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คํานํา 
 

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจําปการศึกษา 2557 
เลมนี้ เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรซึ่งไดมีการดําเนินงานระหวางวันที ่
1 สิงหาคม 2557 – วันที ่31กรกฎาคม 2558  

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาภายใตแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ 

ผลจากการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทําใหทราบการดําเนินงาน
ในรอบปการศึกษาที่ผานมาเพื่อไดนํามาปรับปรุงพัฒนางานหรือกิจกรรมของสาขาวิชาฯใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสงูสุด 

 

 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ  ทองขาว) 

ประธานหลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

15กันยายน 2558 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
 ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกองคประกอบ 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) และตามระบบประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย จากการประเมินผลการ
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ดําเนินงาน ทั้ง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ คะแนนที่ได 2.86 ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมี
รายละเอียดการดําเนินงานในแตละองคประกอบ แสดงในบทที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาน 

 
ขอมูลพื้นฐาน 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      :    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science in Information Technology 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ชื่อยอ (ภาษาไทย)      :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Science (Information Technology)  
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :      B.Sc. (Information Technology) 
  

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไมนอยกวา 134  หนวยกิต 
 

 รูปแบบของหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 

 ปรัชญาของหลักสูตร 
เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต 
 

 
 ความสําคัญของหลักสูตร  
  เปนศาสตรที่ใหผูเรียนไดเรียนรู ครอบคลุมเนื้อหาดานโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
การประยุกตใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เทคโนโลยีเว็บ และวิธีการทางซอฟตแวร เนนให
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  มีทักษะชีวิต และกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ
และแกปญหาไดอยางเหมาะสม  เกิดความชํานาญการในวิชาชีพ โดยผานกระบวนการฝกประสบการณ
ภาคสนามและการทําโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     
  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปใชสนับสนุนในงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
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4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน พ.ศ. 

1 นายอํานาจ ทองขาว 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 

Information 
Systems 

The University of 
Manchester, UK 

2554 
 

M.Sc. 
 

Intelligent 
Knowledge-Based 
Systems  

University Utara, 
Malaysia 
 

2545 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร  

2538 

2 นางพิกุล สมจิตต 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.อ.ม. 
 

คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุร ี

2546 
 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา วิทยาลัยครเูทพสตร ี 2534 
อ.ว.ท. คอมพิวเตอร วิทยาลัยครเูทพสตร ี 2532 

3 นายสกรรจ  รอดคลาย 
 
 

อาจารย วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

2552 
 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภฏัสงขลา 2542 
4 นายญาณพัฒน  ชูช่ืน 

 
อาจารย วท.ม. 

 
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

2549 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภฏัสงขลา 2540 
5 นายเสรี  ชะนะ 

 
อาจารย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

2549 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภฏัสงขลา 2542 
6 นางนลินี   อินทมะโน 

 
ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต 2548 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ม.หอการคาไทย 2539 
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จํานวนนักศึกษา 
รหัสชั้น จํานวนนักศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
554235 85 41 41 40 
564235 - 88 64 57 
574235 - - 84 44 

รวม 85 129 189 141 
 

สรุปผลประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบที่ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 
การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน  
บัณฑิต 2 ไมขอรับการประเมิน  
นักศึกษา 3 1.67 นอย 
อาจารย 3 2.82 ปานกลาง 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 2.13 ปานกลาง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 1.00 นอย 

รวม 14 2.09 ปานกลาง 
 

หมายเหตุ แปลผลคะแนนประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนประเมิน ความหมาย 
0.01 - 2.00 นอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ด ี
4.01 - 5.00 ดีมาก 

 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเชิงวิเคราะหตามองคประกอบคุณภาพ  

สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเชิงวิเคราะหตามองคประกอบคุณภาพ หลักสูตรผานการ
ประเมินตามเกณฑ 1 การกํากับมาตรฐาน และ 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ มีผลประเมินอยูในระดับคุณภาพ 
2.86ระดับการประเมินปานกลาง 
 
สรุป 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

ดานอาจารย 
1. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 
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2. หลักสูตรมีสัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษาในอัตราที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขา
มาในหลักสูตร  

3. หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย  
 

ดานการดําเนนิงานหลักสูตร 
1. มีผลการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตาม TQF ครบทุกตัวบงชี้ 
2. หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.3 ตาม มคอ.2 และมีการทวนสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและจัดทํา 

มคอ.7 ตามกระบวนการของหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา 
 

ดานนักศึกษา 
1. มีดําเนินกิจกรรมและโครงการที่การสงเสริมและพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพใหครบ 5 ดาน 

ตาม มคอ.1 
 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานอาจารย 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
2. ควรสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ 
3. ควรสงเสริมใหอาจารยมีงานวิจัยและมีบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ดานนักศึกษา 
1. ปรับปรุงกระบวนการสอบคัดเลือกและสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนเพื่อเนนคุณภาพดาน

วิชาการของนักศึกษา 
2. จัดโครงการปรับพื้นฐานใหกับนักศึกษาแรกเขาเพื่อใหสามารถเรียนรูในระดับปริญญาตรี 

 

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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บทท่ี 1 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ประจําปการศึกษา 2557วันที่รายงาน 15กันยายน 2558 
 

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในสังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดตั้งขึ้นตามการแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา สถาบันราชภัฏสงขลา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามลําดับ ไดทําการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี ้

พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

พ.ศ. 2550 ปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
อยูในสังกัดของคณะฯ และไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

พ.ศ. 2552  ไดปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร แขนงเทคโนโลยีสารสนเทศ(แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย) 

พ.ศ.2555 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจากสาขาวิชาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอรแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(มัลติมีเดีย) เปนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบังคับใชในปพ.ศ.2555 
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที ่
1/2555 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 
พ.ศ.2555 

 
 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 

ขอเสนอแนะ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

หลักสูตรควรมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดข้ึนใน
ปจจุบัน 

หลักสูตรไดดําเนินการจัดโครงการคิดแนวใหมพรอม
กาวไปกับไอที ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นปที่ 1-4 โดยไดเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาใหความรูแกนักศึกษา 

หลักสูตรควรผลักดันใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอทุนสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรสงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนเพิ่มมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นทําให
มีขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน   
4 โครงการ ดังนี้ 
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ขอเสนอแนะ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1. การทํานายการพนสภาพการเปนนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  ภาคปกติ  คณะวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดวยเทคนิค
ดาตาไมนนิง ผูวิจัย ผศ.นลินี อินทมะโน และคณะ 
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยใช google 
apps for education ผูวิจัย อาจารยเสรี ชะนะ และ
คณะ 
3.การวิเคราะหขอสอบคัดเลือกเขาศึกษากลุมภาคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต ผูวิจัย อาจารยเสรี ชะนะ 
และคณะ 
4. แนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสําหรับครู 
โดยการนํา google apps for education มาใช 
กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ผูวิจัย 
อาจารยเสรี ชะนะ และคณะ 
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หมวดที1่ขอมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร 25521641103047 
อาจารยประจําหลักสูตร

ตาม มคอ.2 
อาจารยประจําหลักสูตร

ปจจุบัน 
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงและหลักฐาน

การอนุมัติ 
1. ผศ.พิกุล  สมจิตต 1. ผศ.ดร.อํานาจ  ทองขาว สลับลําดับที่ 
2. ผศ.ดร.อํานาจ  ทองขาว 2. ผศ.พิกุล  สมจิตต สลับลําดับที่ 
3. นายญาณพัฒน  ชูชื่น 3. นายญาณพัฒน  ชูชื่น  
4. นายสกรรจ  รอดคลาย 4. นายสกรรจ  รอดคลาย  
5. นายเสรี  ชะนะ 5. นายเสรี  ชะนะ  
 6. ผศ.นลินี  อินทมะโน แตงตั้งเพิ่ม เพื่อใหเหมาะสมกับคุณสมบัติ

ของอาจารยประจําหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการบริหารและการ
พัฒนาหลักสูตรตอไป 

 

อาจารยผูสอนในหมวดวิชาเนื้อหาบังคับและเนื้อหาเลือก(นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร)  
1. นางสาวดินาถ   หลําสุบ 
2. นางสาวสารภี   จุลแกว 
3. นายภาณุกร   ภูริปญญานันท 
4. นายคมกฤช เจริญ 
5. นายกฤษณวรา รัตนโอภาส 
6. นางศศลักษณ   ทองขาว 
7. นายทวีรัตน  นวลชวย 
8. นางสาวยุพดี   อินทสร 
9. นายพัฒนะ  วรรณวิไล 

 

อาจารยผูสอนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 
1. นางสาวณัฐชยา  ตันกุย 
2. นางสาวนัฏวดี  แปนนอย 
3. นางสาวอริศรา สุขขวัญ 
4. นายนาถนเรศ  อาคาสุวรรณ 
5. นางสาวสุปราณี  ชอบแตง 
6. นายรัชชพงษ ชัชวาลย 
7. นางสาวชุตินธร  รุณปกษ 
8. นางสาวสุกัญญา  เตียวสกุล 
9. นางสาวมาริสา  จันทรฉาย 
10. นางสาวสุดารัตน  จงบูรณสิทธิ ์
11. นางสาวจิราภรณ กวดขัน 
12. นางมาศภินันท พันธพิพัฒไพบูลย 
13. นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 
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14. นางสาวนพมาศ  รมเกตุ 
15. นางสาวปยธิดา  บุญสนอง 
16. นางสาวศรัณยา  หนุมนา 

 
อาจารยพิเศษ    
 ไมมี 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน ตามองคประกอบที่ 1 
 เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 6 คน โดยทั้ง 6 คน เปนอาจารย
ประจําหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผานเกณฑมาตรฐานกําหนดทั้ง 6 คน 

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 

ไมขอรับการประเมินเนื่องจากเปนตัว
บงชี้สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถาม)ี 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑโดยปรับปรุง
หลักสูตร เมื่อป พ.ศ. 2555 ซึ่งได
ดําเนินการเปนระยะเวลา 3 ป 
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 เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน 

ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑโดย
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ขอ 1-5 ดังนี้ 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 
รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 กอนการเปดการสอนในแตละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนครบ
ทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 1 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผาน/ไมผานตามเกณฑกํากับมาตรฐานตามที่สกอ. กําหนด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เกณฑการดําเนินงาน ระดับ 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร ปริญญาตร ี    
2. คุณสมบัติของอาจารยประจาํหลักสูตร ปริญญาตร ี    
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ไมขอรับการประเมินเนื่องจากเปนตัวบงชี้สําหรับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานพินธ 
8.การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 

9. ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

10. อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามผีลงานวิจยัอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ปริญญาตร ี    
12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ปริญญาตร ี  
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หมวดที ่2 อาจารย 
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี ้

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
- มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
โดยคณะไดกําหนดขั้นตอนในการรับสมัครอาจารยไวอยางชัดเจน
และกําหนดใหทุกโปรแกรมวิชาดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว 
ดังนี ้
 
การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร   
  คณะไดกําหนดขั้นตอนในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรไว
ดังนี้  
1. โปรแกรมวิชาและหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรมายังฝายวิชาการของคณะ  โดยหลักสูตรจะมีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณา
อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธกับหลักสูตร 
และสอดคลองตามรางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตร 
ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 
  2. ฝายวิชาการของคณะพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 
เหมาะสม ของคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
ความเชี่ ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไมถูกตองและ
เหมาะสม ฝายวิชาการคณะจะสงกลับใหโปรแกรมวิชาและ
หลักสูตรพิจารณาใหม  หากทุกประเด็นครบถวน ฝายวิชาการจะ
ดํ า เนิ นกา ร เสนอรายชื่ อ ให คณะกรรมการบริ หา รคณะ 
คณะกรรมการประจําคณะ กรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการ ใหความเห็นชอบตามลําดับกอนเสนอใหสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

 
ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีประชุมวันอังคารที่ 6 
มกราคม 2558 ในวาระท่ี2 เรื่องเพ่ือพิจารณา โดยมติในที่ประชุม

4.1 – 1 
แผนภาพ

ระบบการรับ

และแตง่ตั �ง

อาจารย์

ประจํา

หลกัสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 – 2 
รายงานการ
ประชุม
อาจารย
ประจํา
หลักสูตรวันที่ 
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เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของอาจารยประจําหลักสูตรในการ
บริหารหลักสูตรดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีมติ  เปลี่ยนประธานหลักสูตร จากเดิม  
ผศ.พิกุล  สมจิตตเปน  ผศ.ดร.อํานาจ  ทองขาวเพื่อ
ความเหมาะสมดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

2. ที่ประชุมมีมติ  เพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร จาก 5 คน
เปน 6 คนเพื่อเพิ่มศักยภาพดานตําแหนงทางวิชาการ
ของหลักสูตรและผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรโดยเพิ่ม ผศ.นลินี  อินทมะโน เนื่องจากไดรับ
การแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการและมีคุณสมบัติตรงตาม
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร  เ ป น ผู ที่ มี ค ว า ม รู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณการ
สอน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

 มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร และระดับปริญญาโท (วท.ม.) สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีประสบการณการสอนทางดานคอมพิวเตอรเปน
ระยะเวลาประมาณ 8 ป 

6 มกราคม 
2558 

 

การบริหารอาจารย 
ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดใชระบบและกลไกการ

บริหารอาจารยประจําหลักสูตร โดยใชมีการดําเนินงานดังนี้ 
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2557 แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1/2557 จัดทํา มคอ.3 ใหมีรายละเอียด
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ดานโดยมีอาจารยประจํา
หลักสูตรคอยกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําใน
แตละรายวิชา และใหสงเอกสาร มคอ.3 ที่เจาหนาที่
ประจําโปรแกรมกอนเปดภาคการศึกษาและสงผาน
ระบบออนไลนภายในชวงเวลาที่สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนกําหนดระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม – 8 
สิงหาคม 2557 
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2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปและงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558  
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) รวมกับ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร โดยจัดเตรียมงบประมาณ
สนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย  ดานวัสดุ 
อุปกรณการจัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทํา
เอกสารประกอบการ 

3. ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรชวงที่ 
1วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เพื่อทบทวนกําหนด
งานและงานที่เก่ียวของกับผูสอนในหลักสูตร 

 แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตร ภาคเรียนที่ 
1/2557 จัดทํา มคอ.5 หลังจากตัดเกรด
นักศึกษาเสร็จ ทั้งนี้ตองสงผานระบบออนไลน
ภายใน 30 วัน หลังวันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 
1/2557 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 - 19 
มกราคม 2558 

 แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตรจัดทํารายงานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูภาคการศึกษาที่ 1/2557  

 แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตรภาคเรียนที่
2/2557 จัดทํา มคอ.3 ใหมีรายละเอียดเกณฑ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพท้ัง 5 ดานโดยมี
อาจารยประจําหลักสูตรคอยกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําในแตละรายวิชา และ
ใหสงเอกสาร มคอ.3 ที่เจาหนาที่ประจํา
โปรแกรมกอนเปดภาคการศึกษาและสงผาน
ระบบออนไลนภายในชวงเวลาที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนกําหนด ระหวางวันที่ 
28 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558 

4. ประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรชวงที ่
2วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 

 นํา มคอ.5 ของรายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียน
กอนหนาที่ตรงกับรายวิชาที่จะเปดสอนในภาค
เรียนที่ 2/2557 และ มคอ7 ของปการศึกษา 
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2556 มาพิจารณาปญหาและแนวทางแกไข 
เพื่อใหอาจารยนําไปปรับปรุงในการเขียน มคอ.
3 ของภาคเรียนที่ 2/2557 

 รวมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูภาคการศึกษาที่ 
1/2557 

 เลือกประธานกรรมการหลักสูตรคนใหม และ
เพิ่มกรรมการประจําหลักสูตรอีก 1 คน 

5. ติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรชวงที่ 3 

 แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตรภาคเรียนที่ 
2/2557 จัดทํา มคอ.5 หลังจากตัดเกรด
นักศึกษาเสร็จ ทั้งนี้ตองสงผานระบบออนไลน
ภายใน 30 วัน หลังวันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 
2/2557 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม – 21 
มิถุนายน 2558 

 แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตรจัดทํารายงานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูภาคการศึกษาที่ 2/2557 

 รวมพิจารณากําหนดผูสอนในรายวิชาที่จะเปด
สอนในภาคเรียนที่1/2558 

 แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตร ภาคเรียนที่ 
1/2558 จัดทํา มคอ.3 ใหมีรายละเอียดเกณฑ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพท้ัง 5 ดานโดยมี
อาจารยประจําหลักสูตรคอยกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําในแตละรายวิชา และ
ใหสงเอกสาร มคอ.3 ที่เจาหนาที่ประจํา
โปรแกรมกอนเปดภาคการศึกษาและสงผาน
ระบบออนไลนภายในชวงเวลาที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนกําหนด ระหวางวันที่ 
20-29 กรกฎาคม 2558 

6. อาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรประชุมเพื่อติดตามและ
ทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรในการประชุมวัน
อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เพื่อทบทวนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรในปการศึกษา 2557 เพื่อจัดทํา มคอ.7 
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ของปการศึกษา 2557 และจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 
 

7. คณะกรรมการหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ป
การศึกษา 2557 โดยใชแบบประเมินของคณะ/
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และนําผล
การสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล และใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุ งการบริหารและพัฒนาอาจารย ในป
การศึกษา 2558 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดใชระบบและกลไกการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 
1. คณะกรรมการหลักสูตรรวมกับคณะฯสํารวจความตองการ

พัฒนาตนเอง และเปดโอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไดพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ/วิชาชีพ 

2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารยรวมกันเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป  ชี้แจงวงเงินงบประมาณประจําปตาม
นโยบายที่คณะ มหาวิทยาลัยสนับสนุนในการสงเสริม
พัฒนาอาจารย ใหมีการ เพิ่มพูนความรู  สร าง เสริ ม
ประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง การจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอน การ
สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ 

3. ในปการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับ
คณะกรรมการหลักสูตรจัดโครงการสงเสริมพัฒนาอาจารย 
จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย ในการเผยแพรผลงานวิจัย
ระดับชาติ ระหวางวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 

4. โปรแกรมวิชารวมกับคณะกรรมการหลักสูตรติดตาม ผล
การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย จากแบบ
รายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ  

5. คณะกรรมการหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของอาจารย
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ป
การศึกษา 2557 โดยใชแบบประเมินของคณะ/
มหาวิทยาลัยและนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและ
สรุปผล และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารและ
พัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2558 

4.2 คุณภาพอาจารย รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีอาจารยประจําหลักสูตรวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน คือ ผศ.ดร.อํานาจ  ทองขาว นอกนั้นมีวุฒิ
ปริญญาโท 5 คน จากอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 6 คน คิด
เปนรอยละ 16.66 
- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ  3 คน จากอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 6 คน คิด
เปนรอยละ 50 คือ 

1. ผศ.ดร.อํานาจ  ทองขาว   
2. ผศ.พิกุล  สมจิตต 
3. ผศ.นลินี  อินทมะโน 

- ผลงานวิชาการของอาจารย 
ลําดับ

ที ่
ผลงาน 

1 นลินี อินทมะโน. (2556). การโปรแกรมเชิงวัตถุ. 
สงขลา: เทมการพิมพ. (ขอตําแหนงทางวิชาการ) 

2 เสรี  ชะนะบทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลนในมหาวิทยาลัยดวยอุปกรณ
เคลื่อนที่สวนตัว การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกตครั้งที่ 7 ป 2557 

3 เสรี  ชะนะ  บทความวิจัยเรื่องการประชุมวิชาการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช Google 
Apps for Education 

4 ญาณพัฒน  ชูชื่น บทความวิจัยเรื่อง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องเสมือนจริงบนเครื่องแม
ขายเวอรชวลไล 

5 ญาณพัฒน  ชูชื่น บทความวิจัยเรื่อง 

การประชุมวิชาการ การเปรียบเทียบเชิงปริมาณของ
การเขาเว็บโซเซียลเน็ตเวิรคในหองปฏิบัติการ

4.2 – 1 มคอ.
7 
4.2 – 2 
ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คอมพิวเตอร กรณีศึกษา มรภ.สงขลา 
6 ญาณพัฒน  ชูชื่น บทความวิจัยเรื่อง 

ผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนตอ
ประสิทธิภาพของผูเรียน ระดับอุดมศึกษาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ครั้งที่ 3” มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย อัตราการคงอยูของอาจารย 
แสดงผลที่เกิด 
- ในป2557 อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมี

การลาออก แตมีการเพิ่มจาก 5คนเปน 6 คน ทําใหอัตราการ
คงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรคิดเปนรอยละ 100 

- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตร

อยูในระดับดี คิดเปน 4.24 คะแนน   
- ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  อยูในระดับดี คิดเปน 4.31 
คะแนน 

 

4.3 – 1ผล
สํารวจความ
พึงพอใจของ
อาจารย
ประจํา
หลักสูตรตอ
การบริหาร
จัดการและสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 
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สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 
จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดี 
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดี 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการประเมินเชิงปริมาณควบคูกับการประเมินเชิงคุณภาพเพื่อเพ่ิมความนาเชื่อถือและความ

ชัดเจนของขอมูลการประเมิน 
2. อาจารยประจําหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหคงสภาพที่ใชงาน

ไดดีตลอดเวลา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 
2. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. จัดหาทุน/สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดศึกษาตอ 
2. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย(หมวดที่ 2 อาจารย) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 
4.2 คุณภาพอาจารย  
     - 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.33 
     - 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4.17 
     - 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5.00 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.72 
4.1 – 1 แผนภาพระบบการรับและแตง่ตั �งอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

4.1 – 2 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร วันที่ 6 มกราคม 2558 
4.2 – 1 มคอ.7 
4.2 – 2 ผลงานวิชาการของอาจารย 
4.3 – 1ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 
จุดแข็ง 

3. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดี 
4. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดี 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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3. ควรมีการประเมินเชิงปริมาณควบคูกับการประเมินเชิงคุณภาพเพื่อเพ่ิมความนาเชื่อถือและความ
ชัดเจนของขอมูลการประเมิน 

4. อาจารยประจําหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหคงสภาพที่ใชงาน
ไดดีตลอดเวลา 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
3. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 
4. เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
3. จัดหาทุน/สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดศึกษาตอ 
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย(หมวดที่ 2 อาจารย) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 
4.2 คุณภาพอาจารย  
     - 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.17 
     - 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4.17 
     - 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5.00 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.82 
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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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต และองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ขอมูลนักศึกษา 
 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่ม

ใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

2555 85 41 41 40 - 
2556 - 88 64 57 - 
2557 - - 84 44 - 
รวม 85 129 189 141 - 

 

อธิบายตาราง 
 จากตารางขอมูลนักศึกษาพบวา จํานวนนักศึกษาแรกเขา ที่รับในชั้นปที่ 1 รับมากกวาแผนรับโดยในป
การศึกษา 2555  2556 และป 2557 โดยแผนรับแตละป 80 คน ในปการศึกษา 2555 มีจํานวนนักศึกษาคง
อยูรอยละ 48.24   ในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาคงอยูรอยละ 72.73และในปการศึกษา 2557 มีนักศึกษา
คงอยูรอยละ 52.38  ซึ่งเกิดจากผลของจํานวนนักศึกษาออกจากเรียนกลางคัน โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอ
นักศึกษาดังนี ้

1. พื้นฐานทางดานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นฐานไม
เทากัน นักศึกษาบางคนมทีักษะทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษคอนขางนอย ทําใหไมสามารถเรียนรูเนื้อหาใน
ระดับอุดมศึกษาไดอยางตอเนื่อง และไมสามารถเรียนไดทันกับนักศึกษาคนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกัน 

2. นักศึกษาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต ซึ่งไดทราบขอมูลวาผูปกครองสวนใหญ
ไมประสงคจะใหเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ตองการใหทํางานบานชวยพอแม  

3. สภาพปญหาทางการเงิน นักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์กูยืมเงินในการศึกษาเลาเรียน ไมมีสภาพคลองใน
การเงิน 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3.1 การรับนักศึกษา การรับนักศึกษา 

คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตามกลไกการรับ
นักศึกษาดังนี้ 
- การรับนักศึกษาผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรตอง
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายใน
แผนการเรียนของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลป
คํานวณ หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติอื่นครบถวน
ตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2557 โดยนําผลการประเมินการรับนักศึกษาในป 

3.1–1 ระบบและกลไก
การรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส ง ข ล า  แ ล ะ  Flow 
chart ระบบและกลไก
การรั บนั กศึ กษา ใน
สวนของหลักสู ตรที่
ดําเนินการ 
3.1–2 การกําหนด
แ ผ น ก า ร รั บ แ ล ะ
คุณสมบั ติ นั กศึ กษา
ใหมตามคูมือนักศึกษา 

https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCeVdheE82ZTZENkk
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCeVdheE82ZTZENkk
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCeVdheE82ZTZENkk
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCeVdheE82ZTZENkk
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCeVdheE82ZTZENkk
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCeVdheE82ZTZENkk
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCeVdheE82ZTZENkk
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCeVdheE82ZTZENkk
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2556 มาประกอบการพิจารณาในการกําหนดแผนการ
รับนักศึกษา จํานวน 80 คน โดยคํานึงถึงความ
ตองการของตลาดแรงงาน จํานวนและความพรอมของ
อาจารยประจําที่มีอยู  มีการกําหนดเกณฑการรับ
นักศึกษาที่ประกาศรับตามคุณภาพของนักศึกษาที่
เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน และสอดคลองกับ
ความตองการของหลักสูตร โดยใชวิธีการและเกณฑใน
การคัดเลือกที่เหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย 
และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน เพื่อให
นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและ
ศักยภาพในการ เรี ยนจนสํ า เ ร็ จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 กระบวนการรับนักศึกษา ใชวิธีรับโดยกระบวนการ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปน
อาจารยผูออกขอสอบรายวิชาพื้นฐาน และสัมภาษณ
นักศึกษา ที่มีศักยภาพและตรงตามความตองการของ
หลักสูตร มีการดํา เนินการตามระบบและกลไก
ดังกลาวขางตน และหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาที่รับได
จริง เมื่อทําการรับนักศึกษาแลว ผลปรากฏวาจํานวน
นักศึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร แต
นักศึกษาส วนใหญที่ รั บ เข ามาไม ได เลือกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับหนึ่ง 
ดังนั้นทางคณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงไดมีการ
ประชุมและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหารวมกัน โดย
กําหนดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียน
ตาง ๆ ใหเพียงพอและทั่วถึงประชาสัมพันธหลักสูตร
เพิ่มเติมไปยังโรงเรียนตาง ๆ ในเขตพื้นที่เปาหมายให
มากขึ้น 
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ทางสํานักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียน รวมกับ
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรไดจัดประชุม
วางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ
นักศึกษาใหม พรอมกับจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการ
เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษา ซึ่งทาง
หลักสูตรมีสวนรวมในการดําเนินงานในดานการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา โดย 

ปการศึกษา 2557 
3.1-3 รายละเอียดของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวดที่ 2 
และหมวดที่  3 
3.1-4 คําสั่งแตงตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาคัดเลือกสอบ
สัมภาษณ นักศึกษา /
รับรายงานตัวนักศึกษา
ใหม 
3.1.5 คะแนนกอน
สอบและหลังสอบใน
การเตรียมความพรอม
นักศึกษา 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCazVKc1NaWGczQ28
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCazVKc1NaWGczQ28
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCazVKc1NaWGczQ28
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCazVKc1NaWGczQ28
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCazVKc1NaWGczQ28
https://drive.google.com/open?id=0Bw0DmU9fJtHCazVKc1NaWGczQ28
http://mis.pbru.ac.th/esar/userfiles/files/MS/MK/3_1-6%281%29.pdf
http://mis.pbru.ac.th/esar/userfiles/files/MS/MK/3_1-6%281%29.pdf
http://mis.pbru.ac.th/esar/userfiles/files/MS/MK/3_1-6%282%29.pdf
http://mis.pbru.ac.th/esar/userfiles/files/MS/MK/3_1-6%282%29.pdf
http://mis.pbru.ac.th/esar/userfiles/files/MS/MK/3_1-6%283%29.pdf
http://mis.pbru.ac.th/esar/userfiles/files/MS/MK/3_1-6%283%29.pdf
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โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับหลักสูตรฯไดเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการของคณะฯ เพื่อวางแผนการ
จัดโครงการการเตรียมความพรอมของนักศึกษาใหม 
พรอมกับการประชุมผูปกครองเพื่อทําความเขาใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การ
จัดระบบการใหการปรึกษา การแนะแนว การแนะนํา
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแลประสานงานกับคณาจารย
ผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับหลักสูตรฯสงรายชื่อ
อาจารยที่เขารวมโครงการการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษา นอกจากนี้ทางสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนยังไดจัดโครงการปรับความรูพื้นฐาน
นักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557 ซึ่ ง ในป
การศึกษานี้ทางหลักสูตรไมไดมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหมอยางไร 
หลังจากนั้นทางสํานักสงเสริมวิชาการ และงาน
ทะ เบี ยน  ร ว มกั บคณะกรรมการบริ ห า รคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ไดดําเนินโครงการดังนี้ 
- โครงการเตรียมพรอมนักศึกษาใหม พรอมประชุม

ผูปกครอง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  
- โครงการปรับพื้นฐานความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม

ประจําปการศึกษา 2557โดยปรับพื้นฐานวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร  

เมื่อโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม พรอม
ประชุมผูปกครอง และโครงการปรับพื้นฐานความรู
นักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2557 สิ้นสุดลง ทาง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดประเมินผล
โครงการพบวา  
จากผลการประเมินโครงการ ทางสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน รวมกับกรรมการประจําคณะ และ
กรรมการประจําหลักสูตรจึงไดมีแนวคิดที่จะใหทางแต
ละคณะ และแตละหลักสูตรลงไปดําเนินกิจกรรม
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา และปรับความรู
พื้นฐานใหแกนักศึกษาใหมเองในปการศึกษาถัดไป 
เพื่อใหนักศึกษาไดความรูพื้นฐานตรงตามแตละ
หลักสูตร 
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3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

มีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
โดยควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่
ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา มีการแนะนําการ
ลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการความสนใจ
และศักยภาพของนักศึกษา มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
รูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุม
อาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน 
ลักษณะนักศึกษา จุดแข็ง จุดออน) อาจารยที่ปรึกษา
ใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน
หรือตองการความชวยเหลือดานอื่น ๆ มีการจัดการ
ความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสําเร็จ
การศึกษา) และมีชองทางการติดตอสื่อสารระหวาง
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา 
          ในสวนของการใหคําปรึกษากับนักศึกษา
หลักสูตรมีการดําเนินงานดังนี ้

- การใหคําปรึกษาและดูแลนักศึกษาตลอดตั้งแตเริ่ม
เขาการศึกษาจนจบการศึกษา จะมีการแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษารายกลุม และมีการจัดทําตาราง
การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

