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บทที่ 1 บทนํา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2555 เปนหลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อให

สอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มี

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 6 คน และอาจารยประจําหลักสูตทั้ง 6 คน มีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการ

วิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมี เครือขายกับสถาบัน

ภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษา

ไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ กับสถานที่ฝก

ประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารย

ประจําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่

นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตาง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของ

นักศึกษามากขึ้น ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยผูสอนใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิต มีชองทางในการติดตอหลากหลาย

ชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุด โดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

และการพบปะพูดคยุในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ได

จากการเรยีนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถิ่น 

  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระ

หลักสูตรใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตาม

ขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทํา

โครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

  



1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

   1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1.1 รหัสหลักสูตร : 25521641103014 

 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Computer Science 

        1.1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

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

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

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

1.1.3 วิชาเอก  ไมม ี

1.1.4 จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 

1.1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป 

- หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

- ไมมีความรวมมือกับสถาบันอืน่ในการเทยีบโอน 

- ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีวแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

 เปดสอนภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2555 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ในการประชุม                        

 คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม  2555 

 ไดรับอนมุัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  ในการประชุม                        

 คร้ังที่ 1/2555  เมื่อวันที1่1 กุมภาพันธ  2555 

1.1.7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับ

ปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2557 

1.1.8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

- นักวิทยาการคอมพิวเตอร หรอืนักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

- นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

- โปรแกรมเมอร 

- ผูดูแลระบบเครือขายและเคร่ืองแมขาย 

- ผูดูแลระบบฐานขอมูล 
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- นักพัฒนาเว็บไซต 

- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

1.2 จํานวนนักศึกษา  

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใช

หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รุน 1 (1/2555) 86 54 42 38 37 - 

รุน 2 (1/2556) - 84 51 44 41 - 

รุน 3 (1/2557) - - 80 49 43 - 

รุน 4 (1/2558) - - - 68 51 - 

 

1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

มคอ 2 ปจจุบัน 

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

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

3. นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 3. นางสาวยุพดี อินทสร 

4. นายโชติธรรม ธารรักษ 4. นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 

5. นายทวีรัตน นวลชวย 5. นายโชติธรรม ธารรักษ 

 6. ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

 

1.4 อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. ดร.อํานาจ ทองขาว ผูชวยศาสตราจารย 

2. นางนลิน ีอนิทมะโน ผูชวยศาสตราจารย 

3. นายภาณุกร ภูรปิญญานันท อาจารย 

4. นายพัฒนะ วรรณวไิล อาจารย 

5. นายกฤษณวรา รัตนโอภาส อาจารย 

6. นางสาวดนิาถ หลาํสุบ อาจารย 

7. นางสาวสารภี จลุแกว อาจารย 

8. นายกฤษดา เพ็งอุบล อาจารย 

9. นายเสร ีชะนะ อาจารย 

10. นายคมกฤช เจรญิ อาจารย 



ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

11. นายรัฐพงษ หนูหมาด อาจารย 

12. นางสาวปยธิดา บุญสนอง อาจารย 

13. นายพีรวัฒน ชลเจรญิ อาจารย 

14. ดร.ภูวเดช อินทเรือง อาจารย 

15. ฐาปนวัฒน สุขปาละ อาจารย 

16. ดร.คริษฐสพล หนูพรหม อาจารย 

17. นางสาวเอมอร อาวสกลุ อาจารย 

18. นายสานติย ฤทธิเดช อาจารย 

19. นายพรชัย พุทธรักษ อาจารย 

20. นางสบาย ตนัไทย ผูชวยศาสตราจารย 

21. นายอภิชาต  พนัชูกลาง อาจารย 

22. ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย 

23. ดร.อมรรัตน ชุมทอง อาจารย 

24. นายพงษศักดิ ์มานสุริวงศ อาจารย 

25. นายวิชัย มีศร ี อาจารย 

26. นางจรรยสมร ผลบุญ อาจารย 

27. นายกฤษณ พุทธกูล อาจารย 

28. นางสาวรัชยา วีรการณ อาจารย 

29. ดร.มุจลนิทร ผลกลา อาจารย 

30. นางสาวปยกลุ บุญญาศรรีัตน อาจารย 

31. นางสุกานดา จนัทว ี อาจารย 

32. นางสาวเขมนิจ วัฒนทนิโชต ิ อาจารย 

33. นายวสิน ทับวงษ อาจารย 

34. นางสาวนติยา ธัญญพาณิชย ผูชวยศาสตราจารย 

35. นางกมลทิพย สมบูรณพงษ อาจารย 

36. นางสาววิภาพรรณ นําอุทิศ อาจารย 

37. นางสาวพัชราภรณ คชินทร อาจารย 

38. วาที่รอยตรีหญิงจุฑาฎา เทพวรรณ อาจารย 

39. นางสาวสมหมาย โชติรัตน อาจารย 

40. นางมณ ีอนิทพันธ อาจารย 

41. นางสาวชุตินธร รุณปกษ อาจารย 

42. นางสาวฑิตฐติา สนิรักษา อาจารย 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

43. Mr.Stephen Fein อาจารย 

44. นางสาวอรวีร ปานนาค อาจารย 

45. นายปถวีธร เพชรสุริยา อาจารย 

46. Mrs. Tatik Ekawati อาจารย 

47. นางสาวสุดารัตน จงบูรณสิทธิ์ อาจารย 

48. นางสาวปริยากร บุญสง อาจารย 

49. นายพงษศักดิ ์มานสุริวงศ อาจารย 

50. ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน อาจารย 

51. นางสาวนพมาศ รมเกต ุ อาจารย 

52. นายสุพัตร หลงัยาหนาย อาจารย 

53. นางสาววัชราภรณ พัทคัน อาจารย 

54. นางสาวธนพร อสิระทะ อาจารย 

55. ดร.นกุล โสตถิพันธุ อาจารย 

56. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต อาจารย 

57. นายดํารงคเกยีรต ิศรีเทพ อาจารย 

58. นางสาวนสิิตา ฤทธาภิรมย อาจารย 

59. ดร.คริษฐสพล หนูพรหม อาจารย 

60. ศรีคา บัวโรย ผูชวยศาสตราจารย 

61. นางสาวตถาตา สมพงศ อาจารย 

62. ดร.มะลิ ประดิษฐแสง อาจารย 

63. นางสาวรุงรังสิมา สตัยาไชย อาจารย 

64. นางสาวไหมไทย ไชยพันธุ อาจารย 

65. นางสาวชุลีพร ทวศีรี อาจารย 

66. นางสาวพัชยาภรณ พูลเกต ุ อาจารย 

67. นางสาวตะวัน รัตนประเสริฐ อาจารย 

68. นางอุรารัตน ปานรอด อาจารย 

69. นางสาวณิชภัทร ชัยวรากรณ อาจารย 

70. นางสาวสุดารัตน จงบูรณสิทธิ์ อาจารย 

71. นางวารุณ ีนวลนภดล อาจารย 

72. นางสาวสุดารัตน วงศกระจาง อาจารย 

73. นายธีรพล บัวทอง อาจารย 

74. นายธีระพงค คงเกื้อ อาจารย 



ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

75. นางสาวเยาวลักษณ เตี้ยนวน อาจารย 

76. นายกมลนาวิน อินทนูจิตร อาจารย 

77. นางสาวนวรัตน สีตะพงษ อาจารย 

78. ดร.จีราพัชร พลอยนลิเพชร อาจารย 

 

