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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

 

รายงานวันที่ 14 กันยายน 2558 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีปรัชญาของหลักสูตรคือ วิชาการเดน เนนคุณธรรม กาวนําเทคโนโลยี และมี

วัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานวิทยาการคอมพิวเตอร มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค สามารถนําความรูไปพัฒนาทองถ่ินและสังคม ตลอดจนสามารถนําความรูไปใชสนับสนุนงานวิจัยใน

ระดับทองถิ่น และพัฒนาตนเองหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไดนอกจากนี้บัณฑิตตองมีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยในปการศึกษา 2557 ไดดําเนินงานการประกัน

คุณภาพหลักสูตรไมครบทุกองคประกอบโดยไมรวมองคประกอบที่ 2 บัณฑิต ซึ่งมี 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 2.1 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้ที่ 2.2 การไดงานทําหรือ

ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพราะยังไมครบรอบการใชหลักสูตรและยังไมมีนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) และตามระบบประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย จากการ

ประเมินผลการดําเนินงาน ทั้ง 5องคประกอบ 12ตัวบงชี้ คะแนนที่ได 2.21 ผลการประเมินอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในแตละองคประกอบ แสดงในบทที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

 

ขอมูลพื้นฐาน 

 

ประวัติความเปนมาของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร  

ปการศึกษา 2530 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครูสงขลา ไดเริ่ม

เปดสอนวิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาโท ใหกับนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร 

ปการศึกษา 2536-2540 เปนชวงตนของการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูสงขลาสูสถาบันราชภัฏ

สงขลา มีการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอรขึ้น โดยมีอาจารยสมเดช นิยะมานนท เปนหัวหนาภาควิชา  ทําหนาที่

รับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ทั้งในสวนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร และ

หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา 

ปการศึกษา 2541-2542 สถาบันราชภัฏสงขลาไดปรับมาตรฐานการเรียนการสอนเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพ และการบริหารแบบโปรแกรมวิชา โดยยกเลิกภาควิชาและจัดตั้งโปรแกรมวิชาใหม 2 

โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีผูชวยศาสตราจารยยาใจ โรจนวงศชัย เปนประธาน

โปรแกรม และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีอาจารยกัลยา แมนมินทร เปนประธานโปรแกรม ทั้งสอง

โปรแกรมวิชามีการจัดทําคูมือโปรแกรมวิชาขึ้นมา 

ปการศึกษา 2543 มีการจัดทําเกณฑมาตรฐานโปรแกรมวิชา รายงานการศึกษาตนเอง คูมือการ

บริหารโปรแกรมวิชา และคูมือนักศึกษาในโปรแกรมวิชา 
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ปการศึกษา 2547-ปจจุบัน สถาบันราชภัฏสงขลาไดรับการยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรก็ยังคงเปดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรสืบมา 
 

รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25521641103014 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Computer Science 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science) 
 

วิชาเอก 

ไมม ี
 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
 

รูปแบบของหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 

ภาษาที่ใช 

ภาษาไทยและเอกสารประกอบการสอนและตําราเปนตําราภาษาไทย/อังกฤษ 
 

การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี
 

ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

ไมม ี
 

การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

1 นางศศลักษณ 

ทองขาว 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

 

 

วท.บ. 

Information 

Systems  

Intelligent 

Knowledge-

Based 

Systems 

 วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

The University of 

Manchester, UK  

University Utara, 

Malaysia 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 

 

2545 

 

 

 

2541 

2 นางยาใจ  

โรจนวงศชัย 

 

รอง

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

 

ค.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

วิทยาลัยครูสงขลา 

2533 

 

2519 

3 นางสาวยุพดี 

อินทสร 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2543 

 

2540 

4 นายจักสิทธิ์  

โอฬาริกชาต ิ

 

อาจารย วท.ม. 

 

บธ.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2549 

 

2539 

5 นายโชติธรรม ธาร

รักษ 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2549 

 

2542 
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ลําดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

6 นายทวีรัตน นวล

ชวย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

 

 

ค.อ.ม. 

 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

คุณภาพ 

คอมพิวเตอร

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา ธนบุรี 

 

 

สถาบันราชภัฏสงขลา 

2556 

 

 

2546 

 

 

 

2540 

 

 

อาจารยประจํา 

ลํา 

ดับ 

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม. / ปการศึกษา) 

25 

55 

25 

56 

25 

57 

25 

58 

1 นายกฤษดา   

เพ็งอุบล 

อาจารย ค.บ. คอมพิวเตอร

ศึกษา 

สถาบันราชภัฏ

สงขลา 

24 24 24 24 

2 นายพัฒนะ   

วรรณวิไล 

 

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

สถาบัน

เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณ

ทหาร

ลาดกระบัง 

สถาบัน

เทคโนโลยีพระ

จอมเกลา 

พระนครเหนือ 

24 24 24 24 
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ลํา 

ดับ 

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม. / ปการศึกษา) 

25 

55 

25 

56 

25 

57 

25 

58 

3 นางพิกุล สมจิตต 

 

 

ผูชวย

ศาสตรา 

จารย 

ค.

อ.ม. 

 

 

ค.บ. 

คอมพิวเตอร

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา  

ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกลา

ธนบุรี 

 

วิทยาลัยครูเทพ

สตรี 

24 24 24 24 

4 นายอํานาจ 

ทองขาว 

 

ผูชวย

ศาสตรา 

จารย 

Ph.D. 

 

 

M.Sc. 

 

 

 

ค.

อ.บ. 

Information 

Systems 

 

Intelligent 

Knowledge-

Based 

System 

วิศวกรรม 

ไฟฟาสื่อสาร 

The 

University of 

Manchester, 

UK 

University 

Utara, 

Malaysia 

 

 

สถาบัน

เทคโนโลยี 

ราชมงคล วิทยา

เขตเทเวศร 

24 24 24 24 

5 นายญาณพัฒน 

ชูชื่น 

 

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ม.สงขลา

นครินทร 

 

 

สถาบันราชภัฏ

สงขลา 

24 24 24 24 
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ลํา 

ดับ 

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม. / ปการศึกษา) 

25 

55 

25 

56 

25 

57 

25 

58 

6 นายเสรี  ชะนะ 

 

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ม.สงขลา

นครินทร 

 

 

สถาบันราชภัฏ

สงขลา 

24 24 24 24 

7 นายสกรรจ   

รอดคลาย 

 

อาจารย วท.ม. 

 

 

ค.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา 

ม.สงขลา

นครินทร 

 

 

สถาบันราชภัฏ

สงขลา 

24 24 24 24 

8 นางสาวดินาถ   

หลําสุบ 

 

อาจารย วท.ม. 

 

 

สศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระบบ

สารสนเทศ 

เพื่อการ

จัดการ 

ม.สงขลา

นครินทร 

 

 

ม.วลัยลักษณ 

 

24 24 24 24 

9 นางนลินี    

อินทมะโน 

 

ผูชวย

ศาสตรา 

จารย 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร    

ม.รังสิต 

 

ม.หอการคาไทย 

24 24 24 24 

10 นางสาวสารภี   

จุลแกว 

 

อาจารย วท.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นิเทศศาสตร 

ม.สงขลา

นครินทร 

 

 

สถาบันราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

24 24 24 24 
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ลํา 

ดับ 

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม. / ปการศึกษา) 

25 

55 

25 

56 

25 

57 

25 

58 

11 นายภาณุกร  

ภูริปญญานันท 
 

อาจารย วท.ม. 

 

 

กศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

ม.สงขลา

นครินทร 

 

 

ม.ทักษิณ 

24 24 24 24 

12 นายคมกฤช 

เจริญ 

 

อาจารย วท.ม. 

 

 

ค.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา 

ม.สงขลา

นครินทร 
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 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารยผูสอนและนักศึกษา

ในการพิจารณารายวิชาดานเนื้อหาสาระ การจัดการการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายและสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

 

งบประมาณตามแผน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสรรงบประมาณใหกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอรประกอบดวย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้ง 2 หลักสูตรใชงบประมาณและทรัพยากรรวมกัน 

 

สรุปผลประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที่ 
จํานวน 

ตัวบงชี้ 

คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ไดมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 2 N/A N/A 

3. นักศึกษา 3 2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย 3 2.91 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 2.00 นอย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 2.00 นอย 

รวม 14 2.34 ปานกลาง 
 

หมายเหตุแปลผลคะแนนประเมิน ดังนี้ 

คะแนนประเมิน ความหมาย 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
 
 

  



x 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเชิงวิเคราะหตามองคประกอบคุณภาพ 
 

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการประเมินเชิงปริมาณควบคูกับการประเมินเชิงคุณภาพเพื่อเพ่ิมความนาเชื่อถือและความ

ชัดเจนของขอมูลการประเมิน 

2. อาจารยประจําหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหคงสภาพท่ีใชงานไดดี

ตลอดเวลา 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 

2. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

3. ในบางตัวบงชี้ ยังขาดผลการปรับปรุงการดําเนินงานที่เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จัดหาทุน/สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอ 

2. สนับสนุนใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมา

ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  



i 

 

คํานํา 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นเพื่อ

แสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรรอบปการศึกษา 2557 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

จํานวนองคประกอบที่รายงานมีทั้งหมด 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ แตทางหลักสูตรขอรายงานและรับการ

ประเมินเพียง 5 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ โดยไมรวมองคประกอบที่ 2 บัณฑิต ซึ่งมี 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้ที่ 2.2 การไดงานทําหรือ

ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้เพราะยังไมครบรอบการใชหลักสูตรและยังไมมีนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา  

ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามปการศึกษา 2557 เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 

สิงหาคม 2557ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ วัตถุประสงคของการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้หลักสูตรไดรับรวมมือรวม

ใจอยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย สําหรับตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้ หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนา พรอมทั้งนํา

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการ พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศลักษณ  ทองขาว) 

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 

14 กันยายน 2558  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

บทสรุปผูบริหาร i 

คํานํา xi 

สารบัญ xii 

บทที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 1 

บทที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร 59 

 



บทที่ 1 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 14 กันยายน 2558 

 

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

ปการศึกษา 2530 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครูสงขลา ไดเริ่ม

เปดสอนวิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาโท ใหกับนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร 

ปการศึกษา 2536-2540 เปนชวงตนของการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูสงขลาสูสถาบันราชภัฏ

สงขลา มีการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอรขึ้น โดยมีอาจารยสมเดช นิยะมานนท เปนหัวหนาภาควิชา ทําหนาที่

รับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ทั้งในสวนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร และ

หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา 

ปการศึกษา 2541-2542 สถาบันราชภัฏสงขลาไดปรับมาตรฐานการเรียนการสอนเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพ และการบริหารแบบโปรแกรมวิชา โดยยกเลิกภาควิชาและจัดตั้งโปรแกรมวิชาใหม 2 

โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีผูชวยศาสตราจารยยาใจ โรจนวงศชัย เปนประธาน

โปรแกรม และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีอาจารยกัลยา แมนมินทร เปนประธานโปรแกรม ทั้งสอง

โปรแกรมวิชามกีารจัดทําคูมือโปรแกรมวิชาขึ้นมา 

ปการศึกษา 2543 มีการจัดทําเกณฑมาตรฐานโปรแกรมวิชา รายงานการศึกษาตนเอง คูมือการ

บริหารโปรแกรมวิชา และคูมือนักศึกษาในโปรแกรมวิชา 

ปการศึกษา 2547-ปจจุบัน สถาบันราชภัฏสงขลาไดรับการยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรก็ยังคงเปดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรสืบมา 

 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 

เนื่องจากเปนการประเมินปแรก จึงยังไมมีผลการประเมินในปที่ผานมาซึ่งการประกันคุณภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมิน ดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย

ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6-12) ที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอย

กวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี ้
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    √ 
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หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร25521641103014 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ.2 

(คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ) 

อาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน 

(คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ) 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

และหลักฐานการอนุมัติ 

1. รศ.ยาใจ โรจนวงศชัย 1. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว สลับลําดับที่ 

2. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว 2. รศ.ยาใจ โรจนวงศชัย สลับลําดับที่ 

3. นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 3. นางสาวยุพดี อินทสร แตงตั้งเพิ่ม 

4. นายโชติธรรม ธารรักษ 4. นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ  

5. นายทวีรัตน นวลชวย 5. นายโชติธรรม ธารรักษ  

 6. ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ปรับตําแหนงและคุณวุฒิ 
 

อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) (ถาม)ี 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 

1. นางยาใจ โรจนวงศชัย รองศาสตราจารย 

2. ดร.ศศลักษณ ทองขาว ผูชวยศาสตราจารย 

3. ดร.ทวีรัตน นวลชวย ผูชวยศาสตราจารย 

4. ดร.อํานาจ ทองขาว ผูชวยศาสตราจารย 

5. นางนลินี อินทมะโน ผูชวยศาสตราจารย 

6. นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย 

7. นายโชติธรรม ธารรักษ อาจารย 

8. นายภาณุกร ภูริปญญานันท อาจารย 

9. นายพัฒนะ วรรณวิไล อาจารย 

10. นายกฤษณวรา รัตนโอภาส อาจารย 

11. นางสาวดินาถ หลําสุบ อาจารย 

12. นางสาวสารภี จุลแกว อาจารย 

13. นายกฤษดา เพ็งอุบล อาจารย 

14. นางสาวฑิตฐิตา สินรักษา อาจารย 

15. นางสาววิภาพรรณ นําอุทิศ อาจารย 

16. นางมาศภินันท พันธพิพัฒไพบูลย อาจารย 

17. ดร.เลิศ สิทธิโกศล ผูชวยศาสตราจารย 

18. นางสาวพัชยากรณ พูลเกต ุ อาจารย 

19. นางสาวโสภิดา ขาวหนูนา อาจารย 

20. นางสาวสุปราณี ชอบแตง อาจารย 
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ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 

21. นางสาวชุตินธร รุณปกษ อาจารย 

22. นางสาวรัชยา วีรการณ อาจารย 

23. นางสาวสมิหลา คีรีศรี อาจารย 

24. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต อาจารย 

25. นางสาวจรรยสมร ผลบุญ อาจารย 

26. นางสาวไหมไทย ไชยพันธุ อาจารย 

27. ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ อาจารย 

28. นางสาวเยาวลักษณ เตี้ยนวน อาจารย 

29. นางสาวนพมาศ รมเกตุ อาจารย 

30. ดร.ปทมาพร ชเลิศเพ็ชร อาจารย 

31. นายภูวเดช อินทเรือง อาจารย 

32. ดร.ยุพดี ธรรมชาติ ผูชวยศาสตราจารย 

33. ดร.กาญจนกมล สุวิทยารัตน อาจารย 

34. นางสาวมาริสาจันทรฉาย อาจารย 

35. ดร.อัญชสาสีนวนแกว อาจารย 

 

อาจารยพิเศษ 

ไมม ี

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร และ

โปรแกรมวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและสัมพันธกัน

ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน ตามองคประกอบที่ 1 

 เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร มีอาจารยประจําหลักสูตร 6 คน โดยทั้ง 6 คน เปนอาจารย

ประจําหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว และประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คนและปริญญาโท 4 คน  

 มีตําแหนงทางวิชาการะดับอาจารย 3 คน ผูชวย-

ศาสตราจารย 2 คน และรองศาสตราจารย 1 คน 

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ไมขอรับการประเมินเนื่องจากเปนตัวบงชี้สําหรับหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ   

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

เนื่องจากหลักสูตรมีการเริ่มใชเมื่อป พ.ศ. 2555 ซึ่งขณะนี้กําลัง

อยูในปที่ 3 จึงยังไมครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร

ตามที่กําหนด 



6 

 เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรได

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ขอ 1-5 ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรรอยละ 100 มีสวนรวมในการ

ประชุม เพื่อ 

- วางแผนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 

2557 (รายงานการประชุม) 

- ติดตามการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2557 (รายงานการประชุม) 

- ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร เมื่อวันที่  22 

มิถุนายน 2558 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนการเปดการ

สอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.

5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนครบทุก

รายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 1 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผาน/ไมผานตามเกณฑกํากับมาตรฐานตามที่สกอ. กําหนดโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

เกณฑการดําเนินงาน ระดับ 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตรี √  

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตรี √  

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมขอรับการประเมินเนื่องจากเปนตัวบงชี้สําหรับหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม (ถามี) 

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

8.การตีพิมพ เผยแพรผลงานของผู สํ า เร็ จ

การศึกษา 

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด 
ปริญญาตรี √  

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ปริญญาตรี √ 
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องคประกอบที่ 4  อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัว

บงช้ี 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4.1 

การ

บริหา

รและ

พัฒน

า

อาจา

รย 

การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่  1/2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรไดมีการทบทวนเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเห็นพองวาควรแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มเพื่อรองรับอาจารยที่ใกลเกษียณ โดยพิจารณาผูที่มีวุฒิ

การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ตลอดจนเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับ

ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตร 

โดยแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรใหม 1 คน คือ อาจารยยุพดี อินทสร ซึ่งมีคุณสมบัติ

ตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณการสอน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและระดับ

ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

- มีประสบการณการสอนทางดานคอมพิวเตอรเปนระยะเวลาประมาณ 10 ป 

  นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรที่มีอยูเดิม คือ อาจารยทวีรัตน นวลชวย ซึ่ง 

- ไดพัฒนาตนเองจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศคุณภาพ 

- มีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาคอมพิวเตอร 

 

 

 

4.1 – 1

มคอ.2 

4.1 – 2

รายงาน

การ

ประชุม

หลักสูตร

วิทยาการ

คอมพิวเต

อรครั้งที่ 

1/2557 

การบริหารอาจารย 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดใชระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมครั้งที่ 1/2557 (ภาค

เรียนที่ 1) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารย

ประจําหลักสูตรจากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 

และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานประเมินตนเอง) ของอาจารย

ประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ.3และมคอ.

5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ
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ตัว

บงช้ี 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรู

ที่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่น ๆ เชน การ

ประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ.7) 

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2558  

(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) รวมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร โดย

จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย ดานวัสดุ อุปกรณ

การจัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบ 

3. คณะกรรมการหลักสูตรไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหอาจารยประจําหลักสูตรชี้แจง 

และกําหนดกรอบระยะเวลาในสวนงานที่อาจารยประจําหลักสูตรตองดําเนินการให

แลวเสร็จ เพื่อจัดสงใหกรรมการหลักสูตรพิจารณา เชน กําหนดจัดสงมคอ.3 ในภาค

การศึกษาที่ 1-2 กอนเปดภาคเรียน และกําหนดใหจัดสง มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1-2 

ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา (ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย) 

4. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทําแบบรายงานการประเมินตนเอง 2 ครั้ง ตลอดป

การศึกษา 2557 (ระหวางวันที่ 1 เม.ย. 2557 – 30 ก.ย. 2557 และระหวางวันที่ 1 

ต.ค. 2557 – 31 มี.ค. 2558) จัดสงประธานโปรแกรมวิชาและคณบดีเพื่อพิจารณา

ประเมินผลการดําเนินงานของอาจารย 

5. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานของ

หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 22มิถุนายน 2558 และอาจารยประจํา

หลักสูตรทั้ง 6 คน ไดมีสวนรวมในการทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร (ตาม

บทบาทและหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร) และรวมกันจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 (มคอ.7)  

6. คณะกรรมการหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการ

บริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2557 โดยใชแบบประเมินของคณะ/

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและ

สรุปผล และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาอาจารยในป

การศึกษา 2558 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ในปการศึกษา 2557 ไดใชระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีรายละเอียดการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 
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ตัว

บงช้ี 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. คณะกรรมการหลักสูตรรวมกับคณะฯสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง และเปด

โอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ/วิชาชีพ 

2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารยรวมกันเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557  ชี้แจงวงเงินงบประมาณประจําปตาม

นโยบายที่คณะ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนในการสงเสริมพัฒนาอาจารยใหมีการ

เพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง การจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนดานการศึกษาตอ 

ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมวิชาการทั้งใน

ประเทศและ/หรือตางประเทศ 

3. ในปการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับคณะกรรมการหลักสูตรจัด

โครงการสงเสริมพัฒนาอาจารย จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ ระหวาง

วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 

4. โปรแกรมวิชารวมกับคณะกรรมการหลักสูตรติดตาม ผลการดําเนินการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย จากแบบรายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 

5. กรรมการหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร

จัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2557 โดยใชแบบประเมินของคณะ เมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2558 และนําผลมาวิเคราะหและสรุปเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการ

บริหารและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2558 

4.2 

คุณภา

พ

อาจา

รย 

1.รอยละอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

อาจารยประจําหลักสูตร 6 คน มีอาจารยปริญญาเอก 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

2.รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารยประจําหลักสูตร 6คน มีตําแหนงทางวิชาการ 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00 

3.ผลงานวิชาการของอาจารย 

ป 2557 อาจารยประจําหลักสูตรเผยแพรผลงานทางวิชาการจํานวน 4 ผลงาน ดังนี้ 

ทวีรัตน นวลชวย. (2555). การโปรแกรมดวยภาษาไพธอน.สงขลา: เทมการพิมพ. 

ทวีรัตน นวลชวย. (2554). การโปรแกรมข้ันสูง.สงขลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 – 2

ผลงาน

วิชาการ
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ตัว

บงช้ี 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ของ

อาจารย 

4.3 

ผลที่

เกิด

กับ

อาจา

รย 

อัตราการคงอยูของอาจารย 

อัตราการคงอยูของกรรมการประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2557 จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 100 

ความพึงพอใจของอาจารย 

- ผลสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก คิดเปน 

4.81 คะแนน 

- ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยู

ในระดับดีมาก คิดเปน 4.61 คะแนน 

4.2 – 1

มคอ.7 

4.3 – 1

ผลสํารวจ

ความพึง

พอใจของ

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร

ตอการ

บริหาร

จัดการ

และสิ่ง

สนับสนุน

การ

เรียนรู 
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สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการประเมินเชิงปริมาณควบคูกับการประเมินเชิงคุณภาพเพื่อเพ่ิมความนาเชื่อถือและความ

ชัดเจนของขอมูลการประเมิน 

2. อาจารยประจําหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหคงสภาพท่ีใชงานไดดี

ตลอดเวลา 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 

2. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จัดหาทุน/สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดศึกษาตอ 

2. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 

4.2 คุณภาพอาจารย 4.72 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4.17 

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.91 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน 

4.1 – 1 มคอ.2 

4.1 – 2 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

4.2 – 1 มคอ.7 

4.2 – 2 ผลงานวิชาการของอาจารย 

4.3 – 1ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต และองคประกอบที่ 3 นกัศึกษา (หมวดที่ 3 นักศกึษาและบัณฑิต) 
 

ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษาที่รับเขา (ตั้งแต

ปการศึกษาที่เริ่มใช

หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

2555 86 54 42 38 

2556 - 84 51 44 

2557 - - 80 49 

รวม 86 138 173 131 

 

อธิบายตาราง 
 

จากตารางขอมูลนักศึกษาขางตน แสดงใหเห็นจํานวนนักศึกษาในปการศึกษาที่รับเขา ตั้งแตป

การศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร ป 2555 – 2557 พบวาจํานวนนักศึกษาแรกรับเขามากกวาเกณฑกําหนดการของ

รับนักศึกษา ตามกลไกการรับนักศึกษา และเมื่อขึ้นปการศึกษาใหมพบวานักศึกษามีจํานวนการคงอยูที่ลดลง

โดยอัตราการคงอยูของนักศึกษารุนที่ 1 ปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 44.19 นักศึกษารุน

ที่ 2 ปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 52.38 และนักศึกษารุนที่ 3 ปการศึกษา 2557 มีอัตรา

