละ 3.39 



๒๔ 
รวม 193 จำนวน 4 คน จำนวน 7 คน จำนวน ๓ คน 

 

๔. จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของการสำเร็จการศึกษา 
ของหลักสตูรในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 109 (97*) - - 73 คน 

ร้อยละ 66.97 
 

 5. อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 
ที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ ได้งานทำใน ๑ ปี   
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ ได้งานทำใน ๑ ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

๒๕๖๒ 74 67 56 86.15 
๒๕๖๓ 6๒ 62 58 93.33 

 

6. ความพึงพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2562 74 28 ๔.25 
2563 62 24 ๔.22 

 

7. ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 7.1 นายพงษ์พิชญ์  พิมพ์นารากร รางวัล นักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 7.2 นางสาวกันทิมา  ป้องแดง รางวัล Outstanding Presenter ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “The 3rd International Conference on Media Studies 2019” 
เมื่อวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 7.3 นายอธิวัฒน์ โพธิ์ทอง นายอุเทน โพธิ์ทอง นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ 
นางสาวกาญจนารัตน์ เสือสมบุญ นางสาวภควดี โชติโก นางสาวปิยธิดา สุพรหมมา นายสัมฤทธิ์ ศรีพิพัฒน์ 
และนายอธิวัฒน์ นัยวิกุล ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนื่องในโอการได้รับ
การบรรจุครู กทม. (ครูคืนถิ่น) ส่งผลให้สาขาได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่สามารถผลิตบัณฑิตได้ประสบความสำเร็จ 
 7.4 นายอธิวัฒน์ นัยวิกุล รางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3” ผ่านระบบ
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 8. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  8.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) 
  - ภาระงานในการทำงานเอกสารค่อนข้างมาก ส่งผลให้เวลาในการพัฒนาตนเอง
และทำผลงานทางวิชาการลดลง 



๒๕ 
  - การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์สูง ๆ 
หรือมี Impact Factor มักจะมีค่าตีพิมพ์ค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์ได้ 
 8.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  - หากเปิดเทอม onsite เต็มรูปแบบ มักจะมีห้องเรียนไม่พอ ทั้งที่บางห้องพบว่า
ว่างแต่ไม่สามารถใช้ได้ 
  - การจัดการเรียนการสอน และการสะสางงานต่าง ๆ ในบางครั้งมีความจำเป็น
ที่จะต้องใช้อาคารเกินกว่าเวลา 20.00 น. 
  - ระบบ ERP จัดซื้อจัดจ้าง รองรับถึงแค่ Window7 ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก
ในการติดตั้ง และคณาจารย์ไม่มีความคุ้นเคยในการใช้ระบบ ทำให้เสียเวลาในการทำงานมาก 
  - ระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย ไม่เสถียร 
  - การจัดการด้านการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน เป็นไปอย่างล่าช้า 
เช่น การซ่อมแอร์ที่เกิดน้ำรั่วซึม อุปกรณ์เชื่อมต่อในห้องเรียนไม่สามารถใช้การได้ 
  - อาจารย์หลายท่านต้องทำการซื้อ License ของโปรแกรม Zoom ด้วยตนเอง 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่ต้องมีการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม  
 8.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
  - ในสถานการณ์ Online เป็นการยากในการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ที่ต้องมีการเขียนอธิบายและมีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทำให้นักศึกษาบางส่วนมีการ
ทุจริตในการทดสอบ 
  - นักศึกษาหลายคนไม่มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Online ทำให้การทำงานบางอย่าง นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้ 
 8.4 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
   - การรับทราบหลักสูตรโดย สป.อว.ค่อนข้างช้า ส่งผลต่อการกู้ กยศ.ของนักศึกษา 
 - การอำนวยสะดวกด้านต่าง ๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ระบบประกันคุณภาพ  
ยังไม่สมบูรณแ์ละรองรับการทำงานที่ดีเพียงพอ 
 - การดำเนินเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมวิชาการ ยังคงใช้รูปแบบกระดาษ 
สมควรพัฒนาในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การเซ็นอนุมัติการลาออก การเพ่ิมถอน
รายวิชา การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์ที่ต้องให้นักศึกษาต้องทำเรื่องยกเลิกรายวิชาก่อนหน้า  
ซึ่งทางสำนักทะเบียนสามารถอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องทำเอกสารให้ยุ่งยาก 
 - ระบบสนับสนุนการทำประกันคุณภาพด้านวิชาการ เช่น มคอ.3 มคอ.5  
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพครู ควรมีความพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ก่อนช่วงระยะเวลาประกัน
คุณภาพ และควรกำกับให้รายวิชาเหล่านี้ ดำเนินการตามกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันกับสาขาวิชา 
 - มหาวิทยาลัยควรมีระบบรองรับการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่ อำนวยความ
สะดวกให้แต่ละสาขาวิชาใช้ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และควรมีระบบติดตามนักศึกษาเกี่ยวกับการรายงาน
ตัว โดยที่ไม่สร้างภาระให้กับสาขาวิชามากเกินไป 
 - ระบบฐานข้อมูลของอาจารย์จากหน่วยงานกองบริหารงานบุคคล สำนัก
ทะเบียน และส่วนอื่น ๆ ควรมีการเชื่อมโยงกันและอัพเดทข้อมูลอย่างรวดเร็ว 
 - ข้อมูลของนักศึกษา เกี่ยวกับสถานะต่าง ๆ ควรอัพเดทในระบบทันที  
ที่มีการอนุมัติ เช่น การลาออกของนักศึกษา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการทำประกันคุณภาพ  
(จากการติดตามข้อมูลกับนักศึกษา ทราบว่า ดำเนินการเรียบร้อย ได้รับเงินประกันคืนเรียบร้ อย  
แตใ่นระบบยังไม่มีการข้ึนสถานะการลาออก) 