 

2. สรุปผลประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพในปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2557) 

องคประกอบที ่ จํานวน

ตัวบงชี้ 

คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 2 N/A N/A 

3. นักศึกษา 3 2.00 นอย 

4. อาจารย 3 2.82 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 

4 2.38 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 1 1.00 นอย 

รวม 14 2.27 ปานกลาง 

 

3. สรุปขอเสนอแนะโดยภาพรวมตามองคประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมิน

ในปท่ีผานมา 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 อาจปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรใหเหลอื 5 คน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 - 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 พัฒนากระบวนการปรับพืน้ฐานใหตรงศาสตร เพื่อลดจํานวนนักศึกษาตกออก 
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 

1. สนับสนุนใหอาจารยสงผลงานตีพิมพในฐานขอมูลที่ที่สามารถประเมินคะแนนไดสูง 

2. วางแผนการพัฒนาอาจารย (เชน กําหนดลําดับการลาศึกษาตอ/กําหนดการทํางานวิจัย/

กําหนดลําดับการขอตําแหนงทางวิชาการ) ใหชัดเจน เพื่อสะดวกตอการบริหารจัดการและ

ขอสนับสนุนงบประมาณ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของศาสตร การบริหารจัดการ และกระบวนการใน

การปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงแผนการดําเนินงานตางๆ ควรมีความชัดเจน มีความยืดหยุนสูง และ

ตองมีกระบวนการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. เพิ่มหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของหลักสูตร หรือพัฒนาเปนหองคอมพิวเตอรเฉพาะ

ศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาใหมากขึน้  

2. จัดสรรงบประมาณสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของหลักสูตร 

3. อาจารยประจําหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหคงสภาพที่ใชงานไดดี

ตลอดเวลา 

 

4. การนาํผลการดําเนินงานปกอนหนามาปรับปรุงในปปจจุบัน 

จากขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินในป 2557 คณะกรรมการประจําหลักสตูรได

ดําเนินการปรับปรุง ดงันี ้

- หลักสูตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อลดอัตราการตกออกของนักศึกษา โดยมี

โครงการปรับพื้นฐานใหกับนักศึกษาแรกเขาตั้งแตปที่ 1 มีการกําหนดอาจารยที่ปรึกษา

ทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องของการลงทะเบียนเรียน การปรับแผนการ

เรียน รวมถึงใหคําปรึกษาในดานวิชาการและการใชชีวิต ทําใหอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในปการศึกษา 2558 คดิเปนรอยละ 73.53 เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2557 ซึ่ง

มีอัตราการคงอยูรอยละ 51.25 

- สนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ

สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

- ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรป 2559 ใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร 

ลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษามีเวลาทํากิจกรรมมากขึ้น เพิ่ม

รายวิชาที่ทันสมัยเพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพิ่มรายวิชาหัวขอ

พิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอนดวย

หัวขอใหม ๆ ที่ทันสมัย 



- มีการเพิ่มจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สําหรับการสืบคนและปฏิบัติการโครงการ 

จํานวน 1 หอง ขนาด 6 ที่นั่ง พรอมเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ 

- เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนครุภัณฑเดิมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

8-404 จํานวน 10 เครื่อง 

- ฝายพัสดุและเจาหนาที่นักวิชาการคอมพิวเตอรมีการดูแล ปรับปรุง ใหหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรสามารถพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาํปการศึกษา 2558 

แผนการพัฒนาหลักสูตร วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน 

กําหนดแผนการประชุมเพื่อการบริหารหลักสตูรทั้งป

การศึกษา 

เมษายน 2558 

การจัดทํา มคอ.3  และ มคอ.4 

- ภาคเรียนที่ 1 /2558 

- ภาคเรียนที่ 2/2558 

 

กรกฎาคม 2558 

ธันวาคม 2558 

การจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษา มิถุนายน 2559 

การจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 

- ภาคเรียนที่ 1 /2558 

- ภาคเรียนที่ 2/2558 

 

ธันวาคม 2558 

พฤษภาคม 2559 

การจัดทําโครงการพัฒนาอาจารย พฤษภาคม 2559 

สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติที่มีตอ

คุณภาพของหลักสูตร 

พฤษภาคม 2559 

การจัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุง

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยการ

คอมพิวเตอร 

มิถุนายน 2559 

การปรับปรุงหลักสูตรป พ.ศ. 2559 มิถุนายน 2559 

การจัดทํา มคอ.7 กรกฎาคม 2559 

การจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา กรกฎาคม 2559 
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บทที่ 2 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงาน ระดับหลักสตูร 

 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ดังกลาว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ และ หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 12  ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว โทรศัพท : 081-9578409 

ผูจัดเก็บขอมูล   : ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว โทรศัพท : 081-9578409 

 

เกณฑการประเมนิ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

การ

ดําเนินงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไม

ผาน 

  ปริญญาตร ี

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําจําแนกตามตําแหนง

ทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตารางแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษา 

  



ตัวบงชี้ที่ 1.1.2คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

การ

ดําเนินงาน เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

คุณวุฒิ ระดั บปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ผู ช ว ย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปดสอน 

อยางนอย 2 คน 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําหลักสูตร

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษาซึ่งตองทําหนาที่เปนอาจารย

ประจําหลักสูตรที่ ระบุ ไวหลักสูตรใด

หลักสูตรหนึ่งเทานั้น 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

การ

ดําเนินงาน 

เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน ผาน ไม

ผาน 

  ปริญญาตร ี

ตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จ

และอนุมัติ / ใหความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใช

งานในปที่ 6) 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป 

ประกาศใชในปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป 

ประกาศใชในปที่ 8 

 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

2. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

3. คู มื อการพั ฒนาและปรั บปรุ ง

หลักสูตร 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1.12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน 

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

การ

ดําเนินงาน 

เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน ผาน ไม

ผาน 

  ปริญญาตร ี

ตัวบงชี ้TQF ขอ 1 – 5 ตองดําเนินการ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ .2  ที่ สอดคล อ งกั บกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห งชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอี ยดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ นกา ร ของป ระสบ การณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั ง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

 

 

 

1. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใน มคอ.2 

และคําสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตร 

2. รายงานการประชุมอาจารยประจํ า

หลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 ถงึ 6/2558 

3. รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตรในปการศึกษา 2558 



การ

ดําเนินงาน 

เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน ผาน ไม

ผาน 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

หมายเหต ุ

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ให

ตรวจประเมินตามปกติ แตไมนํามาเปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร“ผาน” หรือ “ไมผาน” ตาม

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผานตามองคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ปริญญาตรี 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

4. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) 

ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย โทรศัพท :  089-735-4447 

ผูจัดเก็บขอมูล  : รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย โทรศัพท :  089-735-4447 

 

เกณฑการประเมนิ     ใชคาเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได   = 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อผลิตบัณฑิต ใหมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มี

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ห ลั ก สู ต ร ที่ กํ า ห น ด ข อ ง บั ณ ฑิ ต

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะตองเปนผูมีความรู  มีคุณธรรม 

2.1-1 รายงานการศึกษาความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 

2557 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด 



ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการ  ดํารงชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและ

คว า ม รั บ ผิ ด ชอ บ  มี คุณ ลั กษณ ะ ต า มอั ต ลั กษ ณ ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ

การผลิตบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชขอมูลจาก

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การสํารวจความ

พึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ที่มีตอ

บัณฑิตระดับปรญิญาตรี ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวยรายการ

ประเมินความพึงพอใจ 5 ดาน ไดแก  

1. ดานคุณธรรมจรยิธรรมคะแนนเฉลี่ย32.86 

2. ดานความรูคะแนนเฉลี่ย29.33 

3. ดานทักษะทางปญญาคะแนนเฉลี่ย 32.00 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบคะแนนเฉลี่ย33.13 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลขการสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย31.20 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มีผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินเปน 

31.85 คดิเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 32 

2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 7 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถามของผูสาํเร็จการศึกษาที่ได

งานทํา 

รอยละ 21.88 

4. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 31.85 

5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิ คาเฉลี่ย 4.55 

 

วิธกีารคํานวณ 

 คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  

คะแนนที่ได   = 31.85= 4.55  คะแนน 

    7 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.00 

คะแนน 

N/A 4.55

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

จํานวนผูใชบัณฑิตที่ประเมินคณุภาพบัณฑิตมนีอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หามาตรการติดตามใหผูใชบัณฑติตอบแบบสอบถามใหมากขึน้ 



ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ บัณฑิตปรญิญาตรทีี่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาใน

สาขานั้นๆที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป

นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา

นั้นการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายได

เขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดการคํานวณรอยละของผูมีงานทําของ

ผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณ

เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย โทรศัพท  :  089-7354447 

ผูจัดเก็บขอมูล  : รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย โทรศัพท :  089-7354447 

 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

= รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสตูร 

 

 

 

** การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแต

ไมไดเปลี่ยนงาน มาพิจารณา ** 

 

 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจทั้งหมด 

X 100 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได   = 

 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 

32 คน ไดสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุก

คนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทําผลปรากฏวามีบัณฑิตตอบ

แบบสอบถาม 30 คน คิดเปนรอยละ 93.75 ของบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทํา 13 คน 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 6 คน ศึกษาตอ 1 คน และ

เกณฑทหาร 1 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

ทั้งหมด ดังนั้นบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป มี 19  คน คิดเปนรอยละ 67.86 คิดเปนคะแนน 

3.39 คะแนน 

2.2-1 ระบบฐานขอมูลภาวะการมี

งานทําของบัณฑิต (สําเร็จ

การศึกษาระหวางวันที่ 1 

มิ . ย .  2 5 57  – 3 1  ก . ค . 

2558) โดยสํานักสงเสริม

และวิชาการงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

  

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

                                           100 

X 5 



ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจการไดงานทํา คน 28 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 32 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 93.75 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 13 

6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 6 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 

8. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร คน 1 

9. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 10,887 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 67.86 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

   =  19 x 100  = รอยละ 67.86 

    28 

2. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กาํหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

   =       67.86 x 5  = 3.39 คะแนน 

   100 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้

เปา 

หมาย 

2558 

ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ป 

2557 

ป 

2558 
บรรล ุ

ไม

บรรล ุ

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

3.00 

คะแนน 

N/A 3.39

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 

จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

จํานวนบัณฑิตทีม่ีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จะตองวิเคราะหและทบทวนผลการสํารวจความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคของนายจางเพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร  

2. จัดทําแผนกิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงคที่ชัดเจน 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2บัณฑิต 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 4.55 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 3.39 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.97 

 

  



องคประกอบที ่3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 

 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ  

 

คําอธิบายตัวบงชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของ

ความสําเร็จ แตละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่ง

จําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะ

ธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความ

โปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร 

มีเครื ่องม ือที ่ใ ช ในการคัด เล ือก ขอม ูล  หร ือว ิธ ีการคัดน ักศ ึกษาให ได

นักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั ่นที่จะ

เร ียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี ้ให

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม

ประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของ

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวยุพดี  อนิทสร  โทรศัพท  : 089-737-4554 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุพดี  อนิทสร  โทรศัพท  : 089-737-4554 

 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการกํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

 กระบวนการ 

- ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การรับนักศึกษา 

เปาประสงค 

 หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือ และตั้งเปาประสงคในการรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําป

การศึกษา 2558 ใหเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรมีกระบวนการขั้นตอนการรับ

นักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี ้

การวางแผน (P) 

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือถึงกระบวนการและขั้นตอนตามระบบ

และกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 จํานวน 80 คน โดยมีการกําหนด

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา ดังนี้  

- ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร 

คณติศาสตร หรอืเทียบเทา  

- มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด

การศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 

การรับเขาศึกษา 

2. ในกระบวนการรับนักศึกษา มีการแบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบ โดยสํานักสงเสริม



ผลการดําเนนิงาน 

วิชาการและงานทะเบียน คือ 

 1) แบบโควตาเรียนดี จํานวนรอยละ 40 โดยคัดเลือกจากผลการเรียนของนักเรียนที่มีเกรด

เฉลี่ยในกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 และทําการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา ซึ่งแตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2) แบบภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ 60 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใตทั้ง 5 แหง มีการ

รับสมัครและสอบคัดเลือกโดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง และทําการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา ซึ่งแตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรง 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดยใชขอสอบของ

มหาวิทยาลัย และมีการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย

ประจําหลักสูตรรวมกับและโปรแกรมวิชา ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษาประจําป

การศึกษา 2558 ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยหลักสูตรมีสวนรวมในการดําเนินการดังนี้ 

- มีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมเปนกรรมการคุมสอบขอเขียน 

- มีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมเปนกรรมการสอบสัมภาษณ ทําหนาที่สอบสัมภาษณ

นักศึกษาตามประเด็นดานตาง ๆ ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานการใชภาษา ดานเจตคติตอวิชาชีพ 

และดานความสนใจตอเหตุการณบานเมือง เพื่อสังเกตพฤติกรรมความพรอม ความตั้งใจตอการ

เรยีนในหลักสูตร นอกจากนี้ยังพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นตนทั้งดานความรูพื้นฐานทางวิชาการ 

หรือประสบการณกิจกรรมที่จําเปนตอการเรยีนในหลักสูตร 

การประเมินผลการดําเนินการ (C)  

 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการรับเขานักศึกษา พบวานักศึกษาที่

รับเขาในปการศึกษา 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 68 คน ซึ่งไมเปนไปตามแผนที่วางไว และมีอัตราที่ลดลง

ถึงรอยละ 15 เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาปการศึกษา 2555-2557 ที่สามารถรับนักศึกษา

เขาไดครบเต็มจํานวน 80 คน ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดขอสรุปจากที่ประชุมในเรื่องปญหาการรับนักศึกษา

ที่มีจํานวนต่ํากวาเปาหมาย ไดแก 

 การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไม

ทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีเปดสอนในเกือบทุกสถาบันอุดมศึกษา ทําใหนักศึกษามี

ตัวเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น 
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ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีการเปดรับนักศึกษาจํานวนหลายรอบเพิ่มขึ้น 

 หลักสูตรที่เปดใหมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

 จํานวนโควตาการใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลง 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 ในปการศึกษา 2557 ที่ผานมา หลักสูตรไดดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา เพื่อคง

จํานวนนักศึกษาแรกเขาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ตั้งแตการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเพิ่ม

มากขึน้ ผานทาง road show ผานทางเว็บไซตของคณะ และเว็บไซตของโปรแกรมวิชาซึ่งสามารถคง