- เมื่อเริ่มการศึกษาชั้นปที่ 3 นักศึกษาจะมีการจัดทํา
โครงงานทางสาขาวิชาก็จะมีการจัดที่ปรึกษา
โครงงานโดยการเลือกอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
นักศึกษาสามารถเลือกเองไดตามตองการและใน
สวนนี้จะใหคําปรึกษาดานการจัดทําโครงงาน 

- การเรียนในแตละวิชาจะมีการใชสื่อเทคโนโลยี เขน 
Line  Facebook และ Google apps  ในการ
ติดตอใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการเรียนแตละ
รายวิชา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
มีการจัดงบประมาณหรือทรัพยากรที่ เสริมการ
จัดบริการแกนักศึกษาอยางเพียงพอ และครอบคลุม
ทุกประเภทกิจกรรม บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาเปนผูมีความรูความสามารถในการ

3.2 – 1 คําสั่งแตงตั้ง
อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า 
2557 
3.2 – 2 ฐานขอมูล
ประวัติของนักศึกษา
จาก เว็บไซตของสํานัก
สงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
3.2 – 3 คูมือการใช
จ า ย งบประมาณ ป 
2558 โครงการตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
นักศึกษา 

http://reg.skru.ac.th/registrar/home.asp
http://reg.skru.ac.th/registrar/home.asp
http://reg.skru.ac.th/registrar/home.asp
http://reg.skru.ac.th/registrar/home.asp
http://reg.skru.ac.th/registrar/home.asp
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จัดกิจกรรมที่สนองความตองการของนักศึกษา โดย
การจั ดกิ จกรรมนั กศึ กษาส ง ผลต อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปน
พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และชวยเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific 
literacy, media literacy, health literacy, life 
skill, career skills ทั้งยังเปดโอกาสใหนักศึกษามี
อิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุน
ของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาชวยเหลือนักศึกษาที่มี โอกาสทาง
การศึกษาจํ ากัด  และหากมีการรับนักศึกษาที่มี
วัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา จะมีกลไกการดูแล
นักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่
สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่ เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

 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 และมีการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษที่ 21 เชน การจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการ
พัฒนานักศึกษาใหเรียนรูดานไอซีที การจัดโครงการ
อบรมเพ่ือสงเสริมทักษะและประสบการณใหมๆ ใหกับ
นักศึกษา ไดแก  
1) โครงการอบรมใหความรูเรื่อง “ระบบสายสัญญาณ

เครือขายคอมพิวเตอร” วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ 
หองประชุม 1 อาคารศูนยภาษาคอมพิวเตอร 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียน
ตามศักยภาพนักศึกษา” วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2 5 5 7  ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม  1  อ า ค า ร ศู น ย
ภาษาคอมพิวเตอร 

3) โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และอุปกรณสื่ อสารเคลื่ อนที่ ”  วันที่  28-29 
พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุม 1 อาคารศูนย
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ภาษาคอมพิวเตอร 

 
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 
ดังนั้นโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรรวมกับคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และผูรับผิดชอบโครงการกิจกรรม
การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมโครงการดังกลาว จึง
สนับสนุนใหมีกิจกรรมโครงการดังกลาวในปการศึกษา
ถัดมา รวมถึงมีขอเสนอแนะในการเพิ่มการจัดกิจกรรม
กีฬาเพื่อสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และกระชับ
ความสัมพันธภายในโปรแกรมวิชาใหมากขึ้น 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ขอมูลจํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศึกษา 2557 
เปนดังนี้ 
หลักสูตรยังไมมีขอมูลผูไมสําเร็จการศึกษา 

ป พ.ศ. 
ทีร่ับเขา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวน
คงอยู 

ออก
กลางคัน 

2555 85 41 44 
2556 88 64 24 
2557 84 44 40 

อัตราการคงอยู 
     อัตราการคงอยูของนักศึกษาแตละชั้นปที่รับเขา 
เปนดังนี้ 

- นักศึกษารุนที่ 1 ปการศึกษา 2555 มีอัตราการ
คงอยูคิดเปนรอยละ 48.24 

- นักศึกษารุนที่ 2 ปการศึกษา 2556 มีอัตราการ
คงอยูคิดเปนรอยละ 72.73 

- นักศึกษารุนที่ 3 ปการศึกษา 2557 มีอัตราการ
คงอยูคิดเปนรอยละ 52.38 

การสําเร็จการศึกษา 
 
 
 

3.3 – 1 มคอ.7 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
หลักสูตร 
3.3 – 2  โครงการ
กิจกรรม 
- โครงการอบรมให
ความรู เรื่อง “ระบบ
สายสัญญาณเครือขาย
คอมพิวเตอร” 
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิค
การเรียนตามศักยภาพ
นักศึกษา” 
- โครงการสัมมนา
วิชาการ “เทคโนโลยี
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ สื่ อ ส า ร
เคลื่อนที”่ 
 

https://drive.google.com/a/skru.ac.th/folderview?id=0Bw0DmU9fJtHCfk5WMDlER21uOUVwSDBlcXo5WXFjbmVQUFdvLWl2X3FQM0R1eXc1cXBkWVU&usp=sharing
https://drive.google.com/a/skru.ac.th/folderview?id=0Bw0DmU9fJtHCfk5WMDlER21uOUVwSDBlcXo5WXFjbmVQUFdvLWl2X3FQM0R1eXc1cXBkWVU&usp=sharing
https://drive.google.com/a/skru.ac.th/folderview?id=0Bw0DmU9fJtHCfk5WMDlER21uOUVwSDBlcXo5WXFjbmVQUFdvLWl2X3FQM0R1eXc1cXBkWVU&usp=sharing
https://drive.google.com/a/skru.ac.th/folderview?id=0Bw0DmU9fJtHCfk5WMDlER21uOUVwSDBlcXo5WXFjbmVQUFdvLWl2X3FQM0R1eXc1cXBkWVU&usp=sharing
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 
 

ป พ.ศ. 
ที่รับเขา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวน
คงอยู 

ออก
กลาง
คัน 

การสําเร็จ
การศึกษา 

2555 85 41 84 - 
2556 88 64 24 - 
2557 84 44 40 - 

หลักสูตรยังไมมีขอมูลผูไมสําเร็จการศึกษา 
 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรในภาพรวมรอ
ผลการประเมินจากคณะฯ และไมปรากฏปญหาเรื่อง
การรองเรียนของนักศึกษาแตอยางไรก็ตามหากมีขอ
รองเรียนเกิดขึ้น ทางหลักสูตรจะไดดําเนินการจัดการ
ตามขอรองเรียนนั้นตอไป 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาที่
เริ่มใชหลักสูตร) 

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 2555 2556 2557 2558 

จํานวน - - - - 
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน - - - - 
จํานวน - - - - 
รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน - - - - 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

 ยังไมสามารถรายงานถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาเนื่องจากยังไมมีนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
 ไมมี 
 
ตัวบงชี้ที่  2.2  (ระดับปริญญาตรี) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 
 เนื่องจากหลักสูตรยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา จึงไมมีขอมูลดานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 

การวิเคราะหผลท่ีได 
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 ไมมี 
 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  
 ไมมี 
 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
 ไมมี 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไมขอรับการประเมิน 
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ไมขอรับการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ ไมขอรับการประเมิน 
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สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยตามเทคโนโลยีในปจจุบัน  
2. มีวิธีการคัดเลือกโดยกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารยผูสอนมีความรูความเขาใจและติดตามการใชงานเทคโนโลยีในปจจุบัน 
2. มีระบบการรับสมัครนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมใหสอดคลองกับดานการเรียนการสอนของนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อบรมใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และแผนการเรียน 
2. อบรมใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนในการตัดสินใจของหลักสูตรที่เก่ียวของกับการรับ 
นักศึกษา 
2. เพิ่มขีดความสามารถของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน 
3. อบรมทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทอาจารยที่ปรึกษา 
 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
3.1 การรับนักศึกษา 2 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 1.67 
 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน 
3.1-1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ Flow chart ระบบ

และกลไกการรับนักศึกษาในสวนของหลักสูตรที่ดําเนินการ 
3.1-2 การกําหนดแผนการรับและคุณสมบัตินักศึกษาใหมตามคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2557 
3.1-3 รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด

ที่ 2 และหมวดที่  3  
3.1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมพิจารณาคัดเลือก สอบสัมภาษณนักศึกษา และรับรายงานตัว

นักศึกษาใหม 
3.1-5 คะแนนกอนสอบและหลังสอบ 
3.2-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 2557 
3.2-2 ฐานขอมูลประวัติของนักศึกษาจาก เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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3.2-3 คูมือการใชจายงบประมาณ ป 2558 โครงการตาง ๆที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 
3.3-1 มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
3.3-2   โครงการกิจกรรม 
 - โครงการอบรมใหความรูเรื่อง “ระบบสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร” 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา” 
- โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที”่ 
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หมวดที ่4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5) 
 

รหัส ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด 
จํานวน
นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ
ผาน 

รหัส 554235  ภาคการศึกษาที่  1/2557 

3563110 การเปน
ผูประกอบการ 

0.0 0.0 5.0 17.5 20.0 27.5 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 40 39 

4661103 หลักสาํคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 

4663201 ความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ 

0.0 20.5 41.0 25.6 7.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 39 38 

4663204 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 40 37 

4663301 การจัดการและ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 

17.5 30.0 22.5 12.5 7.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 40 38 

4663302 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการความรู 

0.0 2.6 5.1 12.8 30.8 25.6 17.9 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 39 37 

4663401 การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 
 
 

2.6 5.1 5.1 10.3 20.5 20.5 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 39 38 

4663403 การวิเคราะหและ 7.5 17.5 15.0 22.5 20.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 40 38 
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รหัส ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด 
จํานวน
นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ
ผาน 

ออกแบบเชิงวัตถุ 
4663602 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 

90.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 40 38 

รหัส 554235  ภาคการศึกษาที่  2/2557 

1500310 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

25.0 62.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 8 

2500309 เรียนรูคุณธรรมนาํ
ชีวิตพอเพียง 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1 0 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 15 7 

4661102 โครงสรางดสีครีต 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 81.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 11 

4662304 การจัดการ
ระบบปฏิบตัิการ 

0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3 

4662603 เทคโนโลยีไรสาย 12.8 12.8 17.9 20.5 25.6 5.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 39 38 

4662604 ภาษาอังกฤษสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

28.2 10.3 12.8 17.9 12.8 2.6 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 39 38 

4663202 ระบบสารเทศเพื่อ
การจัดการ 

41.0 12.8 20.5 10.3 7.7 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 39 38 

4663203 การจัดโครงการ
สารสนเทศ 

25.6 15.4 7.7 20.5 10.3 7.7 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 2.6 39 36 

4663303 โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

25.6 12.8 10.3 12.8 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 2.6 39 26 

4663402 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 7.9 10.5 5.3 21.1 36.8 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 38 37 

4663404 วิศวกรรมซอฟแวร 7.7 35.9 23.1 25.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 39 37 
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รหัส ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด 
จํานวน
นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ
ผาน 

รหัส 564235ภาคการศึกษาที่  1/2557 

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 

0.0 0.0 18.2 0.0 27.3 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 11 7 

2500304 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 0.0 0.0 30.3 51.5 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 33 

2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 15.4 15.4 30.8 26.9 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 26 

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน 

8.6 17.2 12.1 24.1 15.5 10.3 10.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 57 

2500309 เรียนรูคุณธรรมนาํ
ชีวิตพอเพียง 

37.3 55.9 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 59 

4662301 ระบบฐานขอมลู 1.7 5.1 8.5 6.8 18.6 3.4 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 59 29 

4662303 เทคโนโลยีเว็บ 1.7 3.4 18.6 30.5 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 59 58 

4662501 โครงสรางขอมูลและ
ขั้นตอนวิธ ี

3.4 22.0 32.2 32.2 8.5 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 58 

4662502 ระบบสื่อสารขอมูล
และเครือขายคอมพิวเตอร 

13.6 5.1 8.5 13.6 20.3 23.7 13.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 58 

รหัส 564235ภาคการศึกษาที่  2/2557 

1000308 กีฬาและการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

61.5 30.8 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 26 

1500310 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 

1500311 ภาษาญี่ปุนเพื่อการ
สื่อสาร 

33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3 

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการ 60.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 10 
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รหัส ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด 
จํานวน
นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ
ผาน 

สื่อสาร 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร 

44.4 33.3 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 9 

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน 

8.6 17.2 12.1 24.1 15.5 10.3 10.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 57 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3.4 0.0 20.7 17.2 32.8 19.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 58 

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต 

29.3 24.1 29.3 8.6 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 58 57 

4661401 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 

4662302 ปฏิบัติการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตฐานขอมลู 

3.4 6.9 10.3 24.1 31.0 17.2 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 28 

4662304 การจัดการ
ระบบปฏิบตัิการ 

10.3 13.8 29.3 15.5 10.3 5.2 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 58 55 

4662401 การเขียนโปรแกรม
บนเว็บ 

5.3 1.8 5.3 19.3 43.9 22.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 57 

4662601 โปรแกรมสําเร็จรูป
และการประยุกตใชงาน 

28.6 25.0 17.9 21.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 28 

4662602 คอมพิวเตอรกราฟก
เพื่อการออกแบบ 

4.8 9.5 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 21 20 

4663602 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 

96.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 32 

5033204 เห็ดและการผลิตเหด็ 25.0 15.6 18.8 6.3 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 0.0 0.0 32 22 
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รหัส ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด 
จํานวน
นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ
ผาน 

รหัส 574235ภาคการศึกษาที่  1/2557 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับ
การพัฒนาตน 

1.3 11.8 21.1 22.4 13.2 10.5 3.9 2.6 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 6.6 76 64 

2500311 อาเซียนศึกษา 1.3 0.0 2.6 15.8 23.7 23.7 21.1 6.6 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 1.3 76 67 

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

2.6 13.2 15.8 25.0 17.1 2.6 1.3 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 76 59 

4000306 การคิดและการ
ตัดสินใจ 

2.6 0.0 11.8 9.2 18.4 27.6 21.1 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76 69 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1.3 0.0 2.6 6.6 5.3 3.9 10.5 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.2 76 23 

4661103 หลักสาํคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.9 3.9 23.7 19.7 22.4 13.2 2.6 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76 68 

รหัส 574235ภาคการศึกษาที่  2/2557 

1500301 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

0.0 8.2 14.8 31.1 16.4 13.1 1.6 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 0.0 1.6 61 52 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 

0.0 0.0 4.7 9.4 26.6 18.8 9.4 10.9 0.0 0.0 10.9 1.6 0.0 7.8 64 44 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 0.0 12.5 25.0 12.5 0.0 12.5 0.0 25.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 8 5 

4661101 สถิตสิําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.6 6.3 4.8 14.3 25.4 19.0 7.9 4.8 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 1.6 63 50 

4661102 โครงสรางดสีครีต 0.0 0.0 1.8 5.3 8.8 22.8 24.6 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 24.6 57 36 

4661301 ปฏิสมัพันธระหวาง
มนุษยและคอมพิวเตอร 

6.3 7.9 22.2 19.0 7.9 6.3 1.6 4.8 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 14.3 63 45 

4661401 การโปรแกรม 0.0 1.6 7.9 9.5 15.9 17.5 20.6 14.3 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 4.8 63 46 



38 
 

รหัส ชื่อวิชา 

รอยละการกระจายของเกรด 
จํานวน
นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ
ผาน 