๒๖ 
  9. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก 
ฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
 9.1 วางระบบการทำงานใหม่ โดยลดการทำงานซ้ำซ้อน หรืองานเอกสารที่ไม่จำเป็น
ออกจากภาระงานของอาจารย์ 
 9.2 ปรับงบประมาณสนับสนุนสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มี Impact 
Factor 
 9.3 จัดระบบการจองห้องเรียนให้มีระบบและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือจะได้ทราบ
ว่าห้องเรียนทั้งหมดที่มีนั้นเพียงพอหรือไม่ 
 9.4 ไม่ควรจัดสรรการใช้ห้องโดยให้แต่ละสาขาเป็นเจ้าของห้องนั้น ๆ ซึ่งบางสาขาวิชา 
มีจำนวนนักศึกษาไม่มาก และไม่จำเป็นต้องใช้ห้องเรียนจำนวนมากในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ห้องว่าง 
แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นจำนวนมาก ควรจัดระบบใหม่ให้เป็นของส่วนกลางเข้าไปดูแล 
 9.5 ยืดหยุ่นเวลาปิดอาคาร หรือปรับรูปแบบการเข้าออกตึกให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ
ในช่วงเวลานอกเวลาราชการ 
 9.6 อัพเดทระบบ ERP จัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และ 
ควรมีคู่มือที่แสดงขั้นตอนการกรอกในระบบ ในส่วนที่อาจารย์จำเป็นต้องใช้ในการบริหารหลักสูตร 
 9.7 จัดอบรมในเรื่องการประเมินผล Online ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีคุณภาพ 
 9.8 จัดระบบและวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับ มคอ. และระบบสนับสนุน 
การประกันคุณภาพท่ีพร้อมมากข้ึน 
 9.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม Zoom เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และนิเทศนักศึกษา 
 9.10 จากนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเป็น SMART University ควรปรับให้
ทุกระบบดำเนินการได้ทาง Online มากขึ้น และทำให้แต่ละระบบ ดำเนินการง่าย มีคู่มือการใช้ให้กับคณาจารย์ 
 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์โดยทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเสนอแนวทางและ 
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 50 33 จำนวน 27 คน จำนวน 24 คน จำนวน 24 คน 
๒๕๖๒ 50 47 - จำนวน 47 คน จำนวน 43 คน 
๒๕๖๓ 50 62 - - จำนวน 59 คน 
รวม 15๐ 142 จำนวน 27 คน  จำนวน 71 คน   จำนวน ๑26 คน  

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12,477,590 บาท 
จำนวนนักศึกษา 240 คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 51,990 

3. จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา 



๒๗ 
 

 

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 64 57 50 87.72 

 