จํานวนนักศึกษาแรกเขาไดตามเปาหมายที่วางไว  

 ในปการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรไดดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา โดยคงนโยบายเดิม

ตั้งแตการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเพิ่มมากขึ้นผานทาง road show ผานทางเว็บไซตของคณะ และ

เว็บไซตของโปรแกรมวิชา และเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใชศิษยเกา ในการบอกตอรุนนอง

ในโรงเรียนเดิม แตปรากฏวาไมสามารถคงจํานวนนักศึกษาแรกเขาใหไดตามเปาหมายที่วางไว อัน

เนื่องมาจากเหตุผลที่กลาวมาขางตน 

 ดังนั้นหลักสูตรจึงไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกและให

ขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึน้ โดยผานทาง road show ในสถานศึกษา  

 ประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใชศิษยเกา ในการบอกตอรุนนองในโรงเรยีนเดิม 

 ประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา โดยนําเสนอโครงสรางหลักสูตร 

กจิกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน  

 เสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เปาประสงค 

 เนือ่งจากการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 มีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดผานการสอบโดย

ขอสอบกลาง เชน โควตาเรียนดี บําเพ็ญประโยชน กีฬา และการรับแบบยื่นความจํานง จึงควรมี

กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหนักศึกษากลุมนี้ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษามี

ความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีขึ้น ทางหลักสูตรจึงไดตั้ง

เปาประสงคใหนักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต

ในมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรมีกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 ในปการศึกษา 2558 คณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการวางแผน

และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน ในรูปของโครงการตางๆ โดย

หลักสูตรมีสวนรวมในโครงการเตรียมความพรอม ดังนี ้

- โครงการจัดกจิกรรมปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 เปนโครงการที่
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จัดขึ้นเพื่อปรับพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษา โดยหลักสูตร

รวมกับโปรแกรมวิชาไดรับมอบหมายใหสอนปรับพื้นฐานวิชาทางคอมพิวเตอร ซึ่งไดประชุม

รวมกันและกําหนดหัวขอการสอนปรับพื้นฐานใหแกนักศึกษา ไดแก วิทยาการคอมพิวเตอร

เบือ้งตน ขั้นตอนวิธี กฎหมายและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม 

ทฤษฎีการคํานวณทางคอมพิวเตอร การใชแอพพลิเคชันทางการเรียน และสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรพื้นฐาน โดยคํานึงถึงความรูพืน้ฐานเบือ้งตนที่นักศึกษาจําเปนตองทราบกอนการเขา

ศึกษา เพื่อลดอัตราการพนสภาพหรือการลาออกกลางคัน 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 58 เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อฝกการแกปญหา 

การเปนผูนํา การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป 

รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดย

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของโปรแกรมเขา

ประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมาย

ใหอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละชั้นปรวมดูแลนักศึกษาที่เขารวมโครงการดังกลาว 

- โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความ

พรอมและทําความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การใชชีวิตใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาใหม โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝาย

พัฒนานักศึกษาของโปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ใน

การจัดโครงการ และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมดูแลนักศึกษาที่

เขารวมโครงการดังกลาว 

- โครงการสงเสริมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ เปนโครงการ

ที่จัดขึ้นเพื่อใหความรูและสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งใน

ภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝาย

พัฒนานักศึกษาของโปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ใน

การจัดโครงการ และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมดูแลนักศึกษาที่

เขารวมโครงการดังกลาว 

การดําเนินการ (D) 

 อาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม ดังนี ้

- โครงการจัดกิจกรรมปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งจัดกิจกรรม

ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 1 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอร  

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ป 58 ซึ่งจัดกิจกรรมตั้งแตวันที่ 30-31 กรกฎาคม 

2558 และวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ฐานทัพเรือสงขลา  
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- โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 

2558 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- โครงการความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ ซึ่งจัดกิจกรรมใน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษา พบวา 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขารวมโครงการที่จัดขึ้น โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.14 โดยความพึงพอใจของนักศึกษาตอโครงการ Sci & Tech 

ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ป 58 มีระดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.54 ตามดวยโครงการกาวแรกสู

ประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโครงการจัดกิจกรรมปรับความรูพื้นฐานนักศึกษา

ใหม ประจําปการศึกษา 2558 ดวยคะแนนเฉลี่ย 3.98 และ 3.94 ตามลําดับ 

- นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลคะแนนการปรับพื้นฐานรวมของนักศึกษาในหลักสูตรพบวา คะแนน

เฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนดีขึ้นกวากอนเรียนรอยละ 34.89 ทําใหคาดวานักศึกษามีความรู

ทางดานคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ในปการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 22.28 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2557  

- อยางไรก็ตามพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ไดแก 

 นักศึกษายังเขารวมโครงการไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไมเห็น

ความสําคัญของโครงการ 

 ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัด ทําใหการสอนปรับพื้นฐานทําไดเพียง 2 

วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตรและวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งในความจริงแลวยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควร

เสริมดวย เชน วิชาภาษาอังกฤษ  

 หองเรยีนและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีจํานวนจํากัด 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 ในปการศึกษา 2557 ที่ผานมา หลักสูตรยังไมไดมีสวนรวมในสอนปรับพื้นฐานกอนการเขา

ศึกษาของนักศึกษา แตยังคงมีบทบาทหนาที่ในการมีสวนรวมและควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปที่

เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาภายในหลักสูตร 

 สําหรับในปการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรไดมีสวนรวมในการสอนปรับพื้นฐานกอนการเขา

ศึกษาของนักศึกษา ในสวนของรายวิชาปรับพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร และยังคงบทบาทหนาที่ใน

การมีสวนรวมและควบคุมการดูแลดําเนินงานทั่วไปที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษาของนักศึกษาภายในหลักสูตร  

 นอกจากนี้หลักสูตรยังไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนิน
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กิจกรรมในปการศึกษา 2559 ดังนี้ 

- การสอนปรับพื้นฐานไดดําเนินการโดยหลักสูตรรวมกับคณะเปนครั้งแรก จากแตเดิมจัดโดย

หลักสูตรรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากการประเมินผลพบวา นักศึกษามี

ความพรอมมากขึ้น อยางไรก็ตามไดพบปญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควร

ดําเนินการปรับปรุง ดังนี ้ 

 การเรยีนการสอนนักศึกษากลุมใหญ อาจทําใหการสอนไมทั่วถึง ควรสอนกลุมละไมเกิน 40 

คน 

 ควรมีการสอบวัดระดับความรูของนักศึกษากอนการเรียน เพื่อคัดเฉพาะนักศึกษาที่ยังไม

ผานตามเกณฑที่กําหนดไดเรียน ซึ่งจะเปนการลดจํานวนนักศึกษาในการเรียนกลุมใหญให

เล็กลง 

 ควรเพิ่มการสอนปรับพืน้ฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ป 58 จากการประเมินผลพบวา มีนักศึกษารุนพี่

และอาจารยประจําหลักสูตรสวนหนึ่งที่ไมไดเขารวมโครงการ จึงทําใหนักศึกษาและอาจารยไมได

รูจักกันทั้งหมด จึงเห็นควรใหนักศึกษาและอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการสรางสัมพันธอันดี

ภายในหลักสูตรและโปรแกรม ซึ่งอาจดําเนินการผานทางโครงการของโปรแกรมเอง เชน 

โครงการสานสัมพันธ อาจารย นักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร เปนตน 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.1-1 ระบบการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-2 แผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-3 รายงานการประชุมหลักสูตรครัง้ที่ 3/2557 

3.1-4 คําสั่งแตงตั้งกรรมการคุมสอบภาคปกติ 

3.1-5 คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษา 

3.1-6 รายงานการประชุมหลักสูตรครัง้ที่ 1/2558 

3.1-7 ระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1-8 รายงานสรุปโครงการจัดกิจกรรมปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 

2558 

3.1-9 ผลสรุปการดําเนินโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-10 อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

3.1-11 รายงานการประชุมหลักสูตรครัง้ที่ 2/2558 

 



27 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การรับนักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 

จุดแข็ง 

 ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพียงพอ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสตูรใหมากขึ้น 

  



ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ (P) 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียม

ความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื ่อใหมีความสามารถในการเรียนรู

ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยใน

ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถใน

รูปแบบตางๆ ทั ้งกิจกรรมในหอง เรียนและนอกหอง เรียน  มีกิจกรรม

เสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให

คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ

ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสรมิการเผยแพรผลงาน

วิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล ในการรายงาน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

ปรญิญาตร ี

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที ่21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของ

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรยีนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบ

อาชพีในอนาคต 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวยุพดี  อนิทสร  โทรศัพท  : 089-737-4554 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุพดี  อนิทสร  โทรศัพท  : 089-737-4554 

 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการกํากับ

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การควบคมุ การดแูลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปรญิญาตร ี

เปาประสงค 

 หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารอืเกี่ยวกับการควบคุม การดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแกนักศึกษา ซึ่งจะมีสวนชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมี

ความสุข ลดอัตราการลาออกกลางคัน โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดดําเนินการควบคุมดูแล

การใหคําปรึกษาตามระบบและกลไกการควบคุม การดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษา ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อกําหนดรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาใหมในแตละกลุม 

เพื่อชวยตอบขอซักถามและแกปญหาใหนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเรียนหรือการใชชีวติ

ในระดับอุดมศึกษา เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับ

ทุนการศึกษา เปนตน นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังไดมีนโยบายใหเพิ่มชองทางการติดตอระหวาง

อาจารยที่ปรกึษากับนักศึกษาของตนผานทางเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟซบุก หรือไลน เปนตน 

ซึ่งชวยเพิ่มความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาไดตลอดเวลา 

 จากนั้นทางหลักสูตรจะจัดสงรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาไปยังกองพัฒนานักศึกษา เพื่อใหกอง



ผลการดําเนนิงาน 

พัฒนานักศึกษาดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาจะจัดโครงการ

อบรมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความรูในเรื่องบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบแกอาจารย

ที่ปรึกษาตอไป 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรไดกํากับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแก

นักศึกษาทั้งในดานวิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธคาบโฮมรูม (15.00-16.45 

น.) ของทุกสัปดาห โดยจะตอบขอซักถามและชวยแกปญหานักศึกษาที่มีขอสงสัยหรอืปญหาจากการเขา

เรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียน  การแกผลการเรียน การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

การรับทุนการศึกษา เปนตน ซึ่งนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดที่หองพัก

อาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบ หรอืผานทางเครอืขายสังคมออนไลนที่อาจารยที่

ปรึกษาแตละคนกําหนดไว นอกจากนี้หลักสูตรยังกํากับ และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูล

ประวัติการใหคําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการติดตามและการใหคําปรึกษาตาม

แบบฟอรมของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ให

คําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

  หลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการควบคุม การดูแลใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา พบวา 

- กระบวนการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา เปนไปตามแผนที่วางไว อยางไร

ก็ตามพบวามีปญหาและขอเสนอแนะบางประการ ไดแก 

 อาจารยที่ปรึกษาอยากใหคงโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพของ

นักศึกษา เนื่องจากเปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร รายวิชา 

แผนการเรียน และการปรับแผนการเรียนตามศักยภาพของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดรับ

ทราบขอมูลที่จําเปนสําหรับการเรียนของตนเอง 

 การเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาของตนผานทางเฟซบุกจะ

ประสบปญหาเมื่อมีการแจงขอมูลใดๆ จะไมมีความเปนสวนตัว เนื่องจากมีขอมูลอื่นปะปน

อยูดวย จึงเสนอแนะใหสรางเปนกลุมเฟซบุก เพื่อใหเกิดความสะดวกและเปนสวนตัวมาก

ยิ่งขึน้ 

 การสงขอมูลการติดตามและการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาตามแบบฟอรมของกอง

พัฒนานักศึกษา พบวามีอาจารยสงขอมูลดังกลาวใหแกกองพัฒนานักศึกษาจํานวน 5 คน 

คดิเปนรอยละ 62.50 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต 

ซึ่งจัดทําโดยกองพัฒนานักศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ย 4.57 ระดับมาก

ที่สุด โดยมีความพึงพอใจในดานชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา และ
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ผลการดําเนนิงาน 

ดานนักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดย

อาจารยที่ปรึกษา  ในระดับมากที่สุดและเปนลําดับสูงสุด รองลงมาคือดานอาจารยที่ปรึกษาให

ความชวยเหลืออื่น ๆ หรือถายทอดประสบการณอื่น ๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น

และชวยแกไขปญหาตาง ๆ ดานการใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา และดาน

อาจารยที่ปรึกษาใหความสนใจติดตามผลการเรยีนของนักศึษา เพื่อชวยใหนักศึกษาเรียนจบตาม

เวลาของหลักสูตร ตามลําดับ 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 ในปการศึกษา 2557 ที่ผานมา หลักสูตรไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

และควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการเพิ่มชองทางการติดตอ

ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผานทางสื่อสังคมออนไลน และมีโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ

เทคนิคการเรยีนตามศักยภาพของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับแผนการเรียนตามศักยภาพ

ของตนเองได ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการคงอยูของนักศึกษาในปที่ผานมา ตั้งแตปการศึกษา 2555-

2556 พบวานักศึกษาในชั้นปที่ 1 จะมีอัตราการคงอยูลดลงเกอืบรอยละ 50 อันเนื่องมาจากนักศึกษา

ที่รับเขากับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนจริงในแตละปการศึกษา มีจํานวนแตกตางกัน แตเมื่อนักศึกษา

ขึน้สูช้ันปที่ 2 จนถึงชั้นปที่ 4 จะมีแนวโนมของอัตราการคงอยูที่คงที่  

 โดยในปการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรไดคงนโยบายการกําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่

ปรกึษาและควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารย

ที่ปรึกษาและนักศึกษาผานทางสื่อสังคมออนไลน การคงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ

เรยีนตามศักยภาพของนักศึกษา อีกทั้งในปการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรยังไดควบคุมการดําเนินงาน

ของอาจารยที่ปรึกษาโดยใหอาจารยที่ปรึกษากรอกแบบการใหคําปรึกษาตามแบบฟอรมของกอง

พัฒนานักศึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวการใชชวีิตของนักศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 

2557 ที่มีอัตราการคงอยูรอยละ 51.25 เมื่อเทียบกับอัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในป

การศึกษา 2558 ที่มีอัตราการคงอยูรอยละ 73.53 ซึ่งถือวามีแนวโนมที่ดีขึ้น อันเนื่องจากบทบาท