การคงอยูคิดเปนรอยละ 61.25 ซึ่งเกิดจากผลของจํานวนนักศึกษาออกจากเรียนกลางคัน โดยปจจัยที่มี

ผลกระทบตอนักศึกษาโดยภาพรวมเปนดังนี้ 

1. พื้นฐานทางดานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นฐานไม

เทากัน นักศึกษาบางคนมีทักษะทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษคอนขางนอย ทําใหไมสามารถ

เรียนรูเนื้อหาในระดับอุดมศึกษาไดอยางตอเนื่อง และไมสามารถเรียนไดทันเพื่อนนักศึกษาคนอื่นใน

ชั้นเรียนเดียวกัน 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษาจํานวนมากในหลักสูตรมีความประสงคขอกูยืมเงินจาก

กองทุน กยศ. แตมีนักศึกษาเพียงบางสวนเทานั้นที่มีสิทธิ์ไดรับทุน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางคน

ตองทํางานนอกเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อหาเงินเปนทุนการศึกษา ทําใหสงผลกระทบตอการเรียน 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3.1 การรับนักศึกษา การรับนักศึกษา 

กรรมการประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ได

ประชุมปรึ กษาหารื อ เพื่ อกํ าหนดแผนการรับ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 และเพื่อนําสง

ขอมูลตามระบบกลไกการรับสมัครนักศึกษาภาค

ปกติใหแกสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดย 

- แผนการรับนักศึกษานั้นตองคํานึงถึงศักยภาพ

ผู ส อ น  ค ว า ม พ ร อ ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ  แ ล ะ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซึ่งกําหนดแผนการ

รับนักศึกษาไวจํานวนทั้งสิ้น 80 คน 

- การกําหนดเกณฑคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ซึ่งผู

จะเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาตอนปลายสาย

วิทย-คณิต ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมี

ผลการเรียนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลากําหนดและเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการรับ

นักศึกษา 

นอกจากนี้กรรมการประจําหลักสูตรยังไดกําหนด

วิธีการสอบสัมภาษณนักศึกษาของหลักสูตร โดย

พิจารณาจากทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห

แกปญหา เจตคติตอวิชาชีพ ความพรอมทั้งสุขภาพ

รางกาย ซึ่งการสอบสัมภาษณเปนการพูดคุยเพื่อ

สังเกตพฤติกรรมความพรอม ความตั้งใจตอการเรียน

ในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติ

ขั้นตน ทั้งดานวิชาการ (ความรูพื้นฐาน) และ/หรือ

ประสบการณกิจกรรมที่จําเปนตอการเรียนใน

หลักสูตร 

หลังจากนั้นทางสํานักสงเสริมวิชาการ และ

งานทะเบียน ไดดําเนินกระบวนการรับนักศึกษาตาม

ระบบกลไกการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติที่มีการรับ

สมัครนักศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภท

สอบคัดเลือกตรง และประเภทคัดเลือก โดยทาง

 

3.1–1 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 2/2556 

3.1–2 ขั้นตอน

การรับสมัคร

นักศึกษาภาค

ปกติ ประจําป

การศึกษา 2557 

3.1-3แผนการรับ

นักศึกษาและ

เกณฑคุณสมบัติผู

ศึกษาของ

หลักสูตรฯ 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตรไดมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับทาง

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดังนี้ 

- ตัวแทนกรรมการหลักสูตรเขารวมเปนกรรมการ

คุมสอบขอเขียน 

- ตัวแทนกรรมการหลักสูตรเขารวมเปนกรรมการ

สอบสัมภาษณ ซึ่งไดพิจารณาตามขอกําหนดที่ได

ระบุไวในการรับนักศึกษา 

โดยในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดรับ

นักศึกษาเขาศึกษาหลังจากรายงานตัวแลวทั้งสิ้น 80 

คน ซึ่งเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว  

เมื่อทําการรับนักศึกษาแลว ผลปรากฏวา

จํานวนนักศึกษาเปนไปตามเกณฑที่กํ าหนดใน

หลักสูตร แตนักศึกษาสวนใหญที่รับเขามาไมไดเลือก

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนอันดับหนึ่ง 

ดังนั้นทางคณะกรรมการประจําหลักสูตรจึง

ไดมีการประชุมและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

รวมกัน โดยกําหนดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตร

ไปยั ง โ ร ง เ รี ยนต า ง  ๆ  ให เพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง

ประชาสัมพันธหลักสูตรเพิ่มเติมไปยังโรงเรียนตาง ๆ 

ในเขตพ้ืนที่เปาหมายใหมากข้ึน 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ในสวนของการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษา ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รวมกับคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดจัดประชุมวางแผนการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม พรอมกับ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ตั้งงบประมาณใน

การจัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพรอมของ

นักศึกษากอนเขาศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรมีสวนรวมใน

การดําเนินงานในดานการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษา โดย 

- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับหลักสูตรฯได

 

 

3.1-4 คําสั่ง

กรรมการสอบ

ขอเขียน 

3.1-5 คําสั่ง

กรรมการสอบ

สัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

3.1-6 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร 

1/25557 

 

 

 

 

3.1-7 ขั้นตอน

การเตรียมความ

พรอมนักศึกษา

ใหมพรอมประชุม

ผูปกครอง

ประจําป

การศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เขารวมประชุมกับคณะกรรมการของคณะฯ เพื่อ

วางแผนการจัดโครงการการเตรียมความพรอม

ของนั กศึ กษ า ใหม  พร อมกั บ การป ระชุ ม

ผูปกครองเพื่อทําความเขาใจในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การจัดระบบ

การใหการปรึกษา การแนะแนว การแนะนํา

อาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแลประสานงานกับ

คณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มี

ปญหา 

- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับหลักสูตรฯสง

รายชื่ออาจารยที่เขารวมโครงการการเตรียม

ความพรอมของนักศึกษา 

นอกจากนี้ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนยังไดจัดโครงการปรับความรูพื้นฐาน

นักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557 ซึ่งในป

การศึกษานี้ทางหลักสูตรไมไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินโครงการปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหมแต

อยางใด 

หลังจากนั้นทางสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน รวมกับคณะกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร ไดดําเนินโครงการดังนี ้

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม พรอม

ประชุมผูปกครอง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  

- โครงการปรับพื้นฐานความรูพื้นฐานนักศึกษา

ใหมประจําปการศึกษา 2557โดยปรับพื้นฐาน

วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร 

ในชวงเดือนกรกฎาคม 2557 

เมื่อโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 

พรอมประชุมผูปกครอง และโครงการปรับพื้น

ฐานความรูนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557 

สิ้นสุดลง ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไดประเมินผลโครงการพบวาจํานวนนักศึกษาที่ทํา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1-8 คําสั่ง

รายชื่ออาจารย

เขารวมโครงการ

เตรียมความ

พรอมป 2557 

3.1-9 ขั้นตอน

การปรับความรู

พื้นฐานนักศึกษา

ใหมประจําป

การศึกษา 2557 

 

 

 

3.1-10 ภาพ

กิจกรรมโครงการ

เตรียมความ

พรอมนักศึกษา

พรอมประชุม

ผูปกครอง 

 

3.1-11 ผลการ

ประเมินโครงการ

เตรียมความ

พรอมและปรับ
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แบบทดสอบกอนเรียน และจํานวนนักศึกษาที่ทํา

แบบทดสอบหลังเรียนไม เทากัน จึงไมสามารถ

สรุปผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละ

รายวิชาไดถูกตอง 

จากผลการประเมินโครงการ ทางสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกับกรรมการ

ประจําคณะ และกรรมการประจําหลักสูตรจึงไดมี

แนวคิดที่จะใหแตละคณะ และแตละหลักสูตรลงไป

ดําเนินกิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

และปรับความรูพื้นฐานใหแกนักศึกษาใหมเองในป

การศึกษาถัดไป เพื่อใหนักศึกษาไดความรูพื้นฐาน

ตรงตามแตละหลักสูตร 

พื้นฐานความรู

นักศึกษาใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

การควบคุม การดแูล ใหคาํปรกึษาวิชาการและแนะ

แนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับกรรมการ

ประจําหลักสูตรไดจัดประชุมเพื่อกําหนดรายชื่อ

อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละกลุม ในการชวย

ตอบขอซักถามและแกปญหาใหนักศึกษาที่มีขอสงสัย

หรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การเทียบโอน

รายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

การรับทุนการศึกษา เปนตน รวมถึงการกําหนด

บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาทั้ งในดาน

วิชาการ ดานการพัฒนานักศึกษาและสวัสดิการ 

รวมถึงดานอื่น ๆ เชน การพิจารณาคํารองตาง ๆ 

ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 

การกําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ เปนตน รวมถึง

การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษา

และอาจารยที่ปรึกษา เชน สื่อสังคมออนไลน และ

อินสแตนเมจเสจจิง เปนตน 

จากนั้ น กองพัฒนานั กศึ กษา ได ดํ า เนิ น

โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาภาคปกติ ประจําป

การศึกษา 2557 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เพื่อให

ความรูดานระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใช เปน

 

 

3.1-1 รายงาน

การประชุม

หลักสูตร

วิทยาการ

คอมพิวเตอรครั้ง

ที่ 2/2556 

3.2-1 คําสั่ง

แตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

3.2-2 คําสั่ง

แตงตั้งอาจารย

เขารวมโครงการ

สัมมนาอาจารยที่
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แนวทางในการดําเนินงานแกอาจารยที่ปรึกษาให

สามารถนําไปเปนขอมูลในการใหคําแนะนําแก

นักศึกษา ตลอดจนใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่

ตองการคําปรึกษาได  

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการประจําหลักสูตร

ไดกํากับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการให

คําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดาน

วิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในทุกวัน

พุธ เวลา 14.50-16.35น.(คาบโฮมรูม) ตลอดภาค

การศึกษา เชน ตอบขอซักถามและชวยแกปญหา

จากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขา

เรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียนการแกผลการ

เรียน I การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ

การรับทุนการศึกษาเปนตน หรือนักศึกษาสามารถ

ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดที่หองพัก

อาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงให

ทร าบ  และยั ง เพิ่ ม รู ปแบบของช อ งทา งการ

ติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา

ผานทางแอพพลิเคชันเฟซบุก และไลน 

จากการจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อให

คําแนะนํา และคําปรึกษาแกนักศึกษาทําใหสามารถ

ลดความเสี่ยงในดานผลการเรียน และเรื่องสวนตัวได 

เชน การวางแผนการลงทะเบียน ทําใหนักศึกษามีผล

การเรียนที่ดีขึ้น  

จากผลการปรับแผนการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา ทําใหทางโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

รวมกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรเล็งเห็น

ความสําคัญของการใหความรูเกี่ยวกับแผนการเรียน 

และการปรับแผนการเรียนตามศักยภาพของ

นักศึกษา จึงไดกําหนดใหมีจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรในปการศึกษา 2558 

ตอไป และจากการใชเฟซบุคในการเพิ่มชองการ

ปรึกษาภาคปกติ 

3.2-3 เอกสาร

สัมมนาอาจารยที่

ปรึกษา (คูมือ

อาจารยที่ปรึกษา) 

3.2-4 ตาราง

กําหนดนักศึกษา

พบอาจารยที่

ปรึกษา 

3.2-5 ภาพการ

เพิ่มรูปแบบชอง

ทางการ

ติดตอสื่อสาร

ระหวางนักศึกษา

และอาจารยที่

ปรึกษา 

 

 

3.2-6 หลักฐาน

การปรับแผนการ

ลงทะเบียนเรียน

และผลการเรียน

ของนักศึกษา 

3.2-7 รายงาน

ประชุมโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร 

ป 2558 (เรื่อง

การพิจารณา

แผนปฏิบัติการ

ราชการประจําป

งบประมาณ 

2558) 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ติดตอสื่อสารกับนักศึกษา พบวาควรสรางเปนกลุม