คอมพิวเตอร 
4662602 คอมพิวเตอรกราฟก
เพื่อการออกแบบ 

0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 8 6 
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คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  คณะกรรมการประจํ าหลั กสู ตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดประชุมเพื่อกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ โดยมีการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร
จาก ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต มาประกอบการ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา เพื่อออกแบบหลักสูตรสาระวิชาใน
หลักสูตร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
และประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบเพื่อรางหลักสูตร 
เสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
    หลักสูตรไดกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่
ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะผานการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคลองกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และความตองการของผูใช
บัณฑิต คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความตอเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ
กันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรูเนื้อหาที่
กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความ
ตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี
การปฏิบัติในเนื ้อหาสาระของสาขาวิชาที ่เปนจุดเนน 
วิชาการศึกษาทั ่วไป ที ่สรางความเปนมนุษยที ่เตรียม
นักศึกษาออกสู โลกแหงการดํารงชีวิต และหากมีการ
โอนหนวยกิตตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับ
โอนที่ตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่กําหนดในรายวิชาของ
หลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน ในสวนของการเปด
รายวิชาเลือกนั้น สามารถตอบสนองความตองการของ
นักศึกษาทันสมัยและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน โดย
การออกแบบหลักสูตรทั้งหมดมีวัตถุประสงคมุงเนนให
นักศึกษามีความพรอมที่จะปฏิบัติงานทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม 
ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่

5.1-1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เพื่อเขากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) 
5.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ที่ 132/2554 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
5.1-3คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่ 477/2554 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1-4 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตร 
5.1-5 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF)มคอ.1 
5.1-6มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
5.1-7มคอ.5 
5.1-8 รายงานการทวนสอบ 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชา
ครบถวน นอกจากนี้ การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่
เหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชา
ตอยอดและเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อให
นักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตรมีการ
ควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันแกนักศึกษาที่เรียน  
จากผลการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรจึงไดมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดย

กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐาน  

 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขานั้น ๆ 
 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุง
ใหทันสมัยตลอดเวลาโดยมีการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอ
หลักสูตรจากศิษยเกามาประกอบการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา เพื่อการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาไดเรียน โดยมีการ
แตงตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และประชุม
คณะกรรมการผูรับผิดชอบเพื่อยกรางหลักสูตร เสนอ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
 อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดขั้นตอน
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม 
และการปรับปรุงหลักสูตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
อาจารยประจําหลักสูตร  ประชุมเพื่อวิเคราะห
แนวโนมและทิศทางของหลักสูตร จากการศึกษา
หลักสูตรและรายวิชาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

2. อาจารยประจําหลักสูตร นําผลจากการวิเคราะห
ขอมูลไปยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และนํารางหลักสูตรเขาสูการพิจารณา กลั่นกรอง
ตามตามระบบและกลไก การปรับปรุงหลักสูตร 
ดังนี้ 
- อาจารยประจําหลักสูตรนําหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุงเขารับการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก และนําขอเสนอแนะไป
ปรับหลักสูตร  และจัดทําหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 จากนั้นจึงนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ 

- นําหลักสูตรเสนอสภาวิชาการเพื่ออนุมัติ และ
เห็นชอบในหลักสูตร 

- นําหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยดําเนินการนําหลักสูตรที่ผานการ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแจงให สกอ. 
ตรวจสอบและรับรอง 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ไดรับการ
อนุมัติจาก สกอ.  

3. อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน ทุกภาคการศึกษา 
(มคอ.5) และสรุปการประเมินรายปการศึกษา 
(มคอ.7) 

4. อาจารยประจําหลักสูตร จัดประชุมเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรยอยทุกป จากผลการทบทวนการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ตามแบบ มคอ.5 และการสรุปผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรประจําป (มคอ.7) โดยจัดทําเปน
รายงานการดําเนินงานของหลักสูตรเสนอตอ
คณบดี   

คณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อ ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรโดย

พิจารณาจาก รายงานการประเมินความพึงพอใจผูสอนและ

สภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน

ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเอกสาร มคอ.5 

และ เอกสารรายงานการทวนสอบ  
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
จากการประชุมเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการ

ปรับปรุงใหทันสมัยโดยการ เพิ่มเครื่องมือและเทคนิคการ

สอนใหมๆ เช น  ในรายวิ ชา 4000307 เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต ใหอาจารยผูสอนเนนใหนักศึกษาไดฝก

ปฏิบัติโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใชงานโมบาย

แอปพลิเคชัน การนําชุดซอฟตแวรการประมวลผลแบบกลุม

เมฆ หรือ ชุดซอฟตแวรออฟฟศออนไลน (online office 

suites) มาใชงานจริง การใชงาน Google Docs   ผลลัพธที่

ไดจากการปรับปรุง นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดจริง เชนการแลกเปลี่ยนและการใชงาน

เอกสารรวมกันโดยผานทาง Google Docs 

ผลจากการปรับปรุงการเรียนการสอน คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรจึงไดมีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์

โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐานเพื่อปรับปรุงการสอนใหทันสมัย

ในปการศึกษาถัดไป 

 
 

5.2 การวาง
ระบบผูสอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

การกําหนดผูสอน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรประชุม เพื่ อ

พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา ตาม มคอ.2 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผูสอน

รายวิชาในหลักสูตร ในแตละภาคเรียน  ตามระบบ
และกลไกการกําหนดผูสอน ดังนี ้
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรจั ดทํ า
แผนการเรียนสงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
2.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สง
รายวิชาที่เปดสอน ใหหลักสูตรเพื่อกําหนดผูสอน 
2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ประชุมเพื่อพิจารณา
คุณสมบัติของผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาที่เปด
สอนสอน โดยตองมีความรูและความชํานาญใน
เ นื้ อ ห า วิ ช า ที่ ส อ น  ( คํ า นึ ง ถึ ง ส า ข า วิ ช า 

5.2-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตร 
5.2-2มคอ.2 
5.2-3 ตารางสอน 
5.2-4มคอ.3 
5.2-5 รายงานผลการ
ดําเนินงานมคอ.3,มคอ.4 ภาค
เรียนที่ 1/2557และภาคเรียนที่ 
2/2557 
5.2-6มคอ.5 
5.2-7มคอ.7 
5.2-8 รายงานการประชุม วาระ
ที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่อง
การกําหนดอาจารยผูสอน 
5.2-9 สัญญางานวิจัยเรื่อง
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 
เพื่อใหนักศึกษาได เรียนจากผูสอนที่มีความ
ชํานาญหลากหลาย และมีโอกาสไดรับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลาย ทั้ง
ความรูและประสบการณสําหรับรายวิชาโครงการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ไดกําหนดให
อาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารยกฤษณวรารัตน
โอภาส และอาจารยภาณุกร ภูริปญญานันท เปน
อาจารยประจําวิชาเพื่อทําหนาที่ดูแลนักศึกษา
และควบคุมการทําโครงงานของนักศึกษาตาม
รายงานการประชุม วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

3. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียน 
4. เมื่อสอนเสร็จในแตละภาคเรียน คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประชุม เพื่อพิจารณาผลการเรียน
การสอนใน มคอ.5  

 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกํากับใหผูสอน
จัดทํา และสง มคอ.3, มคอ.4 กอนวันเปดภาค
เรียน ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด และกํากับ
การเรียนการสอนใหเปนไปตามตารางสอนตาม 
มคอ.3 มคอ.4 และมีการกํากับมาตรฐานการทํา
ประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ
อาจารยใหทันสมัยในดานเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียน การวัดและประเมินผลที่ เหมาะสม และ
กํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการ
สอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจก
นักศึกษา และมีการกํากับใหดําเนินการสอนตาม
ประมวลการสอนรายวิชา  มีการควบคุมการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนให
ไดมาตรฐานเดียวกันสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการ
สอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 
โดยจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎี 
และการปฏิบัติ  การเรียนรู จากผูทรงคุณวุฒิ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนโดยนํา google Apps for 
Education มาใชในการเรียน
การสอน 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน เปนตน 
มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณ
วิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนแกนักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนา และเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียน
เพื่อเพิ่มประสบการณการกํากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ
มคอ.4) การจัดการเรียนการสอนการเรียนรู/การ
ทํ า ง าน /ก ารป ร ะกอบอาชี พทั้ ง ยั ง ส ง เ ส ริ ม
ความสามารถพิเศษ  หรือคุณลักษณะที่เอื้อตอการ
ทํางาน เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
ความรูและทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เชน 
LMS, online learning และการสงเสริมการทํา
วิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเตรียม
ความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแบบประเมินการสอน 
online โดยใหนักศึกษาเขาไปประเมินการสอน
กอนดูผลการศึกษา เพื่อวิเคราะหคุณภาพของการ
สอนในมุมมองของผูเรียน  และอาจารยนําผลการ
ประเมินของนักศึกษามาเขียนใน มคอ.5 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนผานการประชุมรวมกับ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร โดยใหผูสอนนํา มคอ.5 
เสนอในที่ประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาวาการเรียนการสอนเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิหรือไม และเห็นควรปรับปรุง
รายวิชาหรือไม อยางไร รวมถึงควรมีการปรับปรุง 
มคอ.3 อยางไรในครั้งตอไป 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําผลการ
ดําเนินงาน (มคอ.7) และจัดประชุมเพื่อนําผลการ
ดําเนินงานใน มคอ.7 มาพัฒนาปรับปรุงในป
การศึกษาถัดไป ตามกระบวนการ PDCA 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   จากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ของหลักสูตรไดมีการนํากระบวนการการวิจัย มาบูรณาการ
กับการวิจัยโดยในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
อาจารยเสรี  ชะนะและคณะ ไดจัดทําวิจัยเรื่องการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยการนํา Google apps For 
Education มาใชในการเรียนการสอน  ไดวางแผนจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อลดเวลาในการจดบันทึกและ
วิเคราะหขอมูล ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเก็บ
ขอมูลและการประเมินไดกระจายเก็บขอมูลของนักศึกษา
ของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 
2 ปการศึกษา 2557 
   จากการวางแผนงานการจัดเก็บขอมูลทาง ผูวิจัย ไดเก็บ
ขอมูลการใช Application ของ Google เชน Google 
sites google form เปนตน  ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ
และติดตามความกาวหนา 
   จากการบูรณาการงานวิจัยดังกลาวกับการจัดการเรียน
การสอน ทําใหนักศึกษาไดเรียนรู และนําไปประยุกตใชงาน
ในการเรียนตอไป 

5.3 การ
ประเมิน
ผูเรียน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรไดดํา เนินการจัดทําระบบกลไกการ
ประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงานดังตอไปนี ้

1. หลักสูตรไดชี้แจงใหอาจารยประจําหลักสูตรและ
ผู สอนทุกท านดํ า เนินการจัดทํ า  มคอ.3ให มี
รายละเอียดเกณฑการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 
ดาน 

2. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 โดยพิจาณาขอมูลใน
หมวดที่ 4 ของ มคอ.2 เรื่องการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษาและนําขอเสนอแนะของ มคอ.7 ในป
การศึกษา 2556 มาปรับปรุง มคอ.3 เพื่อสงกอน
เปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห 

3. อาจารยผูสอนชี้แจงนักศึกษาในสัปดาหแรกของ
การจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
และดําเนินการจัดการเรียนการสอนประเมินผล
ตามเกณฑวัดและประเมินผลการเรียนรูและแจงให
นักศึกษาทราบผลคะแนนตามชวงเวลาที่กําหนด 

 

5.3-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
5.3-2 มคอ.2หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3-3รายงานการประชุม
อาจารยประจําหลักสูตร 
5.3-4 มคอ.7 ปการศึกษา2556 
5.3-5 มคอ.3ภาคเรียนที่ 
1/2557และภาคเรียนที่ 
2/2557 
5.3-6มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 
1/2557และ 2/2557 
5.3-7มคอ.7 ปการศึกษา2557 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 หลักสูตรไดดําเนินการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  โดยจัด
ประชุมผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อพิจารณา
อนุมัติ เกรด และหารือเกี่ยวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐการเรียนรูในแตละรายวิชา 
ใหสอดคลองกับ มคอ.3  

2. ประชุมอาจารยผูสอนในหลักสูตร เพื่อเรงรัดให
ดําเนินการจัดทําการประเมินผลการเรียนรูตาม
แบบ  มคอ.5 และมีการทวนสอบ 

 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 หลักสูตรมีการกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตรโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้ 

1. อาจารยผูสอนดําเนินการประเมินผลระหวางเรียน 
ประเมินผลปลายภาคเรียน และดําเนินการจัดทํา 
มคอ.5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการสง
เขาสูระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

2. กรรมการหลักสูตรพิจารณามคอ.5 รวมกัน เพื่อ
สรุปปญหาที่ เกิดขึ้น แนวทางการแกปญหาที่
อาจารยผูสอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการ
ประเมินผูเรียน ตรวจสอบความผิดปกติของการ
วัดผลประเมินผลแตละรายวิชาเพื่อนํามาจัดทํา 
มคอ.7 ปการศึกษา 2557 และนําสงรายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร สงเขาสูระบบของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

3. รวบรวมขอมูลเพื่อใชสําหรับปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษา 2558 โดยการประชุม
รวมกันของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดรวมกันประชุม
เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7ในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5 วันที่ 7 กรกฎาคม 
2558 เพื่อกํากับ และติดตามผลเปนระยะ โดยรวมกันทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
พบวารายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ ไดแก  
- 4663204 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนของ
นักศึกษาทุกคน (37คน) ในกลุมเรียนไดเกรด A 
- 4663602 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ผลการเรียน
ของนักศึกษาสวนใหญไดเกรด A  
 เหตุที่ทําใหผิดปกติ เนื่องจากเปนวิชาที่ไมมีการ
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ทําใหคะแนนสวน
ใหญไดมาจากการมอบหมายงานชิ้น  รายงาน และการ
นําเสนอ ทําใหนักศึกษามีคะแนนสูง 
 ทางหลักสูตรจึงมีแนวคิดที่จะใหอาจารยผูสอน
ดําเนินการปรับเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการ
ประเมินผลใหสามารถแบงระดับผูเรียนไดโดยใหใชการ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ  ดังนี้ (เชนเดียวกับรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ) 
 เกรด    A        ไดคะแนนรอยละ 90 – 100 
 เกรด    B+      ไดคะแนนรอยละ 85 – 89 
 เกรด    B        ไดคะแนนรอยละ 75 – 84 
 เกรด    C+      ไดคะแนนรอยละ 70 – 74 
 เกรด    C        ไดคะแนนรอยละ 60 – 69 
 เกรด    D+      ไดคะแนนรอยละ 55 – 59 
 เกรด    D        ไดคะแนนรอยละ 50 – 54 
 เกรด    E        ไดคะแนนรอยละ 0 – 49 
 

5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
1 .  อาจ ารย ป ระจํ า
หลั กสู ตรอย า งนอย
รอยละ 80 มีสวนรวม
ในก า รป ร ะชุ ม เ พื่ อ

หลักสูตรไดจัดการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดํ า เ นิ น ง านขอ ง
หลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตร

5.4.-1-1คํ าสั่ ง แต งตั้ ง
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 
5.4.-1-2 รายงานการ
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

ไดเขารวมประชุมครบทุกคน คิดเปน
รอยละ 100 ดังนี้ 

- การประชุมครั้ งที่  1 วันที่  17 
กรกฎาคม 2557  อาจารยประ
จาหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน
ร ว ม ในการประชุ ม เพื่ อ ว า ง
แผนการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2557 

- การประชุมครั้ งที่  2 วันที่  23 
ธันวาคม 2557 อาจารยประจา
หลักสูตร รอยละ 100 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานของหลักสูตรชวง
ที่ 1 

- การประชุมครั้ งที่  3  วันที่  6 
มกราคม 2558อาจารยประจา
หลักสูตร รอยละ 100 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานของหลักสูตรชวง
ที่ 2 

- การประชุมครั้ งที่  4 วันที่  26 
พฤษภาคม 2558 อาจารยประ
จาหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานของหลักสูตรชวง
ที่ 3 

- การประชุมครั้ งที่  5  วันที่  7 
กรกฎาคม 2558 อาจารยประ
จาหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อทบทวน
การดําเนินงานของหลักสูตร 

ประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตร 
 

2. มีรายละเอียดของ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ บ บ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ
ปรับปรุง 2555 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ(มาตรฐาน

5 . 4 -2 -1 ม ค อ . 1 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แ ห ง ช า ติ  ห รื อ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า
คอมพิวเตอรพ.ศ. 2552 มคอ.1) ได
ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และรับรองโดยสํานักงานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 11 
พฤ ษภ า คม  2 5 5 5แ ล ะมี ห นั ง สื อ
ประทับตราเพื่อแจงใหทราบผลการ
พิจารณาจากสกอ. 