5. ความพึ งพอใช้ของผู้ ใช้บัณฑิ ต/คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่ได้รับการประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 
๒๕๖๒ 64 คน 13 คน 4.27 

  

 6. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

1. อาจารย์ สาขาวิชาฯ มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 1 : 18 ซึ่งเกินกว่าที่
สภาการสาธารณสุขชุมกำหนดไว้ไม่เกิน 1 : ๘ และสาขาวิชาฯ ยังขาดอาจารย์ที่ต้องไปประจำตามสถานที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ (ซึ่งทางแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะ
มาว่าควรมีอาจารย์ไปอยู่กับนักศึกษาในช่วงฝึกฯ เหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือที่อาจารย์จะได้ควบคุม
ให้ได้คุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งในคำแนะนำกับนักศึกษาในขณะการฝึก)  ซึ่งถ้าให้อาจารย์ที่มี
อยู่ในตอนนี้ไปประจำที่แหล่งฝึก จะทำให้ขาดอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจำเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนที่มีเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และอาจารย์มีภารกิจเก่ียวกับการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน 

2. สายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) ในข้อบังคับของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระบุไว้ว่า
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน และในปัจจุบันสาขาวิชาต้องจัดสรรงบประมาณ 
ของสาขาเพ่ือจ้างฝ่ายสนับสนุน  ทำให้งบประมาณของสาขาวิชามีจำกัด ที่จะดำเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  ซึ่งเจ้าหน้าที่มีภาระงานในสาขาวิชา
ดังนี้ 

- จัดเตรียมและดูแลทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
การเรียนการสอน 

- ดำเนินการเรื่องการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  รวมถึงการดำเนินการ
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของสาขาวิชา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ 33  คน 6 3 - 

๒๕๖๒ 47  คน - 4 - 
๒๕๖๓ 62  คน - - 3 
รวม 142 คน 6 7 3 



๒๘ 
- ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำกับนักศึกษาถึงการใช้ ดูแลและรักษาอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
- บริการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา แก่นักศึกและอาจารย์ 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
- ดำเนินงานธุรการต่างๆ ของสาขาวิชา 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
1. สาขาวิชายังขาดครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาเบื้องต้น เช่น 

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย (Body composition) หุ่นฉีดยา หุ่นทางการพยาบาล ซึ่งมีความ
จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 

2. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนคับแคบ เนื่องจากในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
เช่น วิชาสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ วิชาผู้นำและการสร้างทีมงานพัฒนาสุขภาพ จำเป็นต้องใช้ห้อง
ที่มีพ้ืนที่กว้าง เนื่องจากนักศึกษาต้องมีการฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้มีข้อจำกัด
ในการจัดเรียนการสอน  และแนวโน้มของนักศึกษาที่มาเรียนมีจำนวนเพ่ิมขึ้นนับจากปีการศึกษา 2562-
2564 จำนวน 43, 59, 88 ตามลำดับ 

3. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ทำให้สาขาวิชาไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่
จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่มีราคาแพงได้ จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

7. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 

1. ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนบุคลากร ได้แก่ อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่สาขาวิชา   

2. ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับการเรียน
การสอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

3. ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดการ
เรียนการสอน และการทำกิจกรรมของสาขา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  ห้องเรียนที่มีขนาดรองรับ
จำนวนนักศึกษาและเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 1. ขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณบดี คณะผู้บริหารที่ทุ่มเทในการสร้างและพัฒนาคณะ 
ให้ก้าวไกลอย่างเห็นได้ชัด 
 ๒. ขอชื่นชมทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนด้วย Outcome-
based education ร้อยละ ๑๐๐  
 ๓. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือดูแลการผลิตครูของคณะต่าง ๆ ที่อยู่แยกคณะกันนั้นให้มีความเป็นครู โดยกำหนดสมรรถนะความเป็นครู
ตามเงื่อนไขของครุสภา สภาวิชาชีพครูกำหนดให้ได้ และให้หลักสูตรปฏิบัติตามเงื่อนไขของครุสภาทุกคณะ
ที่ต้องสร้างวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครูโดยมีเงื่อนไขเหมือนกัน 
 ๔. ควรจัดทำแผนการของบประมาณให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นระยะ ๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน เช่น ในปีนี้ต้องการกล้องมากที่สุด 
ก็ให้ทำแผนของบประมาณที่ชัดเจนเสนอต่อมหาวิทยาลัย และในปีถัดไปค่อย ๆ เสนอแผนของบประมาณ
ในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 