เพื่อการติดตอสื่อสารที่สะดวก และมีความเปน

สวนตัวมากยิ่งขึ้น 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ร ว ม กั บ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อ

เตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

โดยเฉพาะการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด) 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ร ว ม กั บ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร และผูรับผิดชอบ

โครงการ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหมีกิจกรรม

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตร

กําหนด และมีการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เชน การจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการ

พัฒนานักศึกษาใหเรียนรูดานไอซีที การจัดโครงการ

อบรมเพื่อสงเสริมทักษะและประสบการณใหมๆ 

ใหกับนักศึกษา ไดแก  

1) โ ค ร ง ก า ร อ บร ม ใ ห ค ว า ม รู เ รื่ อ ง  “ ร ะ บ บ

สายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร” วันที่ 24 

ตุลาคม 2557 ณ หองประชุม 1 อาคารศูนย

ภาษาและคอมพิวเตอร 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียน

ตามศักยภาพนักศึกษา” วันที่ 22 พฤศจิกายน 

2557 ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอร 

3) โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า วิ ช า ก า ร  “ เ ท ค โ น โ ล ยี

 

 

 

3.2-8 รายงาน

ประชุมโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร 

ป 2557 (เรื่อง

การพิจารณา

แผนปฏิบัติการ

ราชการประจําป

งบประมาณ 

2557) 

3.2-9 แผนปฏิบัติ

การราชการ

ประจําป

งบประมาณ 

2557 

 

 

 

 

 

 

3.2-10 เอกสาร

โครงการระบบ

สายสัญญาณ

เครือขาย

คอมพิวเตอร 

3.2-11 เอกสาร

โครงการเทคนิค

การเรียนตาม

ศักยภาพ

นักศึกษา 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่” วันที่ 

28-29 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุม 1 

อาคารศูนยภาษาคอมพิวเตอร 

 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ร ว ม กั บ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร และผูรับผิดชอบ

โครงการกิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา รวมกันพิจารณาผลประเมินการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมโครงการ ซึ่งพบวานักศึกษามีความพึง

พอใจตอโครงการในระดับมาก 

ดังนั้นโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร และผูรับผิดชอบ

โครงการกิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรม

โครงการดังกลาว จึงสนับสนุนใหมีกิจกรรมโครงการ

ดังกลาวในปการศึกษาถัดมา รวมถึงมีขอเสนอแนะ

ในการเพิ่มการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสงเสริมใหเกิด

ความสามัคคี  และกระชับความสัมพันธภายใน

โปรแกรมวิชาใหมากขึ้น 

3.2-12 เอกสาร

โครงการ

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและ

อุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนที่ 

 

 

 

3.2-7 รายงาน

ประชุมโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร 

ป 2558 (เรื่อง

การพิจารณา

แผนปฏิบัติการ

ราชการประจําป

งบประมาณ 

2558) 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ขอมูลจํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศึกษา 2557 

เปนดังนี้ 
ป พ.ศ. ที่

รับเขา 

จํานวน

รับเขา 

จํานวน

สําเร็จ 

คาง

จบ 

ออก

กลางคัน 

2555 86 ยังไมครบรอบหลักสูตร 

2556 84 ยังไมครบรอบหลักสูตร 

2557 80 ยังไมครบรอบหลักสูตร 

อัตราการคงอยู 

     อัตราการคงอยูของนักศึกษาแตละชั้นปที่รับเขา 

เปนดังนี้ 

- นักศึกษารุนที่ 1 ปการศึกษา 2555 มีอัตรา

การคงอยูคิดเปนรอยละ 44.19 

- นักศึกษารุนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มีอัตรา

การคงอยูคิดเปนรอยละ 52.38 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

- นักศึกษารุนที่ 3 ปการศึกษา 2557 มีอัตรา

การคงอยูคิดเปนรอยละ 61.25 

    อัตราการคงอยูของนักศึกษาโดยภาพรวม พบวา

การคงอยูของนักศึกษาในแตละชั้นปลดลง อันเปน

ผลเนื่องมาจากจํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน 

เนื่ อ งจากนั กศึกษามี ความรู พื้ น ฐ านทางด าน

การศึกษานอย และปญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ

ที่นักศึกษาไมไดเลือกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

เปนอันดับที่ 1 ในการสอบเขา อีกทั้งความเขาใจของ

นักศึกษาในการเลือกเรียนสาขานี้ ทําใหเมื่อมาเรียน

ในหลักสูตรแลวจึงไมสามารถเรียนได 

การสําเร็จการศึกษา 

     ยังไมครบรอบของหลักสูตร จึงยังไมมีผูสําเร็จ

การศึกษา 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของ

หลักสูตรในภาพรวมทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ย 4.54 ซึ่ง

อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในดานอาจารย

ผูสอนสูงสุด ตามดวยดานการเรียนรูตามหลักสูตรได

พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนดานการวัดประเมินผล 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตร และ

ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู ตามลําดับ สวนใน

เรื่องการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาพบวาไม

ปรากฏปญหาเรื่องการรองเรียนของนักศึกษาแต

อยางไรก็ตามหากมีขอรองเรียนเกิดขึ้น ทางหลักสูตร

จะไดดําเนินการจัดการตามขอรองเรียนนั้นตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 – 1รายงาน

ผลความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอ

หลักสูตร 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 ยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

 ยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่  2.2  (ระดับปริญญาตรี) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 

 เนื่องจากหลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา จึงไมมีขอมูลดานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 

การวิเคราะหผลท่ีได 

 ไมมี 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

 ไมมี 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

 ไมมี 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ตัวบงชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไมขอรับการประเมิน 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ไมขอรับการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ ไมขอรับการประเมิน 

 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
 

จุดแข็ง 

รอยละของอัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

เตรียมความพรอมในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชาเอกของหลักสูตรใหกับนักศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ในบางตัวบงชี้ ยังขาดการผลการปรับปรุงการดําเนินงานที่เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 3 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.33 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

3.1 – 1 รายงานการประชุมหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2 /2556 

3.1 – 2 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2557 ของสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.1 - 3 แผนการรับนักศึกษา และเกณฑคุณสมบัติผูเขาศึกษาของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 

3.1 - 4 คําสั่งกรรมการสอบขอเขียน การรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2557 

3.1 - 5 คําสั่งกรรมการสอบสัมภาษณ การรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2557 

3.1 – 6 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1 /2557 

3.1 – 7 ขั้นตอนเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม พรอมประชุมผูปกครอง ประจําป 2557 ของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.1 - 8 คําสั่งรายชื่ออาจารยเขารวมโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ประจําป 2557 

3.1 – 9 ขั้นตอนการปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหมประจําป 2557 ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.1 – 10 ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา พรอมประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา 

2557 

3.1 – 11 ผลการประเมินโครงการเตรียมความพรอมและปรับพื้นฐานความรูนักศึกษาใหม ปการศึกษา 

2557 

3.2 – 1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2557  

3.2 – 2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยเขารวมโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2557 

3.2 - 3 เอกสารสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา (คูมืออาจารยที่ปรึกษา) 

3.2 - 4 ตารางกําหนดวันนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

3.2 – 5 ภาพการเพ่ิมรูปแบบชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา ผานทางสื่อ

สังคมออนไลน 

3.2 – 6 ภาพหลักฐานการปรับแผนการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2557 
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3.2 – 7 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 2558 (เรื่องการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

3.2 – 8 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร (เรื่องการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

3.2 - 9 แผนปฏิบัติการราชการประจําปงบประมาณ 2557 

3.2 – 10 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง “ระบบสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร” 

3.2 – 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนคิการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา” 

3.2 – 12 โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี” 

3.3 - 1 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 
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องคประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัส ช่ือวิชา 

ภาค/ 

ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

กลุม 554234 

1000308 กีฬาและการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ 

1/2557 59.09 36.36 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับ

การพัฒนาตน 

1/2557 8.11 43.24 37.84 2.70 5.41 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4612306 ภาษาโปรแกรม

ทางเลือก 

1/2557 48.65 40.54 10.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4612407 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง 1/2557 2.78 2.78 2.78 16.67 30.56 13.89 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 36 28 

4613307 วิศวกรรมซอฟตแวร 1/2557 8.11 2.70 24.32 40.54 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2557 2.70 5.41 18.92 13.51 21.62 16.22 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4613408 ระบบปฏิบัติการ 1/2557 5.41 5.41 5.41 21.62 21.62 29.73 8.11 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 36 

4613409 การสื่อสารขอมลูและ

เครือขายคอมพิวเตอร 

1/2557 0.00 0.00 2.70 0.00 10.81 8.11 37.84 40.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 22 

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2557 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 
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รหัส ช่ือวิชา 

ภาค/ 

ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2557 0.00 0.00 0.00 23.53 5.88 23.53 47.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17 

4611401 โครงสรางดสิครีต 2/2557 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 

4613201 คอมพิวเตอรกราฟกส 2/2557 0.00 18.92 32.43 32.43 16.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4613202 ระบบชาญฉลาด 2/2557 2.86 14.29 14.29 22.86 25.71 2.86 11.43 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 35 33 

4613203 การปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

2/2557 16.22 32.43 29.73 13.51 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4613409 การสื่อสารขอมลูและ

เครือขายคอมพิวเตอร 

2/2557 0.00 0.00 0.00 26.67 33.33 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 

4613410 ความปลอดภัยของ

เครือขาย 

2/2557 4.55 36.36 31.82 13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 

4613411การจัดการระบบ

เครือขาย 

2/2557 27.27 45.45 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 

4613413 เทคโนโลยีไรสาย 2/2557 10.81 21.62 21.62 16.22 16.22 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4613603 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2/2557 16.22 16.22 29.73 21.62 16.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

กลุม 564234 

2500309 เรียนรูคุณธรรมนาํชีวิต

พอเพียง 

1/2557 6.82 31.82 56.82 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 44 43 

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อ

คุณภาพชีวิต 

1/2557 26.32 10.53 31.58 26.32 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 19 
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รหัส ช่ือวิชา 

ภาค/ 

ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4000311 อนามัยการเจรญิพันธุ 1/2557 8.00 12.00 20.00 20.00 24.00 12.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 24 

4612402 สถิตสิําหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

1/2557 2.22 0.00 4.44 0.00 4.44 2.22 17.78 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 45 14 

4612404 โครงสรางขอมูล 1/2557 8.89 6.67 15.56 28.89 22.22 8.89 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 43 

4612501 สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

1/2557 13.64 4.55 6.82 9.09 20.45 27.27 15.91 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 43 

4612601 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 

1/2557 35.56 17.78 8.89 17.78 6.67 4.44 4.44 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 45 43 

4613307 วิศวกรรมซอฟตแวร 1/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 1/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

5033501 หลักการขยายพันธุพืช 1/2557 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2557 66.67 25.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนา

ทองถ่ิน 

2/2557 0.00 0.00 6.98 20.93 48.84 18.60 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 42 

4612101การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 

2/2557 0.00 0.00 2.27 4.55 29.55 18.18 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 6.82 0.00 2.27 44 40 

4612303 การวิเคราะหและ

ออกแบบข้ันตอนวิธ ี

2/2557 11.63 16.28 20.93 20.93 20.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.98 0.00 2.33 43 39 
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รหัส ช่ือวิชา 

ภาค/ 

ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4612403 วิธีการคํานวณเชิง

ตัวเลขสําหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2/2557 6.25 9.38 15.63 12.50 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.13 32 15 

4612405 ระบบฐานขอมูล 2/2557 2.33 4.65 18.60 25.58 18.60 6.98 9.30 4.65 0.00 0.00 0.00 6.98 0.00 2.33 43 37 

4612406 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

2/2557 13.64 13.64 22.73 25.00 9.09 4.55 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 44 43 

4613201 คอมพิวเตอรกราฟกส 2/2557 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4613202 ระบบชาญฉลาด 2/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4613203 การปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

2/2557 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4613409 การสื่อสารขอมลูและ

เครือขายคอมพิวเตอร 

2/2557 0.00 0.00 6.98 6.98 34.88 27.91 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 2.33 43 41 