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร พ .ศ . 
2552 
5 . 4 -2 -2 ม ค อ . 2
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
อยางนอยกอนการเปด
ส อ น ใ น แ ต ล ะ ภ า ค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 
 

หลักสูตรใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 
ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยกอน
เปดภาคการศึกษาครบถวนตามที่
กําหนด 
- ภาคการศึกษา 1/2557 มีการจัดทํา 
มคอ.3 จํานวน 23 รายวิชา 
- ภาคการศึกษา 2/2557 มีการจัดทํา 
มคอ.3 จํานวน 31 รายวิชา 
รวมทั้งหมด 54รายวิชาคิดเปนรอยละ 
100 

5 . 4 -3 -1 ร า ย ง า น
รายวิชาที่เปดสอนในป
การศึกษา2557 
5 .4 -3-2มคอ.3 ภาค
การศึกษาที่ 1/2557 
5 .4 -3-3มคอ.3 ภาค
การศึกษาที่ 2/2557  

  

4. จัดทํารายงานผล
การดํ า เนินการของ
รายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เป ดสอนใหครบทุ ก
รายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคเรียน ทางหลักสูตรกําหนดให
อาจารยผูสอนรายวิชาจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5ครบถวนทุกรายวิชาภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
ของปการศึกษา 
- ภาคการศึกษา 1/2557 มีการจัดทํา 
มคอ.5จํานวน 23 รายวิชา 
- ภาคการศึกษา 2/2557 มีการจัดทํา 
มคอ.5จํานวน 31 รายวิชา 
รวมทั้งหมด 54รายวิชาคิดเปนรอยละ 
100 

5.4-4-1 มคอ.5 ภาค
การศึกษาที่ 1/2557 
5.4-4-2 มคอ.5 ภาค
การศึกษาที่ 2/2557  

  

5. จัดทํารายงานผล
การดํ า เนินการของ

อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน
เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

5 . 4 -5 -1  ม ค อ . 7ป
การศึกษา 2557 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ บ บ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7หลัง
สิ้นสุดการศึกษาภายใน 60 วัน 

6 .  มี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร
เรียนรู  ที่ กํ าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถา
มี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปด
ส อ น ใ น แ ต ล ะ ป
การศึกษา 
 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 ในปการศึกษา 2557 
หมวดวิชาเฉพาะที่เปดสอนจํานวน 29 
รายวิชาจากจํานวนที่เปดสอนทั้งหมด 
54 วิชาคิด เปนรอยละ 53.7 จาก
ร า ย วิ ช า ที่ เ ป ด ส อ น ทั้ ง ห ม ด ใ น ป
การศึกษา 2557 

5.4-6-1 รายงานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู
ปการศึกษา 2557 

  

7 .  มี ก า ร พั ฒ น า /
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรื อ  การ
ประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมิน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว 

ผลการประ เมิ นการดํ า เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปการศึกษา 2556 
หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน ได
ร ะบุ ใ ห นั ก ศึ กษ า ได ค น คว า  แ ล ะ
นําเสนอ และมีการพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน ดังนั้นใน
ปการศึกษา 2557หลักสูตรจึงไดจัดให
มีโครงการคิดแนวใหมพรอมกาวไปกับ
ไอทีเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.4-7-1 มคอ.7 ป
การศึกษา 2556 
5.4-7-2 โครงการคิด
แนวใหมพรอมกาวไป
กับไอที 

  

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 า แนะนํ า ด านการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรไดมี
อาจารยใหมเขามาตามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร โดย
ผ านสภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ ก าร
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2558 หลังจาก
นั้นหลักสูตรไดจัดปฐมนิ เทศชี้ แจง

5.4-8-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 
5.4-8-2บันทึกขอความ
แ จ ง ม ติ ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที4่/2558 
5.4-8-3 รายงานการ
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
หลักสูตร การสอน และการวัดผลใน
การประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 7 กรกฎาคม 
2558วาระอ่ืน ๆ  

ประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตร ครั้งที่ 5 
 

9. อาจารยประจําทุก
คนได รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร จํานวน 
6 คน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ
วิชาชีพทุกคน คิดเปนรอยละ 100 

5.4-9-1ร า ย ง า น ก า ร
พั ฒ น า ต น เ อ ง ข อ ง
คณะกรรมการประจํา
หลั กสู ตร เทคโนโลยี
สารสนเทศทางด าน
วิชาการและวิชาชีพ 

  

10. จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน จํานวน 2 คน ไดรับการพัฒนา
ตนเองทางวิชาการและวิชาชีพทุกคน 
คิดเปนรอยละ 100 

5.4-10-1 รายงานการ
พั ฒ น า ต น เ อ ง ข อ ง
บุคลากรสายสนับสนุน
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ 

  

11 .  ระดับความพึ ง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปการศึกษา 2557 ยังไมมีผูสําเร็จ
การศึกษาตามรอบของหลักสูตร 

หลักสูตรไมมีผลการดําเนินงานจึงไมขอรับ
การประเมิน 

12 .  ระดับความพึ ง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่
มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปการศึกษา 2557 ยังไมมีผูสําเร็จ
การศึกษาตามรอบของหลักสูตร 

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5 ตัวบงชี้ที่ 1,2,3,4,5 
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5 รอยละ 100 
รวมตัวบงชี้ในปนี้ 10 ตัวบงชี้ 
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน 10 ตัวบงชี้ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้(ที่ดําเนินการผาน) รอยละ 100 
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข หมายเหตุ 

4663204 

สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1/2557 ผลการเรยีนของนักศึกษา
ทุกคน (37คน) ในกลุม
เรียนไดเกรดA 

ภาคเรยีนที่ 1/2557 
นักศึกษารอยละ 100 
ไดเกรด A 

เปนวิชาที่ไมมีการสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรยีน ทําใหคะแนนสวน
ใหญไดมาจากการมอบหมายงานชิ้น  
รายงาน และการนําเสนอ ทําให
นกัศึกษามีคะแนนสูง 

ปรับเกณฑการใหคะแนน
และเกณฑการประเมินผล
ใหสามารถแบงระดับผูเรียน
ได 

อาจารยประจําวิชา
ไมไดรายงานแตเปน
ขอสังเกตของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

4663602 

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 
 

1/2557 

และ 

2/2557 

ผลการเรยีนของนักศึกษา
สวนใหญไดเกรดA  

ภาคเรยีนที่ 1/2557 
นักศึกษารอยละ 90
ไดเกรด A 

ภาคเรยีนที่ 2/2557 
นักศึกษารอยละ96.9 
ไดเกรด A 

เปนวิชาที่ไมมีการสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรยีน ทําใหคะแนนสวน
ใหญไดมาจากการมอบหมายงานชิ้น  
รายงาน และการนําเสนอ ทําให
นักศึกษามีคะแนนสูง 

ปรับเกณฑการใหคะแนน
และเกณฑการประเมินผล
ใหสามารถแบงระดับผูเรียน
ได 

อาจารยประจําวิชา
ไมไดรายงานแตเปน
ขอสังเกตของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

4663303 

โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

1/2557 ผลการเรยีนของนักศึกษา
Sec 01 จํานวน 12 คน
จากจํานวนนักศึกษา22 ได
เกรด I 

นักศึกษาSec 01 ที่
ไดผลการเรยีน I  คิด
เปนรอยละ  
54.55 จากจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดใน
กลุมเรียน 

นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน I เพราะ
มีความกาวหนาของช้ินงานนอยกวาท่ี
กําหนดและบางสวนไมไดสอบหัวขอ
ตามเวลาที่กําหนด 

ควรมีการติดตามงานท่ี
มอบหมายใหนักศึกษาเปน
ระยะ ๆ โดยมีกรอบงานใน
แตละชวงเวลาอยางชัดเจน 
และมีการนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาท่ีเหมาะสม 

 

4662301 

ระบบฐานขอมลู 

1/2557 นักศึกษา Sec 01 มี
นักศึกษาจํานวน 25 คน 
จากจํานวน 33 คน ยกเลิก
เลิกรายวิชา (W) แต
นักศึกษา Sec 02 จํานวน 
5 คน จากจํานวน 28 คน 
ยกเลิกเลิกรายวิชา (W)  

นักศึกษาSec 01 ที่
ยกเลิกเลิกรายวิชา
(W) คิดเปนรอยละ  
75.76 จากจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดใน
กลุมเรียน Sec 01 

นักศึกษาSec 02 ที่
ยกเลิกเลิกรายวิชา

จากการสอบถามอาจารยผูสอนไดให
ความเห็นดังนี้เนื่องจาก 

- การเขาชั้นเรียนของนักศึกษาสวนใหญ
ของ Sec 01 ไมตรงตอเวลา มาสาย
มากจนบางครั้งสอนผานไปแลวเกอืบ
ชั่วโมงน.ศ.เพิ่งมา เรียน และเปน
ลักษณะทยอยกันมาเปนชวง ๆ ทาํให
การเรยีนของนักศึกษาไมสมัฤทธ์ิผล 

ใหอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยผูสอนอบรมแนะนํา
และสรางความกระตือรือรน
ใหเห็นความสําคัญตอการ
มาเรียนใหทันเวลา 

อาจารยประจําวิชา
ไมไดรายงานแตเปน
ขอสังเกตของ
อาจารยประจํา
หลักสตูรจาการ
สอบถามอาจารย
ผูสอน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข หมายเหตุ 

(W) คิดเปนรอยละ  
19.23 จากจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดใน
กลุมเรียน Sec 01 

สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

4571201 

คณิตศาสตรพื้นฐาน 

1/2557 จํานวนนักศึกษาที่ยกเลิก มี
สูงถึง 48 คน จากนักศึกษา 
รวมทั้งหมด 76 คน(2กลุม)  

จํานวนนักศึกษาที่
ยกเลิกรายวิชา มีสูง 
คิดเปนรอยละ 63.15  

ปจจัยที่ทําใหเปนเชนนี้เนื่องจาก 

- การเขาชั้นเรียนของนักศึกษาไมตรง
ตอเวลา มาสายมากจนบางครั้งสอน
ผานไปแลว 1 ชั่วโมงนศ.เพิ่งมา เรยีน 
และเปนลักษณะทยอยกันมาเปนชวง ๆ
ทําใหการเรียนของนักศึกษาไมสมัฤทธิ์
ผล สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

ใหอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยผูสอนอบรมแนะนํา
และสรางความกระตือรือรน
ใหเห็นความสําคัญตอการ
มาเรียนใหทันเวลา 

 

4661102 

โครงสรางดีสครีต 

2/2557 จํานวนนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่าํกวา C รวม 26 คน 
และยกเลิกราวิชาจํานวน 
14 คนจากจํานวน
นักศึกษารวม 57 คนคิด
เปนรอยละ 70.17 

นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่าํกวา C และ
ยกเลิกรายวิชา
รวมกันคิดเปนรอยละ 
70.17 

นักศึกษามีพื้นฐานทางดานคณติศาสตร
คอนขางนอย  

ปรับวิธีการสอน สอนใหชา
ลงกวาเดิม เพิม่ตัวอยาง 
และใหนักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองมากข้ึน และสอนปรับ
พื้นฐานในสวนของวิชา
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ 

อาจารยประจําวิชา
ไมไดรายงานแตเปน
ขอสังเกตของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 
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รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา (กรณีที่ไมไดเปดสอน นํามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 
 

ไมมี 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (กรณีสอนเนือ้หาไมครบ นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
รหัส  ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 

หัวขอที่ขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน มาตรการแกไข 

4662501 

โครงสรางขอมูลและขั้นตอน
วิธ ี

1/2557 ประเภทของขั้นตอน
วิธ:ี Search 
Algorithm  

เนื่องจากการตองเพิ่มการ
ฝกปฏิบัติและเพิ่ม
ตัวอยางของการ
โปรแกรมแบบพลวัต
(Dynamic 
programming) เพื่อ
นําไปใชงานจริง 

ปรับโจทยเปนลักษณะ
ปญหาเฉพาะเรื่อง 
เพื่อใหมีแนวคิดในการ
แกไขโจทย 
เนนเฉพาะ Graph 
Algorithm เนื่องจาก
นําไปใชงานได
หลากหลาย 

1000308 

กีฬาและการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

2/2557 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกายวิภาค
ศาสตรและสรีรวิทยา 

มีเนื้อหาที่มากและเวลา
ในการสอนนอย 

ทางมหาวิทยาลัยควร
จัดกิจกรรมที่ไมกระทบ
การวันและเวลาที่มีการ
เรียนการสอนในเวลา
ปกต ิ

3591105 

เศรษฐศาสตรทั่วไป 

2/2557 เปาหมายของระบบ
เศรษฐกิจเชิงมหภาพ/
วิกฤติเศรษฐกิจ การ
แกไขและการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย 

เปนหัวขอที่ชวย
เสรมิสรางทักษะความรู
ใหแกนักศึกษาเกี่ยวกับ 
เปาหมายทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ 
และแนวทางในการดา 
เนินในบรรลุเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวิ
กิฤตเศรษฐกิจที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต 

นัดสอนเสริมนอกเวลา 
และมอบหมายเปน
การศึกษาดวยตนเอง 
โดยอาจารยใหชิน้งาน 

4663204 

สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1/2557 การอาน เรียบเรียง 
และเขียนบทความ 
 

เนนไปที่การจดัสมัมนาใน
รูปแบบตางๆ อีกทั้ง 

จํานวนนักศึกษา
คอนขางมาก 

- 

4663403 

การวิเคราะหและออกแบบ
เชิงวัตถ ุ

1/2557 Activity Diagram 

Introduction to 
Design Pattern  
Introduction to 
BPMN 

มีเนื้อหาที่มากและเวลา
ในการสอนนอย 

- 

4663602 

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 

1/2557 การพัฒนา 

Android 
Application 

นักศึกษาไมมีพื้นฐานการ
เขียนโปรแกรมดวยภาษา 
จาวามากอน จึงยากตอ

- 
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รหัส  ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

หัวขอที่ขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน มาตรการแกไข 

การพัฒนา 

Android 
Application  
กับฐานขอมูล 

การเรยีนรูและทําความ
เขาใจวิธีการพัฒนา
โปรแกรม Android 
Application ที่
จําเปนตองใชภาษาจาวา
ในการพัฒนา 