๒๙ 
 ๕. คณะควรผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพครูทางสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพราะยังขาดครู
อีกมาก โดยการหาโคว้ต้าพิเศษจาก กทม. ซึ่งทางคณะได้ผลิตครูในโครงการเอราวัณให้กับทาง กทม. อยู่นั้น  
ก็สามารถไปติดต่อโดยแจ้งว่าขอผลิตครูด้านสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนได ้
 ๖. ควรหารายได้เพ่ิมเติมจากหอดูดาว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น 
มีหอดูดาวอยู่แล้วควรสร้างให้สมบูรณ์แล้วทำการเปิดบรรยาย เนื่องจากโรงเรียนต่าง ๆ ใน กทม. มีปัญหา
ในเรื่องการสอนดาราศาสตร์ 
 ๗. ควรสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและ 
คณะวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญอย่างมาก 
 ๘. ควรใช้การประชาสัมพันธ์จากศิษย์เก่า ในลักษณะรุ่นพ่ีเชิญชวนรุ่นน้องให้มาเรียน 
อาจทำให้ได้จำนวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ๙. ควรเขียนแผนการใช้ห้องเรียนให้ชัดเจน เพ่ือเสนอทางมหาวิทยาลัยให้รับทราบและ
ทางมหาวิทยาลัยจะได้จัดสรรห้องจากอาคารใหม่ให้ได ้
 ๑๐. ควรตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือควรแยกยุทธศาสตร์ออกมา ๑ ประเด็น  
ที่ไม่เกี่ยวกับ ๔ ยุทธศาสตร์เดิม เป็นยุทธศาสตร์ เรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และหลักสูตรโดดเด่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.๑ กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

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

สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ประชุมออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม 

Zoom 
  

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
สำนักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

2. วันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

สำนักคอมพิวเตอร ์
สำนักกิจการนักศึกษา 
สำนักวิเทศสมัพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ประชุมออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม 

Zoom 
สำนักงานอธิการบด ี
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

3. วันศุกร์ที่ 10 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการ 
ใน กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 

4. วันศุกร์ที่ 17 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพ้ืนท่ีบริการ 
ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 



๓๐ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

  ๖.๒ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

  แบบประเมินการสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องเปิดระบบในการที่ให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เขา้ไปตอบแบบประเมิน จะมีข้อมูลที่เป็นสถิติ ดังนี้ 

๑. ในส่วนของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
อธิการบดี มีจำนวนผู้เข้าไปตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๓  

๒. ในส่วนของผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/โรงเรียน/ศูนย์/สำนักงาน มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๒ 

๒. ในส่วนผลการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักศึกษาเข้าไปตอบแบบสอบถามจำนวนเกินร้อยละ ๘๐ ซึ่งในส่วนของ
นักศึกษานั้นข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์แล้ว  

๓. ในส่วนของผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๕๐ 

๔. ในส่วนของผลการรับรู้และความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๑  
 

มติที่ประชุม รับทราบ การประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 

  ๖.๓ การรายงานข้อมูลความคืบหน้าในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๖ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ในเรื่องของการติดตาม ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ทางกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำร่างคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานตนเองตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนำเรียนอธิการบดีและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ และจะนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าบรรลุเป้าหมาย
จำนวนเท่าใด และมีตัวใดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ซี่งข้อมูลที่สมบูรณ์จะได้รับประมาณช่วงต้นเดือน ตุลาคม 
  ส่วนที่ ๖ ทางฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยระบุลงแบบฟ อร์ม  
ซึ่งจะส่งมอบให้รองอธิการบดีและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลถึงการนำข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ไปดำเนินการอย่างไรบ้าง ซี่งข้อมูลที่สมบูรณ์จะได้รับประมาณช่วงต้นเดือน ตุลาคม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานข้อมูลความคืบหน้าในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๖ 
 
เลิกประชุม เวลา 1๕.๕0 น. 
 
 นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชมุ 

นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