ของอาจารยที่ปรึกษาในการคําปรึกษาแนะนําทั้งทางดานวิชาการและดานการใชชีวิตใน

สถาบันอุดมศึกษา  

 ดังนั้นในปการศึกษา 2559  ที่ประชุมหลักสูตรจึงมีความเห็นวา 

- ใหคงนโยบายการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา และจัดการ

แกไขปญหาที่เกิดขึน้จากการเพิ่มชองทางการติดตอดวยเฟซบุก 

- ใหคงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรยีนตามศักยภาพของนักศึกษา 

- ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาสงขอมูลการติดตามและการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา

ตามแบบฟอรมของกองพัฒนานักศึกษา ใหไดครบรอยละ 100 
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เปาประสงค 

 หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยในปการศึกษา 2558  หลักสูตรไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสรมิสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะไดวางแผนการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา

นักศึกษาทั้งการจัดหาทรัพยากร สื่อการสอน และวัสดุตาง ๆ ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

นอกจากนี้ยังวางแผนจัดกิจกรรมที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร

ใหแกนักศึกษา เชน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และ

กิจกรรมวิชาการ ในรูปของโครงการตางๆ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงการเสวนาเรื่องมั่นใจเดินหนาสูอาชพี เปนตน 

 นอกจากนี้ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดวางแผน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีกจิกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไป

ตามที่หลักสูตรกําหนด เสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลจากการดําเนินงาน

ที่ผานมาในปการศึกษา 2557 ซึ่งที่ประชุมหลักสูตรไดขอสรุปใหมีการคงโครงการที่ดําเนินการไวในป 

2557 เชน โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา โครงการสัมมนาวิชาการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เปนตน และเพิ่มโครงการพัฒนาทักษะทางดาน

วิชาการใหมากขึน้  

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรไดประชุมดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะในการดําเนินกิจกรรมและ

โครงการตางๆ ที่ไดวางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1. โครงการที่หลักสูตรดําเนินการรวมกับคณะเชน 

- โครงการอบรมใหความรูเรื่อง “บุคลิกภาพดี กาวอยางมั่นใจสูวัยทํางาน” ดําเนินการจัดวันที่ 2 

เมษายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  

- โครงการบรรยายพิเศษดานคุณธรรมจริยธรรม “วัยรุนยุคใหม ใสใจคุณธรรม” ดําเนินการจัด

วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ” ดําเนินการจัดวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 202 อาคาร
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ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

- โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ “เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ดําเนินการจัดวันที่ 23 

พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอง 10-103 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- โครงการเสวนาเรื่อง “มั่นใจเดินหนาสูอาชีพ” ดําเนินการจัดวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ หอง

ประชุมปาริฉัตร ชัน้ 5 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. โครงการที่หลักสูตรดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ไดแก 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา” ดําเนินการจัดวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอรซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้น

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหทราบถึงการวางแผนการเรียนของตน การเพิ่มถอนในรายวิชา การ

คิดคํานวณเกรดเฉลี่ยในแตละภาคการศึกษาและเกรดเฉลี่ยรวม และการปฏิบัติตนในการเรียน

รายวิชาตาง ๆ ภายในหลักสูตรเปนตน 

- โครงการสัมมนาวิชาการ“รูเทาทันกฎหมาย และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ดําเนินการจัดวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุม 2 อาคารศูนยภาษาและ

คอมพิวเตอรซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในรายวิชากฎหมายทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเปนการใหความรูกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษาชั้นปอื่น ๆ ทั้ง

ในและนอกหลักสูตร ทั้งนี้โครงการดังกลาวนักศึกษาจะไดมีโอกาสในการดําเนินโครงการตั้งแต

เริ่มตนเขียนโครงการ การประสานงานติดตอกับหนวยงานภายนอก ไดแก กรมตํารวจและ

ธนาคารออมสิน  การดําเนินโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการและประเมินผลโครงการ ซึ่งจะ

ชวยในการเสริมสรางใหนักศึกษาไดนําทักษะการเรียนรูตาง ๆ ที่จําเปนตองใชมาชวยในการ

ดําเนินโครงการเชน ทักษะดานความรู การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เปนตน 

- โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่” ดําเนินการจัด

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอรซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดย

นักศึกษาชั้นปที่ 3 ในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร โดยเปนการใหความรูและ

ใหบริการเบื้องตนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหแกนักศึกษา

และผูสนใจทั่วไป เชน การใหบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอรฟรี การใหบริการติดตั้งซอฟตแวร

สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน การขายสินคาที่จัดทําขึ้นจากนักศึกษา และ

การเลนเกมสตอบปญหาชิงรางวัล เปนตน ทั้งนี้นักศึกษาจะไดมีโอกาสดําเนินโครงการดวย

ตนเอง ตั้งแตการเขียนโครงการ การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน บริษัท

ทางดานคอมพิวเตอร บริษัททางดานการสื่อสารโทรคมนาคม การดําเนินโครงการ จนกระทั่ง

สิ้นสุดโครงการและประเมินผลโครงการ ซึ่งจะชวยในการเสริมสรางใหนักศึกษาไดนําทักษะการ

เรียนรูตาง ๆ ที่จําเปนตองใชมาชวยในการดําเนินโครงการเชน ทักษะดานความรู การสื่อสาร 

การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น การเขียนบันทึกขอความในระบบราชการ เปนตน 

- โครงการอบรมใหความรูเรื่อง “ระบบสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร” ดําเนินการจัดวันที่ 
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18 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอรซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นให

นักศึกษาในรายวิชาทางดานเครอืขายคอมพิวเตอร สําหรับชั้นที่ 2 และ 3 โดยดําเนินงานภายใต

ความรวมมือกับบรษิัทอินเตอรลิงค ซึ่งเปนหนวยงานภายนอกดานอุปกรณเครอืขายคอมพิวเตอร 

จัดอบรมฝกปฏิบัติจรงิเกี่ยวกับการใชงานสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร ทําใหนักศึกษาได

มีโอกาสเรยีนรูและฝกปฏิบัติกับหนวยงานจริง 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอมการทําโครงงานดานคอมพิวเตอรสําหรับ

นักศึกษา” ดําเนินการจัดวันที่ 12-14 ธันวาคม 2558 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 206 

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอรซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา

ชัน้ปที่ 3 และ 4 โดยมีการเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอกมาใหความรูดานโมบายซอฟตแวร

เพื่อนําไปใชในการจัดทําโครงการดานคอมพิวเตอร 

- โครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวขอ “สังคม

ความรูและดิจิตอล (Knowledge& Digital Society National Conference)” ระหวางวันที่ 25-26 

ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ

นํานักศึกษาชั้นปที่ 4 ไปแสดงผลงานการวิจัย ซึ่งทางโปรแกรมวิชาจะสนับสนุนคาใชจายในการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

- โครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ คร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสําคัญของ

ไทย กาวไกลสูเวทีสากล”  ระหวางวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อนํา

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไปแสดงผลงานการวิจัย ซึ่งทางโปรแกรมวิชาจะสนับสนุนคาใชจายในการ

นําเสนอผลงานวิจัย 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาการประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ดําเนินการ พบวา 

- การประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยสวนใหญ อยางไรก็ตามพบวามี

ปญหาและขอเสนอแนะบางประการ ไดแก 

 วันที่จัดโครงการมักอยูในชวงระหวางวันจันทร-ศุกร ซึ่งนักศึกษามีการเรียนการสอนทําใหมี