4663402 

การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

2/2557 การเขียนโปรแกรมกับ
ฐานขอมูล 

มีเนื้อหาที่มากและเวลา
ในการสอนนอย 

- 

4663404 

วิศวกรรมซอฟตแวร 
 

2/2557 การพัฒนาระบบใช
จริง  

เพิ่มเวลาในการวิเคราะห
กรณีศึกษา 

จัดทําเอกสารการ
พัฒนาระบบที่มีรายวิชา
เนื้อหาเหมือนกัน
ทดแทน 

 
คุณภาพการสอน 

  การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

1500304   

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

1/2557  
 - ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงออกทางการเรียน

มากขึ้น (นําเสนอผลงาน)  
- จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการศึกษาคนควาความรู

ทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนรูภายนอก
หองเรียนดวยตัวของนักศึกษาเอง (Self-study)  

- ปรับสัดสวนการเก็บคะแนนเชนเพิ่มคะแนนทดสอบยอย
หรือชิ้นงานขึ้น 

- ปรับวิธีการทดสอบยอยเชนมีการสอบอาน / พูดเพิ่มขึ้น
รวมทั้งจัดทา LMS เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษา
เพิ่มเติมใหไดมากยิ่งขึ้น 

- จัดสรรการคัดเลือกหนังสือเรียนของรายวิชานี้อยาง
หลากหลายเพื่อใหใกลเคียงกับจุดประสงคในการเรียน
การสอนมากท่ีสุด 

2500301   

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 

1/2557  
 ปรับวิธีการสอนเพิ่มตัวอยางและสถานการณปจจุบันของ

กลุมประเทศอาเซียนใหนักศึกษาไดเรียนรูและทําความ
เขาใจมากขึ้น 

2500304   

มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

1/2557  
 มหาวิทยาลัยควรจัดใหคณาจารยผูสอนไดมีการประชุม

เพื่อประเมินผลการดาเนินการเรียนการสอนในทุกป
การศึกษา 

2500306   

เศรษฐกิจพอเพียง 

1/2557  
 ปรับวิธีการสอน อธิบายเนื้อหาใหละเอียดขึ้น และกระตุน

ใหเกิดความตั้งใจเรียน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

2500308   

การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

1/2557  
 มหาวิทยาลัยควรจัดใหคณาจารยผูสอนไดมีการประชุม

เพื่อประเมินผลการดําเนินการเรียนการสอนในทุกป
การศึกษา 

2500309   

เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 

1/2557  
 เชิญอาจารยพิเศษมา/วิทยากรใหความรูใหมๆตองเปน

วิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะดานและประสบการณสูง 

2500311   

อาเซียนศึกษา 

1/2557  
 ใชสื่อที่หลากหลายและใหนักศึกษาไดคนควาจากแหลง

เรียนรูมากขึ้น 

3563110   

การเปนผูประกอบการ 

1/2557  
 - ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความาก

ขึ้น  
- จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความสนใจ 
- ปรับรายงานใหเหมาะสมกับชวงเวลา 

4000305   

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 

1/2557  
 ประชุมอาจารยผูสอน เพื่อรับทราบรายละเอียดของ

รายวิชา และผลการประเมินภาคการศึกษาที่ผานมา 
ตลอดจนถึงแผนการดําเนินการในภาคการศึกษาตอไป 

4000306   

การคิดและการตัดสินใจ 

1/2557  
 ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง และซักถามหรือใหนักศึกษา

ซักถาม ใหนักศึกษาคนควาดวยตัวเองมากข้ึน 

4571201   

คณิตศาสตรพื้นฐาน 

1/2557  
 เพิ่มการอภิปรายกลุมยอยและจัดการเรียนการสอนเปน

กลุมเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและมี
ความกระตือรือรนในการเรียน 

4661103   

ห ลั ก สํ า คั ญ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

 

1/2557  
 เพิ่มตัวอยาง การบาน ใหนักศึกษาไดคนควาหาขอมูลมาก

ยิ่งขึ้น 

4662301   

ระบบฐานขอมูล 

1/2557  
 ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มเติม 

4662303   

เทคโนโลยีเว็บ 

1/2557  
 ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีเว็บ 

4662501   

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธ ี

1/2557  
 ทบทวนเนื้อหาสวนที่ผูเรียนไมเขาใจเพื่อใหสามารถเรียน

ตอในรายวิชาถัดไปได 
4662502   

ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 

1/2557  
 ควรมีตําราภาษาตางประเทศใหนักศึกษาศึกษาคนควา

ศึกษาคนควานอกสถานที ่

4663201   

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

1/2557  
 ควรปรับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักศึกษาให

มากกวานี ้
4663204  
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2557  
 วางแผนปรับการสัมมนา และเนื้อหาใหพอดีกับการสอน 

และใหรองรับกับนักศึกษาจํานวนมาก 

4663301  
การจัดการและบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร 

1/2557  
 กําหนดสถานการณการฝกปฏิบัติใหนักศึกษาไดแกปญหา

ในการปฏิบัติการใหมากขึ้น 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

4663302 

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรู 

1/2557  
 - ปรับวิธีการสอนใหนักศึกษาไดคนควาและปฏิบัติมากขึ้น 

- ปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความรูพื้นฐานของนักศึกษา
และการนําไปประยุกตใชทางคอมพิวเตอร 

4663401   

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

1/2557  
 - ปรับวิธีการสอนใหนักศึกษาไดคนควาและปฏิบัติมากขึ้น 

- ปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความรูพื้นฐานของนักศึกษา
และการนําไปประยุกตใชทางคอมพิวเตอร 

4663403  
การวิเคราะหและออกแบบเชิง
วัตถ ุ

1/2557  
 ควรมีการแกไขจํานวนชั่วโมงที่สอนในแผนการสอน 

(มคอ.3)  
ใหสอดคลองกับจํานวนชั่วโมงที่ไดสอนจริง  

4663602  
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

1/2557  
 - ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มอบหมายใหนักศึกษานําเสนองานโดยการจัดบอรดเพื่อ

เผยแพรความรูที่ตนเองไดศึกษาสูสาธารณะ 
1000308  
กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

2/2557  
 ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยางประกอบการสอนเพิ่ม

นวัตกรรมใหม ๆ ในการสอนทางวิทยาศาสตรการกีฬา 

1500301  
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

2/2557  
 - ตองวางแผนการสอนใหรัดกุมหรืออาจตองวางแผนการ

สอนชดเชยใหครบถวน  
- เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 มีวันหยุดราชการ และอาจมี

วันหยุดกรณีพิเศษหลายวันอาจทําใหเวลาเรียนไมครบ 
1500303   

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

2/2557  
 - ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงออกทางการเรียน

มากขึ้น (นาเสนอผลงาน)  
- ใหนักศึกษาฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ใหมากขึ้น โดย

อาจารยเตรียมเอกสารการสอนเพิ่มเติม 
1500310  
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

2/2557  
 - มอบหมายใหคนควาเปนรายกลุม จากเดิมที่ใหคิดโจทย

เอง เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงประเด็นมากขึ้นและมอบหมาย
งานใหนักศึกษาคัดตัวอักษรจีนที่เขียนผิดเพิ่มเติมเพื่อ
สรางความคุนเคยกับอักษรจีนที่เรียน 

- ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนและวิธีการ
สอน ออกแบบกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรู
ผานการปฏิบัติจริงและสอนวิธีศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ดวยตนเองเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

1500311   

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 

2/2557  
 - 

1500313   

ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 

2/2557  
 - 

1500314  
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 

2/2557  
 - 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

2000302   

สุนทรียภาพของชีวิต 

2/2557  
 - 

2500308   

การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

2/2557  
 ปรับปรุ ง เพิ่ ม เติม เนื้ อหาบางส วนใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันเพื่อใหเกิดความทันสมัยของขอมูลและ
เนื้อหา 

2500309  
เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 

2/2557  
 - 

3591105   

เศรษฐศาสตรทั่วไป 

2/2557  
 - ปรับปรุงแบบฝกหัดใหมีโจทยที่หลากหลายมากขึ้นทั้งใน

สวนของการทดสอบความจาการใหแสดงความคิดเห็น
พรอมทั้งอธิบายเหตุผลการคํานวณและการวิเคราะห
ดวยกราฟ 

- ปรับปรุงสื่อการสอนใหมีขอมูลที่ทันสมัยมากขึ้น 

4000307   

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

2/2557  
 ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4571201   

คณิตศาสตรพื้นฐาน 

2/2557  
 เพิ่มการฝกทําปฏิบัติดวยตนเอง ทําเปนกลุมเพื่อกระตุน

นักศึกษาใหเกิดกระบวนการคิดและมีความกระตือรนใน
การเรียน 

4661101   

สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2557  
 ปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลาเรียน 

4661102   

โครงสรางดีสครีต 

2/2557  
 เพิ่มการรายงานหนาช้ันเรียน 

4661301   

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร 

2/2557  
 ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มอุปกรณตัวอยางใหมากขึ้น 

4661401   

การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2/2557  

 ควรมีการสอนปรับพื้นฐานความรูทางดานโปรแกรมใหแก
นักศึกษา 

4662302   

ปฏิ บั ติ ก า รพั ฒ น า โ ป รแ ก ร ม
ประยุกตฐานขอมูล 

2/2557  
 ปรับวิธีการสอน 

ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น  

4662304   

การจัดการระบบปฏิบัติการ 

2/2557  
 กําหนดสถานการณการฝกปฏิบัติและสรุปประเด็นปญหา

และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับฝกใหมากข้ึน 

4662401  

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

2/2557  
 ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

4662601   

โปรแกรมสํ า เ ร็ จ รู ปและการ
ประยุกตใชงาน 

2/2557  
 ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของซอฟตแวรในยุคปจจุบัน 

4662602   

คอมพิ ว เตอร กราฟก เพื่ อการ
ออกแบบ 

2/2557  
 เพิ่มเอกสารประกอบการสอนและการปรับปรุงตําราหลัก/

สอนการใชงานโปรแกรมประยุกตเฉพาะดานเชนโปรแกรม
จัดทําวิดีทัศนเพื่อการนําเสนอออนไลน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมม ี

4662603  
เทคโนโลยีไรสาย 

2/2557  
 - ปรับวิธีการสอนใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น และให

นั กศึ กษาศึ กษาด วยตั ว เ อ งนอก เ วลาจากตํ า ร า
ภาษาอังกฤษและศึกษาขอมูลปจจุบัน 

- ควรมีตําราภาษาตางประเทศใหนักศึกษาคนควา ศึกษา
คนควานอกสถานที ่

4662604   

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/2557  
 - ปรับวิธีการสอนใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น  

- ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4663202   

ระบบสารเทศเพื่อการจัดการ 

2/2557  
 ปรับวิธีการสอนใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น 

4663203   

การจัดโครงการสารสนเทศ 

2/2557  
 - ปรับวิธีการสอนใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น  

- ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4663303  
โ ค ร ง ง า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ1 

2/2557  
 ปรับวิธีการสอนใหนักศึกษาฝกประสบการณและนําเสนอ

มากขึ้น 

4663402   

การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

2/2557  
 ใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่องการเขียน 

Android Application ดวยภาษาจาวา 

4663404   

วิศวกรรมซอฟตแวร 
2/2557  

 - ปรับวิธีการสอนใหนักศึกษาฝกประสบการณและ
นําเสนอมากข้ึน 

- ทบทวนเนื้อหาสวนที่ผูเรียนไมเขาใจ เพื่อใหสามารถใช
กับการทํางานจริงได 

4663602   

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
2/2557  

 ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลย ี

5033204  
เห็ดและการผลิตเห็ด 

2/2557  
 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา 

 
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

  นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยในภาพรวมอยูในระดับดี โดยได
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 4.45  

 
 
 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรร
ม 
จริยธรร
ม 

- ย้ํา
เรื่อง
การ
แตง
กาย
ให
ถูกตอ
งกับ
นักศึก
ษา
และ
การ
ตรง
ตอ
เวลา 

- การ
ติดตา
ม
ประเ
มินผล
รายบุ
คคล
ทําได
ยาก 

- นักศึก
ษาให
ความ
เคารพ

ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษา เปดโอกาสใหนักศึกษาไดอภิปราย วิเคราะห และนําเสนอ
ในประเด็นของคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพหรือใหนักศึกษาไดคนควา ทํา
รายงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

วิทยา
กร
เนื่องจ
าก
วิทยา
กร
เปน
ผูนํา
ทาง
ศาสน
าทํา
ให
นักศึก
ษามี
ความ
เชื่อถื
อ 

- จอ
วิดีทัศ
นมี
เพียง 
1 จอ 
ไม
เพียง
พอตอ
ความ
ตองก
ารของ
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ผูเรีย
น 

- ควรมี
ฝาย
โสต
ควบคุ
มเสียง
ตลอด
เวลา
นักศึก
ษา
คนหา
คนดี
และ
สามา
รถ
บรรย
ายคุณ
ลักษ
ณที่ดี
ของ
บุคคล
ที่
นํามา
เสนอ
ได
อยาง
นาสน
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ใจแต
ไมมี
เวลา
ให
นักศึก
ษา
นําเส
นอ 

- นักศึก
ษา
บาง
คน
ขาด
ความ 
รับผิด
ชอบ
ตอ
งานที่
ไดรับ
มอบห
มาย 

- สง
งานไม
ตรง
เวลา 
ที่
กําหน
ด 
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

แกป
ญหา
โดย 
ครูผูส
อน 
ติดตา
มการ
สง
งาน
ของ
ผูเรีย
น
อยาง
ตอเนื่
อง 

ความรู - นักศึก
ษา
ขาด
ทักษะ
และ
ความ
กระตื
อรือร
นใน
การ
แสดง
ความ
คิดเห็

จัดใหมีการทดสอบที่หลากหลายในทุกรายวิชา 
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

นตาม
กระบ
วนกา
รกลุม 

- การ
สอน
ทักษะ
ปฏิบัติ
เดี่ยว
มักจะ
มี
ปญหา
เนื่องจ
าก
พื้นฐา
นของ
นักศึก
ษาใน
เรื่อง
การ
เคลื่อ
นไหว
ขั้น
พื้นฐา
นยังมี
นอย 

- นักศึก
ษามี
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ความ
สามา
รถใน
การ
คิด
วิเครา
ะห
นอย 
ควร
ฝกให
นักศึก
ษา
เรียนรู
อยาง
เขาใจ
มากก
วาการ
ทอง
จํา 

- นักศึก
ษา
ขาด
การ
ทบทว
น
บทเรี
ยน 
ทําให
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

การ
เรียน
การ
สอน
ขาด
การ
แลกเ
ปลี่ยน
เรียนรู 
อาจา
รย
ควร
ให
นักศึก
ษามี
ความ
กระตื
อรือร
นใน
การ
เรียน
ให
มาก
ขึ้น 

- นักศึก
ษา
บาง
คนไม
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ตั้งใจ
และ
ไม
รับผิด
ชอบ
ตอ
งานที่
ไดรับ
มอบห
มาย 

- แกป
ญหา
โดย
ผูสอน
กระตุ
น
เตือน
และ
ทบทว
น
เกณฑ
การ
ประเ
มินผล 

- นักศึก
ษา
ขาด
ความ
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

รู
พื้นฐา
น
คณิต
ศาสต
รที่
จําเป
น 

ทักษะ
ทาง
ปญญา 

- นักศึก
ษาไม
คิดไม
ตอบ
รอ
คําตอ
บที่
ถูกตอ
งจาก
ผูสอน
เพียง
อยาง
เดียว
แกป
ญหา
โดย
ควร
กําหน
ดใหมี
นักศึก

- ใหคําแนะนําและทําความเขาใจคําวา “วิเคราะห” การเคลื่อนไหวและฝกอยาง
สม่ําเสมอและใหงานไปทําเปนการบานนักศึกษาสวนใหญวิเคราะหตัวอยางขาวสารที่
ยกตัวอยางในหองเรียนไดแตไมสามารถทําวิเคราะหกรณีศึกษาอื่นที่นอกเหนือไปจาก
ในหองเรียนไดอีกท้ังนักศึกษาบางสวนยังออนในสวนของการวิเคราะหดวยกราฟ 