5032301 ไมดอกไมประดับ 2/2557 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

กลุม 574234 

1500301 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

1/2557 0.00 9.33 10.67 14.67 30.67 13.33 4.00 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 75 62 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 1 

1/2557 2.67 1.33 10.67 9.33 18.67 14.67 22.67 18.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 75 60 

4000306 การคิดและการ

ตัดสินใจ 

1/2557 2.67 2.67 0.00 9.33 5.33 25.33 20.00 34.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 49 
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รหัส ช่ือวิชา 

ภาค/ 

ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต 

1/2557 2.67 10.67 9.33 16.00 14.67 17.33 13.33 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 63 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1/2557 4.00 2.67 2.67 2.67 6.67 5.33 10.67 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.33 75 26 

4611301 การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 1 

1/2557 4.00 2.67 0.00 1.33 1.33 17.33 29.33 29.33 0.00 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00 75 42 

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2 

2/2557 0.00 0.00 9.52 19.05 52.38 0.00 4.76 4.76 0.00 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 21 18 

1500310 ภาษาจีนเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2557 0.00 33.33 16.67 0.00 33.33 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 5 

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2557 60.00 12.00 24.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 25 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 4 2 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 2/2557 8.77 14.04 22.81 24.56 17.54 1.75 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 57 51 

2000306 ศิลปะใน

ชีวิตประจําวัน 

2/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 1 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับ

การพัฒนาตน 

2/2557 0.00 4.55 9.09 9.09 40.91 27.27 4.55 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 22 21 

2500302 วิถีไทย 2/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 2 0 

2500303 วิถีโลก 2/2557 0.00 0.00 0.00 27.27 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.55 11 5 
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รหัส ช่ือวิชา 

ภาค/ 

ปการ 

ศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

2500304 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2/2557 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 2/2557 12.96 9.26 31.48 25.93 14.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 54 51 

3622202 การทองเที่ยวทางน้ํา 2/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 3 0 

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อ

คุณภาพชีวิต 

2/2557 0.00 0.00 20.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 10 8 

4000311 อนามัยการเจรญิพันธุ 2/2557 0.00 22.58 38.71 32.26 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 31 

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 21.43 21.43 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.71 14 7 

4611302 การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 2 

2/2557 7.50 5.00 10.00 5.00 10.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 42.50 40 18 

4611401โครงสรางดสิครตี 2/2557 0.00 0.00 7.14 10.71 21.43 28.57 17.86 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.71 28 24 

4863212 เครื่องดื่ม 2/2557 8.33 16.67 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 
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คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

การออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตร 

     คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 

ไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี

และการปฏิบัติโดยมีการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ

หลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิศิษยเกา และผูใชบัณฑิต มา

ประกอบการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา เพื่อออกแบบ

หลักสูตรสาระวิ ชา ในหลักสู ตร  โดยมีการแต งตั้ ง

คณะ กร ร มกา รป รั บป รุ ง ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะป ระชุ ม

คณะกรรมการผู รับผิดชอบเพื่อรางหลักสูตร เสนอ

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

    หลักสูตรไดกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

ที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะผานการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคลอง

กับความกาวหนาทางเทคโนโลยี และความตองการของ

ผูใชบัณฑิต คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อ

วิ ชา  จํ านวนหน วยกิต  และมี เนื้ อหาที่ ครอบคลุม

กวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความตอเนื่อง

เชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการ

เรียนรูเนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุม

รายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ

การศึกษาของหลักสูตร การจัดรายวิชา เนน เนื้อหา

คว าม รู แ ล ะทฤษฎีการปฏิบ ัต ิในเนื ้อหาสาระของ

สาขาวิชาที ่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไป ที ่สราง

ความเปนมนุษยที่เตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการ

ดํา ร งช ีว ิต  และห า ก ม ีก า ร โ อ น ห น ว ย ก ิต ต อ ง ใ ห

ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนใน

เนื้อหาสาระที่กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยาง

ครอบคลุม ครบถวน ในสวนของการเปดรายวิชาเลือกนั้น 

สามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาทันสมัย

5.1 – 1 

มคอ.2 

 

5.1 – 2 

รายงานการประชุม

ครั้ง 2 ปการศึกษา 

2556 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อ

พิจารณา 

 

 

5.1 – 3 

มคอ.3 

มคอ.5 

มคอ.7 

 

5.1 – 4 

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 

2557 

วาระท่ี2  

เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

5.1 – 5 

รายงานการทวนสอบ 

5.1 – 6  

รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจผูสอน

และสภาพแวดลอม

สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
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และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน โดยการออกแบบ

หลักสูตรทั้งหมดมีวัตถุประสงคมุงเนนใหนักศึกษามีความ

พรอมที่จะปฏิบัติงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ โดยตอง

ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 

ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่

กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร มีการจัดการเรียนการ

สอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชา

ครบถวน นอกจากนี้ การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่

เหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียน

วิชาตอยอดและเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อให

นักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตรมีการ

ควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู 

วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐาน

เดียวกันแกนักศึกษาที่เรียน  

จากผลการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรจึงไดมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดย

กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐาน  

 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขานั้นๆ  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ได

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อ ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรโดย

พิจารณาจาก รายงานการประเมินความพึงพอใจผูสอน

และสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน

การสอนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสาร มคอ.5 และ เอกสารรายงานการทวนสอบ 

จากการประชุมเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามี

การปรับปรุงใหทันสมัยโดยการ 

เพิ่มเครื่องมือและเทคนิคการสอนใหมๆ เชน ในรายวิชา 

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ใหอาจารย

สะดวกในการเรียน

การสอนของสํานัก

สงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

 

5.1 – 7  

เอกสารปฏิบัติการ

วิ ชา4613409การ

สื่ อ ส า ร ข อมู ล แล ะ

เ ค รื อ ข า ย

คอมพิวเตอร 
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ผูสอนเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติโดยการนําเทคโนโลยี

สมัยใหม เชน การใชงานโมบายแอปพลิเคชัน การนําชุด

ซอฟตแวรการประมวลผลแบบกลุมเมฆ หรือ ชุด

ซอฟตแวรออฟฟศออนไลน (online office suites) มา

ใชงานจริง การใชงาน Google Docs สวนในรายวิชา

ทางดานเครือขาย เนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติ โดยการจัด

หองปฏิบัติการใหนักศึกษาไดทําการติดตั้ง และ config

เครื่องบริการ เครื่อง Gateway ใชในหองปฏิบัติการจริง 

  ผลลัพธที่ไดจากการปรับปรุง นักศึกษาสามารถนํา

ความรูที่ ได ไปใช ในชีวิตประจําวันไดจริ ง  เชนการ

แลกเปลี่ยนและการใชงานเอกสารรวมกันโดยผานทาง 

Google Docs สวนในรายวิชาทางดานเครือขายนักศึกษา

สามารถเขาใจหลักการทางทฤษฎีและนําไปประยุกตได 

จากการวัดและประเมินผล นักศึกษามีทักษะดีข้ึน 

ผลจากการปรับปรุงการเรียนการสอน คณะกรรมการ

ประจํ าหลักสู ตรจึ ง ไดมี การประชุม เพื่ อทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานเพื่อปรับปรุง

การสอนใหทันสมัยในปการศึกษาถัดไป 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

การกําหนดผูสอน 

    คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 

ไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดผูสอนและคุณสมบัติที่

เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน จากบันทึกขอความจาก

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดสงรายวิชาที่

เปดสอนในแตละภาคเรียนของปการศึกษา 2557 ซึ่ง

ประกอบไปดวยรายวิชาตางๆ ที่กําหนดไวตามแผนการ

เรียน ใน มคอ.2 แตยังมีรายวิชาที่อยูในกลุมศึกษาทั่วไป 

คือวิชา 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ซึ่งทาง

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรเปนผูสอน ทําใหอาจารย

ประจําในหลักสูตรจําเปนตองรับภาระงานสอนเพิ่มมาก

ขึ้น สงผลใหการกําหนดผูสอนในรายวิชาในหลักสูตร ตอง

5.2 – 1  

รายงานการประชุม

ครั้งที2่ ปการศึกษา 

2556 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อ

พิจารณา 

 

5.2 – 2 

บันทึกขอความ เรื่อง

ร ายชื่ อ ผู ส อนภาค

ป ก ติ  ภ า ค เ รี ย น ที่ 

1/2557 และ ภาค
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มีภาระงานสอนเพ่ิมขึ้นดวย 

จากการประชุมในการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาที่

เปดสอน จะเลือกจากความรูและความชํานาญของผูสอน

ใน เ นื้ อ ห า วิ ช า ที่ ส อ น นั้ น ๆ  ( คํ า นึ ง ถึ ง ส า ข า วิ ช า 

ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) และ

จํานวนภาระงานของผูสอน ไมใหเกินเกณฑขั้นต่ํามาก

เกินไป เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชามี

ประสิทธิภาพ และนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนไดเต็ม

ประสิทธิภาพ มีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือ

ความคิดจากผูสอน 

จากการกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาสามารถวัดระดับ

ความพึงพอใจของผูเรียนไดจากผลการประเมินผูสอนใน

แตละรายวิชาจากระบบประเมินผลการสอนของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

จากผลราย งานระดับความพึ งพอใจของผู เ รี ยน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะนําเขาที่ประชุมเพื่อ

ปรับปรุงและแกไขในการกําหนดตัวผูสอนในปการศึกษา 

2558 ตอไป 

 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ

เรียนรู  (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ได

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกํากับมาตรฐานในการทํา

แผนการเรียนรู 

    มีการกํากับมาตรฐานในการทําแผนการเรียนรู (มคอ.

3) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเนื้อหา กิจกรรมการ

เรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกํากับให

อาจารยทุกคนตองมีการทําแผนการเรียนการสอน

รายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการ

กํากับใหดําเนินการสอนตามแผนการเรียนการสอน

เรียนที่ 2/2557 

 

5.2 – 3 

รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจผูสอน

และสภาพแวดลอม

สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวกในการเรียน

การสอนของสํานัก

สงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

 

5.2 – 4 

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 

2557 

วาระที่ 2  เรื่ อง เพื่ อ

พิจารณา 

 

5.2 – 5  

เอกสารการนําเสนอ

และขอสอบเคาโครง

โครงงานเรื่ องแอป

พลิเคชันบันทึกพันธุ

ทุเรียนบนสมารทโฟน 

 

5.2 – 6  

แ บ บ เ ส น อ

โครงการวิจัยเรื่องการ

พัฒนาระบบการเก็บ

และบริหารจัดการ
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รายวิชา โดยนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรตองไดรับการ

สอนจากอาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐาน

เดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/

อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน และมีการควบคุมการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหได

มาตรฐานเดียวกัน สงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม 

ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดการ

เรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ 

การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ 

การศึกษาดูงาน   เปนตน มีการควบคุมมาตรฐานของ

แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมการ

เตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา และจัด

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวาง

เรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ การเรียนรู/การทํางาน/การ

ประกอบอาชีพ ทั้งยังสงเสริมความสามารถพิเศษ  หรือ

คุณลักษณะที่เอื้อตอการทํางาน เชน การสงเสริมการ

เรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร มีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

สงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน 

LMS,Online Learning และการสงเสริมการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพรอม

ดานการทํางาน/การประกอบอาชีพและการประเมินการ

สอนของอาจารยเพื่อนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย ใหอาจารยอาวุโส 

หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอด

ประสบการณสูอาจารยในหลักสูตร และมีการควบคุม

กํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา 

จากการกําหนดใหผูสอนในแตละรายวิชาตองมีการทํา

แผนการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.3และมคอ.4) ทุก

รายวิชา สามารถตรวจสอบไดจากผลการรายงานการสง

เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 จากระบบของสํานักสงเสริม

ข อ มู ล ท รั พ ย า ก ร

พันธุกรรมทุเรียนและ

ภูมิปญญาทองถ่ินของ

ชาวสวนทุ เ รี ยนใน

ประเทศไทยให เกิด

ประโยชนสูงสุด 
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วิชาการและงานทะเบียน 

จากผลการรายงานการสงเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 

จากระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อ

ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนการสอน

รายวิชา (มคอ.3และมคอ.4) ของแตละรายวิชาในป

การศึกษา 2558 ตอไป 

 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที ่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของ

หลักสูตรไดมีการนํากระบวนการการวิจัย มาบูรณาการ

กับการวิจัยโดยในรายวิชาโครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดย ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว ไดรวมกับ

โครงการอนุ รั กษพั นธุ กรรมพื ช  อัน เนื่ อ งมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี จากงานวิจัยของ ดร.ศศิวิมล แสวงผลและคณะ 

ไดวางแผนจัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อลดเวลาใน

การจดบันทึกและวิเคราะหขอมูล ใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น โดนการเก็บขอมูลและการประเมินไดกระจายเก็บ

ขอมูลในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใตไดแก สงขลา 

ยะลา ปตตานีและนราธิวาส 

   จากการวางแผนงานการจัดเก็บขอมูลทาง ผศ.ดร.ศศ

ลักษณ ทองขาว ไดใหคําแนะนําแกนักศึกษาในรายวิชา

โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อจัดทํา ระบบ

บันทึกพรรณทุเรียนบนสมารทโฟนในการทําโครงงานโดย

ใหกําหนดเปน ชิ้นงานเพื่อสอบในวิชาโครงงานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการและ

ติดตามความกาวหนา 

จากการบูรณาการงานวิจัยดังกลาวกับการจัดการเรียน
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การสอน ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทางดาน

งานวิจัยไดเดนชัด และมีสวนรวมในกระบวนการสงผลตอ

การเรียนรูของนักศึกษา 

 

5.3 การประเมินผูเรียน การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการหลักสู ตรจั ดประชุม  นํ า

ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และผลการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาที่มีการประเมินการสอนผานระบบสารสนเทศ 
http://reg.skru.ac.th ของสํานักสงเสริมวิชาการ ทุก ๆ 
ภาคเรียนของอาจารยผูสอนทุกคนมาพิจารณาใหอาจารย
ผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหเปนไป
ตาม มคอ.3 ที่ไดเขียนบันทึกเสนอมาที่ประธานหลักสูตร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับการอนุมัติใหนําไปสอนแลว 
อาจารยผูสอนตองสอนนํา มคอ.3 นั้นไปแจง หรือทํา
ความขอตกลงกับนักศึกษาในคาบแรกของภาคเรียน  

ในกระบวนการหรือวิธีการสอน ก็ใหผูสอน สอน
ตามที่ไดรับอนุมัติใหสอนตาม  มคอ.3 ทุก ๆ สัปดาห 
และทุก ๆ กิจกรรม หากมีขอเปลี่ยนแปลงประการใด 
ขอใหบันทึกใน มคอ.5  

ในขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการสอน ผูสอน
ทุกคนจัดทํารายงานการทวนสอบทุกรายวิชา สงไปยัง
กรรมการหลักสูตร กรรมการหลักสูตรมีการประชุมหา
ปญหาขอบกพรอง จากรายงานการทวนสอบและ มคอ.5 
จากผู สอนทุก ๆ คน เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ ยนให
เหมาะสม แลวใหนําไปแกไขใน มคอ.3 ในปตอไป 

ในการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  ใน
รายวิชาบรรยายนั้น ไดกําหนดใหมีการเก็บคะแนนจาก
การสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค และในการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาดานทักษะทางปญญา
ทั้งในภาคบรรยายและปฏิบัติ จากพฤติกรรมระหวาง
เรียน การแกปญหาระหวางทําปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ จากการ
ทํารายงานเปนกลุม การทําปฏิบัติการเปนกลุม ความเปน
ผูนําและผูตามระหวางการทํางานกลุม การเขารวม
กิจกรรมของหลักสูตรในวันราชภัฏวิชาการ  รวมถึงการ

 

5.3–1 

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 3 ปการศึกษา 

2557 

 

5.3 – 2  

มคอ. 3 

 

5.3 – 3 

มคอ. 5  

 

5.3 – 4 

เอกสารรายงานการ

ทวนสอบ 
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เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ สําหรับการ
ประเมินผลดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นประเมินจากผล
งานคนควางานที่มอบหมาย และรูปแบบและลักษณะ
ของการเขียนรายงาน หรือรายงานผลปฏิบัติการ และ
การนําเสนองานในชั้นเรียน 

เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู  หรือ
แบบทดสอบของอาจารยผูสอนมีความเที่ยง  
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตร

และอาจารยผูสอนไดรวมกันตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาใหสอดคลองวัตถุประสงค ซึ่ง
เปนไปตามแผนการกระจายความรับผิดชอบของการ
พัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน และไดตรวจสอบเกณฑ
การวัดผลและการประเมินผลใหเปนไปตามเกณฑที่ไดระบุ
ไวใน มคอ.3 
 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ได
รวมกันจัดทําแบบฟอรมสําหรับประเมินการจัดการเรียน
การสอน และสําหรับการประเมินหลักสูตรตามรายละเอียด
ใน มคอ.5 และ มคอ.7 เพื่อรองรับการประเมินในป
การศึกษา 2558ตอไป 

5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

1 .  อาจ ารย ป ระจํ า

หลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมใน

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ

วางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดมี

การประชุมร วมกับโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร โดยมี

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 

บันทึกการประชุม   
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ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

2. มีรายละเอียดของ

หลั ก สู ต ร ต า ม แ บ บ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี) 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรได

ดําเนินการจัดทํา มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดย

ผานการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิ 

มคอ.2   

3. มีรายละเอียดของ

ร า ย วิ ช า  แ ล ะ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ

ภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และมคอ.

4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาได

จัดทํ ารายละเอียดของรายวิชาทุก

รายวิ ช าที่ เ ป ด สอน ในแต ล ะภาค

การศึกษา และดําเนินการจัดสงเขาสู

ระบบ TQF ของมหาวิทยาลัยตาม

ระยะเวลาที่ กําหนด แต เนื่องจาก

นักศึกษายังไมไดออกฝกประสบการณ

ภาคสนาม ดังนั้นจึงไมปรากฏ มคอ.4

ในรายวิชานี ้

มคอ.3   

4. จัดทํารายงานผล

การดํ า เนิ นการของ

รายวิชาและรายงานผล

การดํ า เนิ นการของ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ

ภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่

เป ดสอนให ครบทุ ก

รายวิชา 

อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาได

จัดทําจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชาทุกรายวิชาที่ไดทําการสอน

ไปแลวในแตละภาคการศึกษา และ

ดําเนินการจัดสงเขาสูระบบTQF ของ

มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 

แตเนื่องจากนักศึกษายังไมไดออกฝก

ประสบการณภาคสนาม ดังนั้นจึงไม

ปรากฏ มคอ.6ในรายวิชานี ้

มคอ.5   

5. จัดทํารายงานผล หลักสูตรไดมีการจัดทํารายงานผลการ มคอ.7   
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

การดํ า เนินการของ

ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ บ บ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ดํา เนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

6 .  มี ก า ร ท ว น ส อ บ

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง

นักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กําหนด

ใน มคอ.3 และมคอ.4 

( ถ า มี )  อ ย า ง น อ ย 

ร อ ย ล ะ  25 ข อ ง

รายวิชาที่ เปดสอนใน

แตละปการศึกษา 

หลักสูตรไดมีการจัดทําการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 โดยอยูในความรับผิดชอบของ

อาจารยผูสอนในแตละรายวิชา และ

ผ านกา ร เห็ น ชอบของกร รมกา ร

ห ลั ก สู ต ร 

โดยรายวิชาที่ เปดสอนทั้ งสิ้ น ในป

การศึกษา 2557 จํานวน 64 รายวิชา 

มีการจัดทํารายงานการทวนสอบทั้งสิ้น 

21 รายวิชา คิดเปนรอยละ 32.81 

เอกสารการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

  

7 .  มี ก า ร พั ฒ น า /

ปรับปรุ งการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรื อ  การ

ประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

อาจารยผูสอนมีการพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน  

มคอ.3 

มคอ.5 

มคอ.7 

  

8. อาจารยใหม (ถามี) 

ทุ ก ค น  ไ ด รั บ ก า ร

ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ

คํ าแนะนํ าด านการ

จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรไดดํ า เนินการปฐมนิ เทศ

อาจารยใหมในการชี้แจงเกี่ยวกับ มคอ.

2 และรายละเอียดตางๆ 

รายงานการ

ประชุมครั้งที่ 2 ป

การศึกษา 2557 

ในการปฐมนิเทศ

อาจารยใหม 

  

9. อาจารยประจําทุกคน อาจารยทุกคนไดเขารับการพัฒนาทาง มคอ.7   
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

ได รั บการพัฒนาทาง

วิ ชาการ  และ/หรื อ

วิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

วิชาการอยางนอย 1 ครั้ง 

10. จํานวนบุคลากร

สนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ไดรับการพัฒนาวิชาชีพ รอยละ 100 

ตอป 

มคอ.7  
 

 

11 .  ระดับความพึ ง

พอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่

มีตอคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

นักศึกษาที่อยูในหลักสูตรนี้กําลังศึกษา

ในชั้นปที่ 3 

 ไมขอรับ

การ

ประเมิน 

 

12 .  ระดับความพึ ง

พอใจของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรยังไมมี

บัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

 ไมขอรับ

การ

ประเมิน 

 

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5  5   

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1 – 5  100 เปนไป

ตาม

เกณฑ 

 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 10   

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน 10   

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปนี้ (ที่ดําเนินการผาน) 100   
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

4571201 

คณิตศาสตร

พื้นฐาน 

 

2/2557 

 

จํานวนนักศึกษาที่

ยกเลิก มีสูงถึง 20 

คน คิดเปนรอย

ละ 40.82 และ

จํานวนนักศึกษาที่

ไมยกเลิกสวน

ใหญไดคะแนนอยู

ในระดับ D+ และ 

D รวมกันสูงถึง 

รอยละ 38.77

คะแนนระดับ

สูงสุดอยูท่ีระดับ 

C+   

ผูสอนสังเกต

จากการตอบ

คําถามในชั้น

เรียนที่เกี่ยวของ

กับหัวขอท่ีเรียน

ผานมาแลว คน

ที่ตอบคําถามได

ถูกจะเปน

นักศึกษาคนเดิม  

นักศึกษาสวนใหญ

ความรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร

คอนขางนอยมาก 

และขาดการ

ทบทวนเนื้อหาที่

เรียนผานมา  

- 

2500309 

เรียนรู

คุณธรรมนํา

ชีวิตพอเพียง 

1/2557 

 

เกรดมีการเกาะ

กลุม 

 

ตรวจสอบจาก

คะแนนของ

นักศึกษา ซึ่งอยู

ในระดับ

ใกลเคียงกัน 

สงผลตอเกรด

ทําใหมีการเกาะ

กลุมกัน 

ดวยรายวิชานี้ มี

สัดสวนคะแนนเก็บ

ระหวางภาค/

คะแนนสอบ คิด

เปน 80:20 ซึ่ง

คะแนนเก็บสวน

ใหญเปนงาน/

กิจกรรมกลุม 

- 

1500303 

ภาษาอังกฤษ

เพื่อการ

สื่อสาร 1 

1/2557 

 

- - การเอาใจใสในการ

เรียนของนักศึกษา

ในการทํางาน เชน 

การสงชิ้นงานขาด

ความใฝรูใฝเรียน 

- 

4571201 

คณิตศาสตร

1/2557 

 

จํานวนนักศึกษาที่

ยกเลิก มีสูงถึง19 

- - การเขาชั้นเรียน

ของนักศึกษาไมตรง

- 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

พื้นฐาน คน คิดเปน  

รอยละ 54.29 

ตอเวลา มาสายมาก

จนบางครั้งสอน

ผานไปแลว 1 ชั่ว

โมงน.ศ.เพิ่งมาเรียน 

และเปนลักษณะ

ทยอยกันมาเปน

ชวง ๆ 

- นักศึกษาหลายคน

ขาดเรียนบอยคน

ที่มาเรียนจะเปนคน

เดิม 

1500304 

ภาษาอังกฤษ

เพื่อการ

สื่อสาร 2 

2/2557 

 