ผลกระทบตอการเรยีนการสอน และในบางคร้ังนักศึกษาเขารวมโครงการไมครบ 100% 

 โครงการที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตรของทาง

มหาวิทยาลัยและทางคณะ มีจํานวนมากเมื่อเทียบกับโครงการทางดานวิชาการซึ่งจัดโดย

หลักสูตรและโปรแกรมวิชา 

- การประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมอยู

ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.42 และมีแนวโนมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2557 ซึ่งได
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คะแนนเฉลี่ย 4.35 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 จากผลการดําเนินงานของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ในปการศึกษา 2557 ที่ผานมา ซึ่งเห็นควรใหมีการคงโครงการที่จัดขึ้นจากหลักสูตร

และโปรแกรมวิชาจํานวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการอบรมใหความรูเรื่อง “ระบบสายสัญญาณ

เครือขายคอมพิวเตอร”2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา” 

และ 3) โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่”และใหเพิ่ม

โครงการสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ซ่ึงในปนี้ไดจัดใหมีเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ ซึ่งสงผลใหเกิดการ

ผลักดันใหนักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการ จํานวน 5 คน จาก 3 หัวขอวิจัย  
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ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

โครงการ 

1. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง “ระบบ

สายสญัญาณเครอืขายคอมพิวเตอร” 

2. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ “เทคนิคการ

เรยีนตามศกัยภาพนกัศกึษา” 

3. โครงการสมัมนาวิชาการ “เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที”่ 

โครงการที่คงจากป 2557  

1. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง “ระบบสายสญัญาณ

เครอืขายคอมพิวเตอร” 

2. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ “เทคนิคการเรยีน

ตามศกัยภาพนกัศกึษา” 

3. โครงการสมัมนาวิชาการ “เทคโนโลยคีอมพวิเตอร

และอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่” 

โครงการที่เพิ่มจากป 2557 

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ “การเตรยีมความ

พรอมการทําโครงงาน” 

2. โครงการสมัมนาวิชาการ“รูเทาทนักฎหมาย และ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ” 

โครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจยั 

1. นําเสนอผลงานวิจัยที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ใน

หัวขอ “สังคมความรูและดจิิตอล(Knowledge & 

Digital Society National Conference)” จํานวน 3 คน 

2. นําเสนอผลงานวิจัยที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จาํนวน 2 คน 
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 ดังนั้นในปการศึกษา 2559 ที่ประชุม

หลักสูตรจึงมีความเห็นวาใหคงโครงการของการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ที่จัดขึ้นในปการศึกษา 2558 ไว 

และสง เสริมใหมีการจัดโครงการเพิ่มพัฒนา

ศักยภาพทางดานวิชาการของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

และเพิ่มการผลักดันนักศึกษาไปนําเสนอผลงาน

การวิจัยในการประชุมวิชาการใหเพิ่มขึ้น  

 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.2-1 ระบบการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

3.2-2 รายงานการประชุมหลักสูตรครัง้ที่ 3/2557 

3.2-3 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

3.2-4 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

3.2-5 ตารางการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรกึษา 

3.2-6 แบบติดตามและการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

3.2-7 รายงานการประชุมหลักสูตรครัง้ที่ 5/2558 

3.2-8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว

การใชชีวติ 

3.2-9 อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

3.2-10 รายงานสรุปการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียนตามศักยภาพ

นักศึกษา” 

3.2-11 รายงานสรุปการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “รูเทาทันกฎหมาย และอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

3.2-12 รายงานสรุปการดําเนินโครงการสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนที่” 

3.2-13 รายงานสรุปการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่อง “ระบบสายสัญญาณเครือขาย

คอมพิวเตอร” 

3.2-14 รายงานสรุปการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอมในการทํา

โครงงานดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา” 

3.2-15 รายงานสรุปการดําเนินโครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจยัในการประชุมวิชาการ 

ปการศึกษา 2559 

คงโครงการเดิมในป 2558 

โครงการนํานักศกึษาไปแสดงผลงานการวิจัย 

*เพิ่มจํานวนนักศึกษาเขารวมใหมากขึ้น 

เพิ่มโครงการดานวชิาการ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.2 

จุดแข็ง 

1. มีโครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัย 

2. มีการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนกัศึกษาผานทางสื่อสังคมออนไลน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

ไมม ี

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมม ี  



ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการ

คงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง 

และนักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษาในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวยุพดี  อนิทสร  โทรศัพท  : 089-737-4554 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวยุพดี  อนิทสร  โทรศัพท  : 089-737-4554 

 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีการ

รายงานผล

การ

ดําเนนิงาน 

- มีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

-มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การ

ดําเนนิงานที่ดี

ขึ้นในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนนิงาน

ที่ดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนนิงานที่ดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่โดด

เดน เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุมเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผล

การดําเนินงานที่โดดเดน

อยางแทจริง 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยูจริง ในแตละป

การศึกษา 

อัตราการคงอยู 

(พิจารณาเฉพาะ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1) 2555 2556 2557 2558 2559 

รุน 1 (1/2555) 86 54 42 38 37 62.79 

รุน 2 (1/2556) - 84 51 44 41 60.71 

รุน 3 (1/2557) - - 80 49 43 61.25 

รุน 4 (1/2558) - - - 68 51 75.00 
 

 จากขอมูลในตารางพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร เปนดังนี ้

  นักศึกษาปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 62.79 

  นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 60.71 

  นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 61.25 

  นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 75.00  

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้นตอเนื่องกัน 3 ป 

เนื่องจากหลักสูตรไดมีการดําเนินการและจัดกจิกรรมเพื่อลดอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา 

โดยมีโครงการปรับพื้นฐานใหแกนักศึกษาตั้งแตแรกเขาในปที่ 1 เพื่อปรับความรูใหแกนักศึกษาให

สามารถศึกษาตอในหลักสูตรได มีการกําหนดอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา

ในเรื่องของการลงทะเบียนเรียน การปรับแผนการเรียน รวมถึงการใหคําปรึกษาทั้งในดานวิชาการ

และดานการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีการสอนเสริมในบางรายวิชากอนการสอบกลาง

ภาคและปลายภาค เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 

ปก
าร

ศึก
ษา

 

จํา
นว

นร
บัเ

ขา
 จํานวนสาํเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

จํานวนที่

คงอยูสิ้นป

การศึกษา 

2558 

จํานวนทีล่าออก 

/พนสภาพ ณ 

สิ้นปการศึกษา

2558 

อัตรา

สําเร็จ

การศึกษา 
2558 2559 2560 2561 

2555 86 1 - - - 43 42 1.16 

2556 84  - - - 44 40 - 

2557 80   - - 41 39 - 

2558 68    - 50 18 - 



 

 นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2555 เปนนักศึกษารุนแรกของหลักสูตรที่ไดดําเนินการใช

หลักสูตร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่เหลืออยูในปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 43 คน 

มีจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร จํานวน 1 คน ซึ่งคิดเปนอัตราการ

สําเร็จการศึกษารอยละ 1.16 

 เมื่อพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรพบวา  

 ลําดับที่ 1 ของนักศึกษาทั้งหมด ยังไมผานวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งเปน

วิชาในกลุมเนื้อหาบังคับ โดยมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 31 คน คดิเปนรอยละ 72.09 