- เพิ่มเติมแบบฝกหัดที่เปนกรณีศึกษาโดยเฉพาะในสวนของการวิเคราะหดวยกราฟควร
เพิ่มแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาทําการวิเคราะหโดยวาดรูปกราฟเอง 

- อาจารยที่ปรึกษาควรตรวจสอบขอมูลและใหคําแนะนํา 
- อาจารยผูสอนตองอธิบายการทํางาน พรอมใหนักศึกษาแบงหนาที่รับผิดชอบรวมกัน

ในกลุม 
- อาจารยควรกระตุนให นักศึกษาไดรวมแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 
- ผูสอนพยายามซักถามและนํา เนื้อหาที่นักศึกษายังไมเขาใจ มาอธิบายอีกครั้งใหทุก

คนฟง พรอมกันในชั้นเรียน 
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ษาแต
ละ
หอง
ไมควร
เกิน
30 
คน
เพื่อ
ผูสอน
จะ
สามา
รถ
จัดระ
บบ
การ
สอน
ได
อยาง
มี
ประสิ
ทธิภา
พมาก
ขึ้น 

- นักศึก
ษา
ขาด
ทักษะ
การ
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

วิเครา
ะห
ขอมูล
และ
นักศึก
ษา
บางส
วนไม
มีสวน
รวม
ในการ
ทา
รายงา
นกลุม 

- นักศึก
ษา
ขาด
ทักษะ 
”การ
วิเครา
ะห” 
การ
เคลื่อ
นไหว
เนื่องจ
าก
พื้นฐา
นดาน
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

วิทยา
ศาสต
รการ
กีฬา
ยังมี
นอย 

- นักศึก
ษารู
จัดกา
ร
วางแ
ผน
งาน
เปน
ขั้นตอ
นแต
บาง
คนไม
ทํา
ตาม
ขั้นตอ
น
เขียน
ไมตรง
กับ
การลง
ภาคส
นาม
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

จริง 
- นักศึก

ษายัง
ไม
เขาใจ
กระบ
วนกา
รทา
งาน
กลุมที่
แทจริ
ง  

- นักศึก
ษา มี
สวน
รวม
ในการ
อภิปร
ายใน
ชั้น
เรียน
นอย 

- นักศึก
ษา
บาง
คน
อาน
จับ
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ใจควา
ม ยัง
ไม
ถูกตอ
ง 

- นักศึก
ษา
ขาด
ทักษะ
พื้นฐา
นการ
เขียน
โปรแ
กรม 

ทักษะ
ความสั
มพันธ
ระหวาง
บุคคล
และ
ความ
รับผิดช
อบ 

- เมื่อ
ทํางา
นกลุม
มี
นักศึก
ษา
บางส
วนใน
แตละ
กลุมที่
ไมให
ความ
รวมมื
อใน

- ในการมอบหมายงานเปนรายกลุมกําหนดจํานวนนักศึกษาในแตละกลุมที่เหมาะสม
และใหระบุงานในสวนที่แตละคนรับผิดชอบ 

- อาจารยติดตามความรับผิดชอบใหชัดเจนไดยาก 
- อาจารยผูสอนสรุปประเด็นใหกระชับ ชัดเจนเร็วยิ่งขึ้น 
- รายกลุมควรจะมีการแบงงานใหแตละบุคคลใหชัดเจน 
- ครูผูสอนกระตุน เตือนและทบทวนเกณฑการประเมินผล 
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

การ
ทํางา
นจึง
แกป
ญหา
โดยให
ทา
งานคู
หรือ
ให
คะแน
นเปน
รายบุ
คคล 

- หาก
จํานว
น
นักศึก
ษาใน
กลุม
มาก
ไป
อาจ
เกิด
การไม
กระจ
าย
การ
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ทํางา
นทํา
ใหมี
ความ
เหลื่อ
มล้ํา
ในการ
ทํางา
นและ
สราง
ความ
ไม
พอใจ
กับ
นักศึก
ษาใน
กลุม
อาจ
ทําให
เกิด
ความ
สัมพัน
ธที่ไม
ดีนัก 

- ใช
เวลา
ในการ
วิจาร
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ณนาน
เกินไป 

- ใน
กรณี
ทา
งาน
กลุม
จะ
สามา
รถ
ติดตา
ม
ประเ
มินผล
รายบุ
คคล
ได
ยาก 
เนื่องจ
าก
เปน
การ
ทํางา
นนอก
หองเรี
ยน 

- นักศึก
ษา
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

บาง
คน
ไมให
ความ
รวมมื
อและ
ไม
รับผิด
ชอบ
ตอ
งานที่
ไดรับ
มอบห
มาย 

- นักศึก
ษามี
ปฏิบัติ
สัมพัน
ธใน
ชั้น
เรียน
นอย 

- หาก
จํานว
น
นักศึก
ษาใน
กลุม
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

มาก
ไป
อาจ
เกิด
การไม
กระจ
าย
การ
ทํางา
น ทํา
ใหมี
ความ
เหลื่อ
มล้ํา
ในการ
ทํางา
น 
และ
สราง
ความ
ไม
พอใจ
กับ
นักศึก
ษา ใน
กลุม 
อาจ
ทําให



80 

 

มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

เกิด
ความ
สัมพัน
ธที่ไม
ดีนัก 

ทักษะ
การ
วิเคราะ
หเชิง
ตัวเลข
การ
สื่อสาร
และการ
ใช
เทคโนโ
ลยี
สารสนเ
ทศ 

- นักศึก
ษา
บางส
วน
ขาด
ความ
ชํานา
ญใน
การใช
เทคโน
โลย ี

- เวลา
ไม
เพียง
พอใน
การ
นําเส
นอ 

- เวลา
ไม
เพียง
พอใน
การ

- มอบหมายใหนักศึกษาทําการคนควาอยางสม่ําเสมอสอนวิธีการใชเบื้องตน 
- การมอบหมายงานศึกษาคนควาในรูปแบบของรายงานพบวาเลมรายงานขาด

องคประกอบที่สําคัญเชนบรรณานุกรม 
- ในการมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขาวเศรษฐกิจและนําเสนอหนาชั้นเรียน

พบวานักศึกษาบางสวนคนหาขอมูลขาวจากเว็บไซตที่ไมนาเชื่อถือ 
- อาจารยจะตองชี้แจงองคประกอบของรายงานที่ถูกตองและเนนย้ําความสําคัญของ

การเขียนอางอิงใหนักศึกษาทราบ 
- ผูสอนเนนย้ําใหนักศึกษาคนหาขอมูลทางวิชาการทุกชนิดจากเว็บไซตท่ีเชื่อถือได

เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของความถูกตองของขอมูลโดยอาจารย
กําหนดเปนเกณฑหนึ่งในการใหคะแนน 

- การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารยังมีไมมากเพราะไมไดสอดแทรกใหนักศึกษาใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

- ผูสอน ชี้แนะนักศึกษาใหปฏิบัติอยาง ถูกตอง 
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

นําเส
นอ
ตอง
ให
นักศึก
ษา
นําเส
นอ
นอก
เวลา
สอน 

- นักศึก
ษา
ขาด
ทักษะ
การใช
คอมพิ
วเตอร
และ
การ
คน
ขอมูล 

- นักศึก
ษาใช
ภาษา
อังกฤ
ษบาง
คําใน
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

การ
สื่อสา
รยังไม
ถูกตอ
ง 

- นักศึก
ษาไม
คอย
ควบคุ
มเวลา 
ในการ
นําเส
นอ
รายงา
น 

- นักศึก
ษา
บาง
คน
อางอิง
ขอมูล 
จาก
แหลง
การ
เรียนรู
สารส
นเทศ 
ไม
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มาตรฐ
านผล
การ

เรียนรู 

สรุป
ขอคิดเ
ห็นของ
ผูสอน
และ

ขอมูล
ปอนกลั
บจาก
แหลง
ตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

ถูกตอ
ง 

- นักศึก
ษาใช
ภาษา
เพื่อ
การ
สื่อสา
รไม
ถูกตอ
ง 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

  ไมมีบัณฑิตที่จบในปการศึกษา2557 จึงไมมีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 
  
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
  จํานวนอาจารยใหม 1 คน และไดรับการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร การสอน และการวัดผลจํานวน 
1 คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 11  
วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
สถาบันพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1 - ไดรับความรูในการเผยแพรผลงานดานวิชาการ งานวิจัย
ตีพิมพ  และไดศึกษาถึงแนวทางการทําวิจัย ในปจจุบัน  
เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ 6 - ไดความรูเกี่ยวกับหลักสูตร และกระบวนการปรับปรุง
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กิจกรรมที่จัดหรือใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
วั นที่  6-7 มกราคม  2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เสริมสรางความรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3 - มีความรูในเรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตร ที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตรที่รับผิดชอบ ในเรื่องการจัดทําเอกสาร
หลักฐานตางๆ  

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย ในการเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
วั น ที่  5-6 มี น า คม  2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6 - ไดรับความรูในเรื่องการเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ 
เพื่อเปนแนวทางเพื่อนํามาแนะนํานักศึกษา ในการทํา
วิจัยตอไป 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนการสอน  
วั น ที่  8 เ ม ษ า ย น  2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 - ไดเรียนรูการใชเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ชวยบริหารจัดการสื่อการ
สอน และเพิ่มชองทางในการศึกษาคนควาของนักศึกษา 

6. โครงการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2  
"40 ป คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี"   
วั นที่  4 พฤษภาคม 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

2 - สามารถนํากรอบแนวคิดในงานวิจัยดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาประยุกตใชกับ
งานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"ทรัพยสินทางปญญากับผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค"   
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

 

1 - ไดรับความรูในเรื่องการจัดการทรัพยสินทางปญญากับ
ผลงานวิจัย  การจดสิทธิบัตร งานสรางสรรคของอาจารย
และนักศึกษา 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
คว าม รู ด า นก า รป ระกั นคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  
วั น ที่  30 มี น า ค ม  2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 - มีความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยก
แตละองคประกอบ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตาง ๆ  

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ก า ร สื บ ค น ฐ า น ข อ มู ล อ อ น ไ ล น  

2 - ไดนําความรูเรื่องการสืบคนขอมูล เพื่อการทําวิจัย และ
แนะนําใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อใชในการทํา
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กิจกรรมที่จัดหรือใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

วันที่  29-30 เมษายน 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รายงานในการเรียนการสอน 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ผลิตหนังสือ ตําราดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1  
วันที่ 28 เมษายน 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1 - สามารถนําความรูที่ได เพื่อจัดทําตํารา เอกสาร ในการ
ประกอบการสอน และเขาสูผลงานวิชาการ  

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ใช งานโปรแกรมWegaสําหรับการ
ทํางานวิจัยเชิงสถิติ  
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3 - สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในงานวิจัยของ
อาจารยและนักศึกษาในรายวิชาของหลักสูตร 

12. อบรมวิธีใชงานฐานขอมูลทดลอง
ใช Academic OneFile และ 
National Geographic Virtual 
Libray 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 - ไดนําความรูเรื่องการสืบคนขอมูล เพื่อการทําวิจัย และ
แนะนําใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อใชในการทํา
รายงานในการเรียนการสอนโดยใชฐานขอมูล Online 

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การดําเนินกิจกรรมบนเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 
31 (WUNCA 31)  
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

6 - ไดรับความรูในสวนของทฤษฎี และ ปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการใหบริการเพื่ อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 - ไดรับความรูดานภาษาอาเซียน  และรายละเอียดพื้นฐาน
ดานขอมูลอาเซียน เชน ขอมูลประชากร ขอมูลภูมิ
ประเทศ สภาพอากาศ เพื่อใหความรูแกนักศึกษาในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ตอไป 

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ผลิตหนังสือ ตําราดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 2  
วันที่ 19 มิถุนายน 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1 - สามารถนําความรูที่ได เพื่อจัดทําตํารา เอกสาร ในการ
ประกอบการสอน และเขาสูผลงานวิชาการ  

16. โครงการการเขียนรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  

2 - ไดรับความรู เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมิน
คุณภาพ เพื่อเปนแนวทางเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา
ของหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร 
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กิจกรรมที่จัดหรือใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

วันที่  17-18 มิถุนายน 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
HTML5 Hybrid-Platform 
Application Development รุนที่ 3 

วันที่  15-17 มิถุนายน 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1 - สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในงานวิจัย และ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
1. 4663602 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
2. 4663303 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
3. 4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พัฒนากา รทํ า วิ จั ย กั บ ฐ านข อมู ล 
Science Direct และแนะนําการเขียน
งานวิจัยที่ดีเพื่อใหไดรับการตีพิมพบน
วารสารวิชาการ  
วันที่ 15 ธันวาคม 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 - ไดนําความรูเรื่องการสืบคนขอมูล เพื่อการทําวิจัย และ
แนะนําใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพื่อใชในการทํา
รายงานในการเรียนการสอนโดยใชฐานขอมูล Online 

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ไคเซ็นกับการพัฒนาคนและพัฒนางาน  
วันที่ 15-16 มกราคม 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

2 - ไดรับความรูในเร่ืองการบริหาร คน บริหารงาน ในองคกร 
การจัดการเวลา การแบงหนาที่รับผิดชอบ  และนําไปใช
กับนักศึกษาตอไป 

20. โครงการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณมุ งสูการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู  
วันที่ 12 มีนาคม 2558  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1 - ไดรับความรู เกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดการความรู 
แนวคิดในการคนควาความรู เพื่อปรับใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

21.อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหลักสูตร "ระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงานดาน
การเงิน" 
วันที่ 24 ก.พ.58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- 1 ทราบความรู เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทางดานการเงิน 

22.ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วันที่ 9-12 พ.ค.58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

- 1 ทราบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อนํามาปรับใช
กับหนวยงาน 

23.สัมมนาวางแผน เตรียมความพรอม 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ประจําป
การศึกษา 2558 

- 1 ทราบรูปแบบการวางแผน การเตรียมความพรอมของ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 



87 

 

กิจกรรมที่จัดหรือใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

วันที่ 3-5 มิ.ย.58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

24.สัมมนา "การพัฒนาความรูและ
ประสบการณแกศิษยเกา"   
วันที่ 3 พ.ค.58 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- 1 ไดพบปะสังสรรคกับศิษยเกา และแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในการทํางาน 

25.กา รดํ า เนิ นกิ จกรรมบนระบบ
เครื อข า ยสา รสน เทศ เพื่ อพัฒนา
การศึกษาครั้งที่ 30 

วันที่ 21-23 ม.ค. 58 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

- 1 ทราบความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมบนเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 
 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.3 ตาม มคอ.2 มคอ.5 มีการทวนสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและจัดทํา 

มคอ.7 ตามกระบวนการของหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา 
2. รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 2555 สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 
3. มีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สําหรับจัดเก็บ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
4. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปการศึกษา 2556 มาพัฒนา/ปรับปรุงใน

ปการศึกษา 2557 
5. หลักสูตรมีผลการดําเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุกตัวบงชี้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอย
รอยละ 60 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสําหรับ

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 
5.3 การประเมินผูเรียน 2 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 3.5 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.13 
 