 

- - การเอาใจใสในการ

เรียนของนักศึกษา

ในการทํางาน เชน 

การสงชิ้นงานขาด

ความใฝรูใฝเรียน 

- 

 

 

 

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา (กรณีที่ไมไดเปดสอน นํามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 

 

 ไมมีรายวิชาที่ไมไดเปดสอน 

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุที่ไมไดสอน มาตรการแกไข 

1000308 กีฬาและการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

1/2557 การฝกดวยน้ําหนัก 

(Weight  

training) การฝก

ความแข็งแรง 

โดยใชน้าํหนัก

รางกาย 

การฝกดวยน้ําหนัก

ตองใชเวลาในการ

สรางความชํานาญ

พอสมควร 

ทางมหาวิทยาลยั

ควรจัดกิจกรรมที่

ไมกระทบการวนั

และเวลาที่มีการ

เรียนการสอนใน

เวลาปกต ิ
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คุณภาพการสอนการประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

(นํามาจากมคอ.5 แตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

554234 

1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1/2557    

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 1/2557    

4612306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 1/2557    

4612407 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง 1/2557    

4613307 วิศวกรรมซอฟตแวร 1/2557    

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2557    

4613409 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
1/2557  

  

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 2/2557    

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2557    

4611401 โครงสรางดสิครีต 2/2557    

4613201 คอมพิวเตอรกราฟกส 2/2557    

4613202 ระบบชาญฉลาด 2/2557    

4613203 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 2/2557    

4613409 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
2/2557  

  

4613410 ความปลอดภัยของเครือขาย 2/2557    

4613411 การจัดการระบบเครือขาย 2/2557    

4613413 เทคโนโลยไีรสาย 2/2557    

4613603 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 2/2557    

564234  

2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 1/2557    

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 1/2557    

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ 1/2557    

4612402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2557    

4612404 โครงสรางขอมูล 1/2557    
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

4612501 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 1/2557    

4612601 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2557    

4613307 วิศวกรรมซอฟตแวร 1/2557    

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2557    

5033501 หลักการขยายพันธุพชื 1/2557    

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 2/2557    

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 2/2557    

4612101 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 2/2557    

4612303 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 2/2557    

4612403 วิธีการคํานวณเชงิตัวเลขสาํหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
2/2557  

  

4612405 ระบบฐานขอมูล 2/2557    

4612406 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2/2557    

4613201 คอมพิวเตอรกราฟกส 2/2557    

4613202 ระบบชาญฉลาด 2/2557    

4613203 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
2/2557  

  

4613409 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
2/2557  

  

5032301 ไมดอกไมประดบั 2/2557    

574234  

1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2557    

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1/2557    

4000306 การคิดและการตัดสนิใจ 1/2557    

4000307 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 1/2557    

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1/2557    

4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 1/2557    

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2/2557    

1500310 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2/2557    

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 2/2557    
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2/2557    

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 2/2557    

2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวนั 2/2557    

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2/2557    

2500302 วิถีไทย 2/2557    

2500303 วิถีโลก 2/2557    

2500304 มนุษยกับสิง่แวดลอม 2/2557    

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 2/2557    

3622202 การทองเที่ยวทางน้ํา 2/2557    

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 2/2557    

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ 2/2557    

4571401 แคลคูลัส 1 2/2557    

4611302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 2/2557    

4611401 โครงสรางดสิครีต 2/2557    

4863212 เคร่ืองดื่ม 2/2557    

 

 

การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยได

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา 4.56 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

- -  -  

ความรู 

1000308 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

พื้นฐานของนักศึกษาในเรื่องกาย

เคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานยังมีนอย 

เพิ่มเวลาฝกพิเศษ เชน สอน

โยนเทนนิสในตอนเย็นหลัง

เลิกเรียน 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน นักศึกษาสวนใหญมีความรูพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรนอย 

สอนปูพื้นฐานลงไปใน

ระดับประถม และมัธยม 

ทักษะทางปญญา 

1000308 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

นักศึกษาขาดทักษะ “การวิเคราะห” 

การเคลื่อนไหว เนื่องจากพ้ืนฐานดาน

วิทยาศาสตรการกีฬายังมีนอย 

แนะนําคําวา “วิเคราะห” 

การเคลื่อนไหว และฝก

อยางสม่ําเสมอ ใหงานเปน

การบาน 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน นักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม

ในชั้นเรียนนอย  

ควรกระตุนใหนักศึกษาได

รวมแสดงความคิดเห็นมาก

ขึ้น 

4613603 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

นักศึกษาสวนใหญไมกลาแสดงความ

คิดเห็น 

ใชวิธีการถามตอบแทน 

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ นักศึกษาไมเขาใจกระบวนการทํางาน

กลุมที่แทจริง 

ผูสอนอธิบายการทํางาน

พรอมใหนักศึกษาแบง

หนาที่รับผิดชอบรวมกันใน

กลุม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ 

1000308 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมีมากไป 

อาจเกิดการไมกระจายการทํางาน ทํา

ใหมีความเหลื่อมล้ําในการทํางาน และ

สรางความไมพอใจกับนักศึกษาในกลุม 

มอบหมายงานเปนรายกลุม

กําหนดจํานวนนักศึกษาใน

แตละกลุมที่เหมาะสมและ

ใหระบุงานในสวนที่แตละ

คนรับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน การทํางานกลุมจะติดตามประเมินผล

รายบุคคลไดยาก 

ควรมีการแบงงานใหแตละ

บุคคลใหชัดเจน 

4000311 อนามยัการเจริญพันธุ ใชเวลาในการนําเสนอขอมูลนาน

เกินไป และขาดความพรอมในการ

นําเสนอขอมูล 

อาจารยผูสอนสรุปประเด็น

ใหกระชับ ชัดเจนเร็วยิ่งขึ้น 

4612601 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 

นักศึกษาบางคนไมไดทํารายงานเอง ย้ําใหนักศึกษาทํารายงาน

ดวยตนเอง 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1000308 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

นักศึกษาขาดทักษะการใช

คอมพิวเตอร และการคนขอมูล 

มอบหมายใหนักศึกษา

ทําการคนควาอยาง

สม่ําเสมอ สอนวิธีการใช

เบื้องตน 

4613413 เทคโนโลยีไรสาย เวลาไมเพียงพอในการนําเสนอ ใหนักศึกษานําเสนอนอก

เวลาสอน 

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ นักศึกษาสืบคนขอมูลไมถูกตอง ไม

นาเชื่อถือ 

อาจารยผูสอนแนะนําแหลง

สืบคน และคอยติดตามงาน

นักศึกษากอนสงจริงตาม

กําหนด 

4612501 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร เวลาไมเพียงพอในการนําเสนอ ใหนักศึกษานําเสนอนอก

เวลาสอน 

4612601 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 

เวลาไมเพียงพอในการนําเสนอ รวบรัด และเพ่ิมเวลาในคาบ

อื่น ๆ ใหมากยิ่งข้ึน 

 

   

การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

 

จํานวนอาจารยใหม 1 คน และไดรับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร การสอน และการวัดผล

จํานวน 1 คน 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

พัฒนาการทําวิจัยกับ

ฐานขอมูล Science Direct  

และแนะนําการเขียนงานวิจัย

ที่ดีเพ่ือใหไดรับการตีพิมพบน

วารสารวิชาการ 

4  ทราบเทคนิคการสืบคนและการเขียนงานวิจัย

เพื่อการตีพิมพ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6  ไดความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหเปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อบรมหลักสูตรการวิเคราะห

ขอมูลดวยเทคนิค Data 

Mining 

2  ทราบเทคนิคการเลือกใชเครื่องมือเพื่อวิเคราะห

ขอมูลดวยเทคนิค Data Mining 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพอาจารยในการ

เผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ 

6  ทราบเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการเผยแพร

ผลงานวิจัยระดับชาติ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง

ความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 

1  ทราบความรู และขั้นตอนการดําเนินงาน

เกี่ยวกับงานดานประกันคุณภาพการศึกษา

ประจําปการศึกษา 2557 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช

เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียน

การสอน 

3  ทราบความรู และเทคนิคการใชเทคโนโลยี

ทางดานซอฟตแวรเพื่อการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“ทรัพยสินทางปญญากับ

ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค” 

2  ทราบขอมูล ความรู เกี่ยวกับทรัพยสินทาง

ปญหากับผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

โครงการประชุมสัมมนา

แลกเปลี่ยนประสบการณมุงสู

การจัดการความรู 

1  ทราบความรูเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน และตําราทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

HTML5 Hybrid-Platform 

Application Development 

รุนที่ 3 

1  ทราบความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี HTML5 

Hybrid-Platform Application 

Development เพื่อนํามาปรับปรุงในการเรียน

การสอน 

การประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง

ที่ 11 

1  ทราบความรู และแนวโนมเกี่ยวกับงานวิจัย

ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ

เรื่องการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทั่วประเทศ 

1  ทราบความรู และหลักการจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยทางดานสารสนเทศ มาปรับปรุงในการ

เรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวของ 

 

 

  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

สังเคราะหผลงานวิจัยเพื่อ

นําไปใชประโยชน 

1  ทราบความรูเกี่ยวกับงานวิจัย และการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการความรูการ

เขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

1  ทราบความรูเกี่ยวกับการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย เพื่อนําไปใชประโยชนทางการวิจัย 

และเพ่ือการเรียนการสอน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การผลิตหนังสือ/ตําราดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 1 

1  ทราบความรู และหลักการผลิตหนังสือ ตํารา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การผลิตหนังสือ/ตําราดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 2 

1  ทราบความรู และหลักการผลิตหนังสือ ตํารา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 1  ทราบความรูทางภาษาอังกฤษ เพื่อการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

โครงการสัมมนา เรื่อง

การศึกษาในทศวรรษที่ 21 

1  ทราบความรู ทางดานการศึกษาในทศวรรษที่ 

21 

โครงการอบรม Cloud 

Software Development 

on google apps engine 

and Amanzon Web 

service 

1  ทราบความรูทางดานเทคโนโลยี Cloud 

Software Development on google apps 

engine and Amanzon Web service 

โครงการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร 

ครั้งที่ 2 " 40 ป คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี" 

1  ทราบความรูเกี่ยวกับงานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตร เพื่อนําไปใชในการวิจัยของตนเอง  

และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานหลักสูตร 

"ระเบียบและแนวปฏิบัติที่

จําเปนในการปฏิบัติงานดาน

การเงิน" 

 1 ทราบความรูเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานทางดานการเงิน 

ศึกษาดูงาน การจัดการเรียน

การสอนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 1 ทราบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

สถาบันการศึกษาอื่น เพ่ือนํามาปรับใชกับ

หนวยงาน 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ อาจารย 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

สัมมนาวางแผน เตรียมความ

พรอม โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร ประจําป

การศึกษา 2558 

 1 ทราบรูปแบบการวางแผน การเตรียมความ

พรอมของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

การดําเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือขายสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาการศึกษาครั้งที่ 30 

 1 ทราบความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมบน

เครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
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สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

จุดแข็ง 

 - 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ในบางตัวบงชี้ ยังขาดการประเมินการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมา

ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 

5.3 การประเมินผูเรียน 2 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  

5.1 – 1 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ประจําปการศึกษา 

 2556 

5.1 – 2 เอกสาร มคอ.2 และ มคอ.3/มคอ.4 

5.1 – 3 เอกสาร มคอ.7 และ มคอ.5/มคอ.6 

5.1 – 4 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน ประจําปการศึกษา 

 2557 
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5.1 – 5 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

5.2 – 1 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ประจําปการศึกษา 

 2556 

5.2 – 2 รายงานผลการประเมินผูสอนในแตละรายวิชาจากระบบประเมินผลการสอนของสํานักสงเสริม 