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  
5.1-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเพ่ือเขากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
5.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 132/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
5.1-3 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาที่ 477/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
5.1-5 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)มคอ.1 
5.1-6มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
5.1-7มคอ.5 
5.1-8รายงานการทวนสอบ 
5.2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
5.2-2 มคอ.2 
5.2-3 ตารางสอน 
5.2-4 มคอ.3 
5.2-5 รายงานผลการดําเนินงาน มคอ.3,มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1/2557และภาคเรียนที่ 2/2557 
5.2-6 มคอ.5 
5.2-7 มคอ.7 
5.2-8 รายงานการประชุม วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องการกําหนดอาจารยผูสอน 
5.2-9 สัญญางานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยนํา google Apps for Education มาใชในการ
เรียนการสอน 
5.3-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
5.3-2 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3-3 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
5.3-4 มคอ.7 ปการศึกษา2556 
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5.3-5 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2557 และภาคเรียนที่ 2/2557 
5.3-6 มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 
5.3-7 มคอ.7 ปการศึกษา2557 
5.4.-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
5.4.-1-2 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
5.4-2-1มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552  
5.4-2-2มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4-3-1 รายงานรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา2557 
5.4-3-2มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557  
5.4-3-3มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2557  
5.4-4-1มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2557  
5.4-4-2มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 2/2557  
5.4-5-1มคอ.7 ปการศึกษา 2557 
5.4-6-1 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูปการศึกษา 2557 
5.4-7-1มคอ.7 ปการศึกษา 2556 
5.4-7-2 โครงการคิดแนวใหมพรอมกาวไปกับไอที 
5.4-8-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
5.4-8-2 บันทึกขอความแจงมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 4/2558 
5.4-8-3 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ครั้งที่ 5 
5.4-9-1 รายงานการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานวิชาการ
และวิชาชีพ 
5.4-10-1 รายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
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หมวดที ่5การบริหารหลักสูตร 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

การบริหารหลักสูตร 
ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

ในอนาคต 
การเรียนการสอนไมตรงกับ
แผนการเรียน 

ทําใหนักศึกษาเรียนไมตรงกับแผนการ
เรียนที่หลักสูตรกําหนดเนื่องจากสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับ
แผนการการเรียนใหเอง 

ทางหลักสูตรไดบันทึกขอความถึงสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว
ขอใหจัดตารางเรียนตามแผน 

นั ก ศึ ก ษ า มี พื้ น ฐ า น ท า ง
คณิตศาสตรไมเพียงพอทําใหมี
ผลการเรียนตอรายวิชาอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของ 

นั ก ศึ ก ษ า ย ก เ ลิ ก ก า ร เ รี ย น วิ ช า
คณิตศาสตรพื้นฐานและโครงสราง 
ดี สครี ต  และทํ า ให ผลการ เ รี ยน ใน
รายวิชาอื่น ๆ ไมคอยดี 

ปรับพื้นฐานคณิตศาสตรใหเพียงพอ 

ตองปรับแผนการเรียนสําหรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ต่ํา
กวา 2.00 

ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนตามแผนที่
กําหนด ตองปรับแผนเปนรายบุคคล 

ตองอบรมใหความรูเกี่ยวกับแผนการ
เรียนและจัดกลุมผูเรียนที่มีปญหามา
วางแผนการเรียนรวมกัน 

ขาดเครื่องมือ อุปกรณสําหรับ
ฝกปฏิบัติที่ใชกับวิชาเฉพาะ 

ทําใหไมไดฝกปฏิบัติกับอุปกรณจริงตอง
ฝกกับซอฟตแวรเทานั้น 

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติใหเพียงพอ 

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 

หลั กสู ตรต อ งปรั บปรุ ง ร ายวิ ช าที่ มี
ผลกระทบใหสอดคลองกับเทคโนโลยี 

ทบทวน มคอ.3 ทุกภาคการศึกษา 

อาจารยผูสอนในหลักสูตร ยัง
ขาดความรูทางดานวิทยาการ
ใหมๆ ในบางเนื้อหา เนื่องจาก
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว 

เนื้อหาในบางรายวิชาไมสอดคลองกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองตาม
ความถนัด 

 
 
 
 
 
 
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
สวนรวมของอาจารยประจํ าหลักสูตรเพื่ อ ใหมีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ

6.1-1ภาพถายอุปกรณ
คอมพิวเตอร 
6.1-2รายงานผลประเมิน
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เรียนการสอน 
หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรไดประชุม
วางแผนในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจาง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับการจัดการเรียนการสอน คือ 
คอมพิวเตอร มอบหมายหนาที่ใหมีการตรวจเช็คความ
พรอมของวัสดุอุปกรณในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
จากนั้นนําผลมาทําแผนการจัดสรรงบประมาณฯ และเขาที่
ประชุมหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาฯ สงใหกับคณะ
พิจารณาและสงตอใหกับมหาวิทยาลัยพิจารณา หลังจากที่
งบประมาณผานการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยแลว จะแจง
กลับมาที่คณะและโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
ประชุมแจงผลการพิจารณาใหกับคณะกรรมการหลักสูตร 
จากนั้นดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
หลักสูตรร วมกับมหาวิทยาลัยไดจั ดหอง เรี ยน และ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมใน
การเสนอซื้อหนังสือ และการใชฐานขอมูลทางวิทยาศาสตร
ผานสํานักวิทยบริการ ไดแก หนังสือดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูล Science direct เปน
ตน 
คณะกรรมการหลักสู ตรไดประชุมพิจารณาผลการ
ตรวจสอบความพรอมและจํานวนของสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน พบวา การจัดตารางการใชหองเรียน และ
หองปฏิบัติการไมเหมาะสม ไมพรอมใชงาน นักศึกษาเรียน
ไมตรงตามแผน จํานวนคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยจัดหา
สําหรับใหบริการนักศึกษายังไมเพียงพอ ชุดฝกปฏิบัติใน
รายวิชาเฉพาะไมเพียงพอ สงผลใหการศึกษา การเรียนการ
สอน การคนควา การฝกปฏิบัติของนักศึกษามีประสิทธิภาพ
นอย  
จากการประชุมประมวลปญหาที่พบ ไดแนวทางในการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คือ เสนอปญหาให
ที่ประชุมโปรแกรมวิชาฯ รับทราบ เพื่อเสนอเขาที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ และที่ประชุมกรรมการวิชาการของ
คณะ และรวบรวมวัสดุอุปกรณที่ชวยสนับสนุนการเรียน
การสอนเสนอเขาที่ประชุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร เพื่อ
ทําแผนงบประมาณป 2559 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษา  
6.1-3  ภาพถายสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 
6.1-4แผนงบประมาณป 
2558 
6.1-5  รายงานการประชุม
อาจารยโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
หลักสูตรกํากับใหนักศึกษาในหลักสูตร ประเมินความพึง
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผานทางระบบออนไลน
ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยดําเนินการทุกภาคการศึกษาและมีการนําผล
การประเมินดังกลาวเขาที่ประชุมโปรแกรมวิชาฯ รับทราบ 
 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรใหความสําคัญในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   
2. หลักสูตรมีระบบการประเมินความพึงพอใจการใชงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับใหนักศึกษา

ประเมิน 
3. หลักสูตรมีการใชสิ่งสนับสนุนอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอรที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว และทันสมัย 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอรที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว และทันสมัย 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวดที่5 การบริหารหลักสูตร) 

ตัวบงชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 1 
 

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  
6.1-1ภาพถายอุปกรณคอมพิวเตอร 
6.1-2รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
6.1-3  ภาพถายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-4  แผนงบประมาณป 2558 
6.1-5  รายงานการประชุมอาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ 
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หมวดที ่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผู
ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็น

หรือสาระที่ไดรับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ใหพิจารณาปรับแกจํ านวน
อาจารยประจําหลักสูตรให
ลดลงจากเดิม 6 คน เปน 5 คน
เพื่อประโยชนในการบริหาร
และพัฒนาอาจารย  รวมถึง
คุณภาพของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

หลักสูตรจะนําเขาที่ประชุมในครั้ง
ตอไป เพื่อรวมกันพิจารณาตอไป 

- 

ควรมีระบบและกลไกในการ
ดํ า เ นิ น ง า น  แ ล ะ มี ก า ร
ประเมินผลการดําเนินงานที่
ชัดเจน 

ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร
ประเมินผลการดําเนินงานอยูแลว 
แตจะเปนลักษณะของการพูดคุยกัน
อยางไมเปนทางการ 

หลักสูตรจะจัดทําระบบและกลไก
ในการดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงมี
การประเมินผลการดําเนินงาน 

ในการจัดโครงการที่เกี่ยวของ
กั บ ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ  เมื่อดําเนินการ
โครงการแลวเสร็จควรมีการ
ประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณา
ความ เหมาะสม ในการจั ด
โครงการเดิมในปตอไป 

หลักสูตรจะนําเขาที่ประชุมในครั้ง
ตอไป เพื่อรวมกันพิจารณาตอไป 

- 

ควรปรับเนื้อหาในบางรายวิชา
ในหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยีสมัยใหม 

หลักสูตรจะประชุมอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรกอนเปดภาคการศึกษาใหม 

- 

ควรปรับแผนการรับนักศึกษา
เพื่ อ ให สอดคล องกับความ
ตองการของทองถิ่น 

หลักสูตรจะดําเนินการสํารวจความ
ตองการของผู เ รี ยน  และความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต  ก อ น
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม ใน
ป 2559 

- 

 

สรุปผลการประเมินหลักสูตร 
 

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

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- - 
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ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากผลการประเมิน               - 
 

การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) กระบวนการประเมิน      
  ไมมี 
 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- 
 

- 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากผลการประเมิน                 - 
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หมวดที ่7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 
 

แผนดําเนินงาน 
กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน หรือเหตุผล
ที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

โครงการปรับความรู
พื้นฐานดาน
คณิตศาสตรและ 
ภาษาอังกฤษ  

ระหวางวันที่ 2-
6, 9-13 และ 
16-20 
พฤษภาคม 
2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

 

โครงการคิดแนวใหม
พรอมกาวไปกับไอที 

วันที่ 29
พฤษภาคม 
2558 

กรรมการหลักสูตร  

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯลฯ) 

 ไมมี 
 

2. ขอเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯลฯ) 

- รายวชิาที่ไมมีการสอบกลางภาคและปลายภาค ควรมีการปรับเกณฑการใหคะแนนและ
เกณฑการประเมินผลใหสามารถแบงระดับผูเรียนได 

- ผูสอนควรวิเคราะหความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอนใหสอดคลองกับระยะเวลาและนําเสนอ
ตอกรรมการหลักสูตร 
 

3. กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 ไมมีขอเสนอ เนื่องจากมีกิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนแลว 
 

 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติงานใหมสําหรับป 2558 

 

แผนการปฏิบัติงาน วันที่คาดวาจะ
สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

ประชุมอาจารยประจาํหลักสูตรและอาจารยผูสอนหมวดวชิาเฉพาะ เพื่อชี้แจง
รายงาน มคอ.7 และรับฟงขอเสนอแนะ 

ส.ค. 2558 กรรมการ
ประจําหลักสูตร 
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สํารวจความประสงคในการปรบัปรุงเนื้อหารายวชิาของหมวดวิชาเฉพาะจาก
ผูสอน  

ก.พ. 2559 

เชิญวิทยากรมาใหความรูแกคณาจารยและนักศึกษา มี.ค. 2559 

สํารวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปสดุทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร 

เม.ย. 2559 

เตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตร ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 พ.ค. 2559 
จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7)  ก.ค.2559 
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บทท่ี 2 
สรุปผลการดําเนินงาน 

   

  การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกัน
คุณภาพภายในจํานวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ไดแก  
  องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
   ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดย สกอ. 
  องคประกอบที่ 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  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
  องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
   ตัวบงชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  
 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย-ี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 
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องค 
ประกอบที่ 

ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต ไมขอรับการประเมิน 

3 นักศึกษา 3 1.67 

4 อาจารย 2.72 2.82 

5 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน 

3.75 2.13 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2 1.00 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 – 6 2.86 2.09 
 

หมายเหตุ 1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ.ซึ่ง
การแปลผล จะเปนการอธิบายวา  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 นอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
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   

  ตัวบงชี้ที่ 1.1.4 



99 

 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1.5   

  
 ไมขอรับการประเมินเนื่องจากเปนตัวบงชี้สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  
 
  

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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2557 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 - ไมขอรับการประเมินเนื่องจากหลักสูตรยังไมมีบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 - ไมขอรับการประเมินเนื่องจากหลักสูตรยังไมมีบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 1 1 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 2 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  4.45 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 
4 
 

1 X 100 
รอยละ 16.67 

4.17 

6 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 5 
3 X 100 

รอยละ 50 
4.17 

6 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 2 
1.2 X 100 

รอยละ 20 
5 

6 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 4 1 1 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 4 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 4 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 5 3.50 3.50 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 1 1 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 2.09 

ผลการประเมิน ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
องค 
ประ 

กอบที่ 
คะแนนผาน 

จํานวน
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผาน 
หลักสูตรเปนไปตาม

กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

2 

คะแนนเฉลี่ย
ของทุกตัว

บงชี้ใน
องคประกอบ

ที่ 2 - 6 

2 - - 
2.1, 
2.2 

ไมขอรับการประเมินเนื่องจาก
หลักสูตรยังไมมีบัณฑิต 

3 3 
3.1, 3.2, 

3.3 
- - 1.67 ระดับคณุภาพนอย 

4 3 
4.1, 4.2, 

4.3 
- - 2.82 ระดับคณุภาพปานกลาง 

5 4 5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
- 2.13 ระดับคณุภาพปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 1.00 ระดับคณุภาพนอย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 2.06 2.13 - 2.09 ระดับคณุภาพปานกลาง 

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
 

รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรนําผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร เสนอขอตําแหนง 

ทางวิชาการ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คุณภาพของอาจารยประจําหลักสูตรทางดานระดับการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 
2. การไมพบขอรองเรียนของนักศึกษาอาจเกิดข้ึนจากชองทางการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. สงเสริมและสรางแรงกระตุนหรือแรงจูงใจ เพื่อเปนการผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรม ี

การศึกษาตอ และขอตําแหนงทางวิชาการ 
2. เพิ่มชองทางการจัดการรองเรียนของนักศึกษาใหหลากหลายขึ้น เชน ตูแสดงขอคิดเห็นหรือขอ 

รองเรียนของนักศึกษาสายตรงประธานหลักสูตร เปนตน 
 
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 1 

ตัวบงชี้ ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดยคณะกรรมการ 
หมายเหตุ 
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ผาน ไมผาน ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1.1      
ตัวบงชี้ที่ 1.1.2      
ตัวบงชี้ที่ 1.1.11      
ตัวบงชี้ที่ 1.1.12      
 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดย
คณะกรรมการ หมายเหตุ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 - - - - ไมขอรับการ

ประเมินเนื่องจาก
หลักสูตรยังไมมี
บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 
- - - - 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  - - - -  
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 ปานกลาง 2 นอย  
ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 ปานกลาง 1 นอย  
ตัวบงชี้ที่ 3.3 3 ปานกลาง 2 นอย  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  3 ปานกลาง 1.67 นอย  
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 2 นอย 2 นอย  
ตัวบงชี้ที่ 4.2 4.45 ดีมาก 4.45 ดีมาก  
ตัวบงชี้ที่ 4.3 2 นอย 2 นอย  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2.82 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง  

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาฯ 

หมายเหตุ 
คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 ปานกลาง 1 นอย  
ตัวบงชี้ที่ 5.2 4 ดี 2 นอย  
ตัวบงชี้ที่ 5.3 3 ปานกลาง 2 นอย  
ตัวบงชี้ที่ 5.4 5 ดีมาก 3.50 ดี  
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คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  3.75 ดี 2.13 ปานกลาง  
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 2 นอย 1 นอย  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ 2 นอย 1 นอย  
คะแนนเฉลี่ยทุก
องคประกอบ 

3.13 ดี 2.09 ปานกลาง  
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