วิชาการและงานทะเบียน 

5.2 – 3 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน ประจําปการศึกษา 

 2557 

5.2 – 4 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ประจําปการศึกษา 

 2556 

5.2 – 5 เอกสาร มคอ.3/มคอ.4 

5.2 – 6 รายงานการสงเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 จากระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.2 –7 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน ประจําปการศึกษา 

 2557 

5.3–1รายงานการประชุมครั้งที ่3 ปการศึกษา 2557 

5.3 – 2 มคอ. 3 

5.3 – 3มคอ. 5  

5.3 – 4เอกสารรายงานการทวนสอบ 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

นักศึกษามีความรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร และการคิดแบบตรรกะต่ํา 

ทําใหติด E และ W จํานวนมาก ใน

รายวิชาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร 

และการเขียนโปรแกรม 

 

นักศึกษาไมสามารถเรียนตาม

แผนการเรียนไดเนื่องจากตองผาน

รายวิชาแกน เชน แคลคูลัส การ

เขียนโปรแกรม 1 โครงสรางดิสครีต

วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน 

มีการจัดติว สอนเสริม

สําหรับนักศึกษากลุมนี้

โดยเฉพาะเพื่อใหสอบผาน 

และสามารถเรียนในรายวิชา

ตอเนื่องได 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 

โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

       หลั กสูตรมีการจัดสรรงบประมาณในการ

สนับสนุนการเรียนรูใหอาจารยประจําหลักสูตร เชน 

การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา และอุปกรณสนับสนุน

การเรียนการสอน เชน ชุดอุปกรณคอมพิวเตอรคนละ 

1 เครื่อง  และมีการตั้งคณะกรรมการประจําโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอรที่ เปดโอกาสใหอาจารยประจํา

หลักสูตรสามารถเสนอใหจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูตามความตองการ เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู นอกจากนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีการสํารวจความตองการของการใชสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูยังอาจารยและนักศึกษาใน

หลักสูตร เพื่อตอบสนองความตองการของอาจารย

และนักศึกษา เชน สํารวจรายการจัดซื้อหนังสือเพื่อ

เขาหองสมุดของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธแหลง

สืบคน/ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษา และ

 

6.1 – �รายงานการประเมิน

ความพึงพอใจผู สอนและ

สภาพแวดลอมสิ่ งอํ านวย

ความสะดวกในการเรียนการ

ส อ น ข อ ง สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม

วิชาการและงานทะเบียน 

 

6.1-2 รายงานการประชุม

ครั้งที่ 3 ปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ใหบริการคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตของ

คณะและมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา 

จํานวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรูที่ เพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

    มี ก าร เต รี ยมห อง เ รี ยนห องปฏิ บั ติ ก า รและ

สภาพแวดลอมดานการเรียนรูที่เพียงพอ เหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน มีการจัดสิ่งอํานวยความ

สะดว กและสิ่ ง ส นั บ สนุ นท า งก า รศึ กษ า  เ ช น 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 3 หอง หองสืบคน

ขอมูลและปฏิบั ติ การ โครงการจํ านวน 1 หอ ง 

นอกจากนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดจัดเตรียมหองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู 

วารสารวิชาการ และหองปฏิบัติคอมพิวเตอร เพื่อการ

สืบคนที่เพียงพอและทันสมัย อีกทั้งไดจัดพื้นที่สําหรับ

นักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยน

สนทนาหรือทํางานรวมกันมีบริการคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

        มหาวิทยาลัยมีการจัดทําการประเมินความพึง

พอใจของอาจารยและนักศึกษาและตอสิ่งสนับสนุน

การเร ียนรู  โดยให อาจารย และนักศ ึกษาเข าไป

ประเมินผานทางเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน เพื ่อเสนอแนะความตองการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูตางๆ แลวนําผลการประเมินเสนอ

ตอไปยังคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม 

และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสอดคลองกับ

ความตองการของอาจารยและนักศึกษาตอไป 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 

จุดที่ควรพัฒนา 

เพิ่มจํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 2 

 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน 

6.1 - 1 รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 – 2รายงานการประชุมครั้งที่ 3 ปการศึกษา 2557 

     



60 

หมวดที ่6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผู

ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่

ไดรับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 

ในแตละตัวบงชี้ พบวามีกลไก

และระบบการทํางาน แตยัง

ขาดหลักฐานที่ชัดเจนในการ

ประเมินของแตละบงชี้  

จัดหาเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม เพื่อ

แสดงใหเห็นถึงกลไก และระบบการ

ทํางาน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ

การดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ 

การดํา เนินงานในแตละตัวบงชี้ 

จะตองมีการจัดทํารายงาน และ

หลักฐานที่ชัดเจน 

ค ว ร มี ผั ง ง า น เ พื่ อ แ ส ด ง

กระบวนการของกลไกและ

ระบบใหชัดเจน 

เห็นควรตามคําแนะนํา ในปการศึกษาตอไป จะจัดทําผัง

งานในตัวบงชี้ที่สามารถทําได 

ควรวางแผนการจัดทําผลงาน

วิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร  

 

เห็นควรตามคําแนะนํา ในปการศึกษาตอไป ควรมีการ

วางแผนงบประมาณ ภาระงานของ

อาจารยประจําหลักสูตรใหเหมาะ

กับการสรางผลงานทางวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ .................................. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- - 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากผลการประเมิน 

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

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

การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) กระบวนการประเมิน  

 ไมมี 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- - 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากผลการประเมิน 

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

.................................................................................................................................................................... 
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หมวดที ่7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลา

ที่แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

แผนปรับลดหนวยกิตรวม  ตลอด

หลักสูตร 

ป 2558 กรรมการ

หลักสูตร 

อยูระหวางการดําเนินงาน 

ปรับลดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอน ป 2558 กรรมการ

หลักสูตร 

อยูระหวางการดําเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

ไมมีขอเสนอใหม สําหรับขอเสนอเดิมอยูระหวางการดําเนินการ 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ในขณะนี้ อาจารยผูสอนในรายวิชาที่พบวามีเนื้อหาซ้ําซอน เชน  

o วิชาเทคโนโลยีไรสาย และวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรมีการปรับลด

เนื้อหาในบางสวนที่ซ้ําซอนกัน เชน ในสวนของหลักการพื้นฐานของการสื่อสาร มาตรฐานใน

การสื่อสาร ซึ่งเนื้อหาดังกลาวมีอยูในทั้งสองรายวิชา จึงอาจตองปรับลดใหเหลืออยูภายใน

รายวิชาใดวิชาหนึ่ง  

o วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และวิชาระบบฐานขอมูล มีเนื้อหาในสวนของบทนําที่

ซ้ําซอนกัน เชน ความหมายของฐานขอมูล โครงสรางของฐานขอมูล ซึ่งเนื้อหาดังกลาวมีอยู

ในทั้งสองรายวิชา จึงอาจตองปรับลดใหเหลืออยูภายในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ทางหลักสูตรจะมีการชี้แจงตออาจารยผูสอนใหทําการปรับลดเนื้อหารายวิชาที่มีความ

ซับซอนดังกลาว  
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

ไมมีขอเสนอเนื่องจากมีกิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนแลว 

 

แผนปฏิบัติงานใหมสําหรับป 2558 

คณะกรรมการหลักสูตรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยคาดวาจะแลวเสร็จและ

ใชหลักสูตรฉบับปรับปรุงในปการศึกษา 2559 



 

บทที่ 2 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

  การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกัน

คุณภาพภายในจํานวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ไดแก  

  องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

   ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดย สกอ. 

  องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

   ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   ตัวบงชี้ที่ 2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

  องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

   ตัวบงชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา 

   ตัวบงชี้ที่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

  องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

   ตัวบงชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

   ตัวบงชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

   ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย 

  องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

   ตัวบงชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   ตัวบงชี้ที่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ตัวบงชี้ที่ 5.3  การประเมินผูเรียน 

   ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 

            แหงชาติ 

  องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

   ตัวบงชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประกอบที่ ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต N/A N/A 

3 นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 

4 อาจารย 2.91 ปานกลาง 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 2.00 นอย 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 นอย 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 – 6 2.34 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ 1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  

  2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินจอง สกอ.ซึ่ง

การแปลผล  

จะเปนการอธิบายวา  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ด ี

4.01 - 5.00 ดีมาก 

 



64 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 √   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2 √  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 

ไมขอรับการประเมินเนื่องจากเปนตัวบงชี้สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.4 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.5 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.6 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.7 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.8 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.9 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.10 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11 √   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12 √   
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2557 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1   
  

 
ไมขอรับการประเมิน  

เนื่องจากหลักสูตรยังไมมีบัณฑิต 

 

  

ตัวบงชี้ที่ 2.2   
  

  

ตัวบงชี้ที่ 3.1 2.00 ปานกลาง 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 2.00 ปานกลาง 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 2.00 ปานกลาง 1.00 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 2.00 ปานกลาง 2.00 

ตัวบงชี้ที่ 4.2     

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 2.00 
33.33 

X 5  5.00 
20 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 2.00 
50 

X 5 4.17 
60 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 2.00 
22 

X 5 5.00 
20 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2.00 นอย 2.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 2.00 นอย 2.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 2.00 นอย 2.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 2.00 นอย 2.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 2.00 นอย 2.00 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 2.00 นอย 2.00 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 2.34 

ผลการประเมิน ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องคประ 

กอบที่ 
คะแนนผาน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1 ผาน/ไมผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได/ไมได

มาตรฐาน 

2 

คะแนน

เฉลี่ยของทุก

ตัวบงชี้ใน

องคประกอบ

ที่ 2 - 6 

N/A - - N/A  N/A N/A 

3 3 

3.1, 3.2, 3.3 

(3+3+1)/3 

=2.33 

- -  2.00 นอย 

4 3 

4.1, 4.2, 4.3 

(2+4.72+2)/3 

=2.91 

- -  2.91 ปานกลาง 

5 4 
5.1 

(2) 

5.2, 5.3, 5.4 

(2+2+2)/3 

=2 

-  2.00 นอย 

6 1 - 
6.1 

(2) 
-  2.00 นอย 

รวม 11 2.41 2.00 N/A  2.34 ปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง N/A 
ปาน

กลาง  

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2–6 

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการประเมินเชิงปริมาณควบคูกับการประเมินเชิงคุณภาพเพื่อเพ่ิมความนาเชื่อถือและความ

ชัดเจนของขอมูลการประเมิน 

2. อาจารยประจําหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหคงสภาพท่ีใชงานไดดี

ตลอดเวลา 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 

2. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

3. ในบางตัวบงชี้ ยังขาดการผลการปรับปรุงการดําเนินงานที่เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จัดหาทุน/สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอ 

2. สนับสนุนใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมา

ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการ  

องคประกอบที่ 1 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดยคณะกรรมการ หมายเหตุ 

ผาน ไมผาน ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 √     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.3      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.4      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.5      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.6      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.7      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.8      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.9      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.10      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11 √     

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12 √     
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดย

คณะกรรมการ หมายเหตุ 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 N/A N/A N/A N/A  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 N/A N/A N/A N/A  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  N/A N/A N/A N/A  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3.00 ปานกลาง 2.00 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3.00 ปานกลาง 2.00 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 3.3 1.00 นอย 2.00 นอย  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2.33 นอย 2.00 นอย  

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 2.00 นอย 5.00 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 4.2 4.72 ดีมาก 4.5 ดีมาก  

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2.00 นอย 2.00 นอย  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2.91 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 2.00 นอย 2 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 2.00 นอย 2 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 5.3 2.00 นอย 1 นอย  

ตัวบงชี้ที่ 5.4 2.00 นอย 4.5 ดีมาก  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2.00 นอย 2.38 ปานกลาง  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 2.00 นอย 1 นอย  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ 2.00 นอย 1 นอย  

คะแนนเฉลี่ยทุก

องคประกอบ 

2.34 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง  
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