 ลําดับที่  2 ของนักศึกษาทั้งหมด ยังไมผานวิชาในกลุมวิชาแกน ซึ่งเปนวิชาทางดาน

คณิตศาสตรและการคํานวณ ไดแก วิชาแคลคูลัส 1 วิชาวิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร และวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีจํานวนนักศึกษา 21 คน 12 คน และ 6 คน 

ตามลําดับ คดิเปนรอยละ 48.00 

 ลําดับที่ 3 ของนักศึกษาทั้งหมด ยังไมผานวิชาในกลุมวิชาเนื้อหาเลือก ซึ่งเปนวิชาดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร ไดแก การเปนผูประกอบการ จํานวน 6 คน และฐานขอมูลขั้นสูง 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.00 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลที่ปรากฏดังกลาวและพิจารณาขอมูลของนักศึกษาแตละคนพบวา นักศึกษา

ที่ผานวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรแลว แตยังไมผานวิชาในกลุมวิชาแกนหรือกลุมวิชา

เนื้อหาเลือก กําลังลงทะเบียนวิชาที่ตกคางอยูในเทอม 3/2558 ซึ่งมีแนวโนมวาหากครบกําหนดตาม

ระยะเวลาเรียนในเทอม 3/2558 แลว นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2555 นี้ นาจะมีจํานวน

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม 

 จากผลที่ปรากฏขึน้ทางหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารอืรวมกัน เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา

ที่เกิดขึ้น ดังนี ้

 เห็นควรใหคงการปรับพื้นฐานทางดานคณติศาสตรใหแกนักศึกษากอนเขาศึกษาในหลักสูตร 

เนื่องจากนักศึกษาที่รับเขาในป 2555 นี้ ยังไมไดมีการปรับพืน้ฐานการเรยีนทางคณิตศาสตร

มากอน 

 สรางแรงจูงใจในการทําโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

 อาจารยประจําวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรควรมีการติดตามนักศึกษาในรายวิชา 

เพื่อกระตุนใหเกิดการทําโครงงานใหมากขึ้น  

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรในภาพรวมทั้งหมด ไดคะแนนเฉลี่ย 

4.60 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในดานอาจารยผูสอนเปนอันดับสูงสุด ตามดวยการ

จัดการเรียนการสอน การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน การจัดการ

หลักสูตร การวัดประเมินผล และสภาพแวดลอมการเรยีนรู ตามลําดับ 
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 โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น

รอยละ 1.32เมื่อเทียบกับผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมป 2557 ซึ่งไดคะแนน

เฉลี่ย 4.54 และอยูในระดับมากที่สุด 

 

การรองเรียนของนักศึกษา 

 นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องเพื่อรองเรียนปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดหลายชองทาง เชน อาจารยที่

ปรกึษา ประธานหลักสูตร หรอืประธานโปรแกรมโดยตรง หรือผานทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา ซึ่ง

เมื่อทางหลักสูตรไดรับขอรองเรียนดังกลาวแลว คณะกรรมการหลักสูตรจะประชุมรวมกันเพื่อ

ปรกึษาหารอื และดําเนินการประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดการขอรองเรียน

ดังกลาว 

 โดยในปการศึกษา 2558 ไมปรากฏวามีการรองเรียนของนักศึกษา เชนเดียวกับในปการศึกษา 

2557 และในปนี้ไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ซึ่งไดคะแนน

เฉลี่ย 4.00 และอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในดานการมีชองทางในการรองเรียนหลาย

ชองทาง ดานความกระตือรือรนและความรวดเร็วในการจัดการตอขอรองเรียน ดานขอรองเรียน

ไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม ดานวิธีการจัดการตอขอรองเรียนมีความเหมาะสม และดาน

คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.3-1 อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

3.3-2 ผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2555 

3.3-3 รายงานการประชุมหลักสูตรครัง้ทื่ 6/2558 

3.3-4 ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 

  



สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 

จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สรางแรงจูงใจในการทําโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

2. อาจารยประจาํวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ควรมีการติดตามนักศึกษาใน

รายวิชา 
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง 

1. มีโครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัย 

2. มีการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนกัศึกษาผานทางสื่อสังคมออนไลน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพียงพอ 

2. อัตราการสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสตูรใหมากขึ้น 

2. สรางแรงจูงใจในการทําโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

3. อาจารยประจาํวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ควรมีการติดตามนักศึกษาใน

รายวิชา 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 3 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3 

  



องคประกอบที ่4  อาจารย 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตอง

กําหนดเกณฑคุณสมบัต ิอาจารยที ่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา 

วิส ัยทัศน ของสถาบันและของหลักสูตรมีกลไกการคัดเล ือกอาจารย ที่

เหมาะสม โปรงใสนอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนด

นโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที ่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมี

การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการ

ดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  ในการ

รายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของ

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิ

การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการ

สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของ

หลักสูตร 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 089-6556778 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 089-6556778 
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เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการกํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

เปาประสงค 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของทางมหาวิทยาลัยและ

กรอบมาตรฐานของหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดใชระบบการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีการดําเนินงาน ดังนี ้

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรมีระบบการรับอาจารยประจํา โดยอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการ

สรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่อง การ

จัดหาและคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือเปนผูมีประสบการณหลายป หรือเปนผูที่
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อยูระหวางการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษาภายใน 6 เดือน สําหรับการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรจะคัดเลือกอาจารยประจําที่มี

คุณสมบัติที่ตรงกับความตองการของหลักสูตร โดยผานการพิจารณาจากที่ประชุมอาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ฯ  และนําเสนอไปยังคณะเพื่อแตงตั้งเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เพื่อรับรอง 

 สืบเนื่องจากการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2558 มีการวางแผนปรับอาจารยประจําหลักสูตร 

เนื่องจากรองศาสตราจารยยาใจ  โรจนวงศชัย กําลังจะเกษียณอายุราชการในป 2559 และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ศศลักษณ ทองขาว ถูกทาบทามใหไปชวยราชการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ทาง

หลักสูตรจึงวางแผนปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตรชุดใหม โดยมีการเสนอชื่ออาจารยกฤษณวรา  

รัตนโอภาส ในที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาแลววามี

คุณสมบัติครบถวน โดยมีวุฒิการศึกษาสัมพันธกับหลักสูตร ทั้งปริญญาตรี (วศ.บ วิศวกรรมไฟฟา) 

และปรญิญาโท (วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา และ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) นอกจากนี้ยัง

ศึกษาอยูในระดับปรญิญาเอกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอีกดวย ดวยเหตุนี้รายชื่อกรรมการประจํา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จึงเปน ดังนี ้

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีรัตน  นวลชวย 

2. นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ 

3. นาวสาวยุพดี  อินทสร 

4. นายโชติธรรม  ธารรักษ 

5. นายกฤษณวรา  รัตนโอภาส 

การดําเนินการ (D) 

 จากการประชุมหลักสตูรคร้ังที่ 1/2558 หลักสูตรมมีตใิหยงัคงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

ชุดเดิมไปกอน และจะเปลี่ยนรายชื่ออาจารยประจําหลักสตูรในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ตอไป ซึ่ง

ตอมาไดเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรชุดใหมในเลม มคอ. 2 ของหลักสตูรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 จากการที่หลักสูตรไดปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตร ตรวจสอบแลวทุกคนมีคุณสมบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนทุกคนมี

คุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหนงทางวิชาการไปตามมาตรฐานกําหนด  

การนําไปปฏบิัติหรอืการพฒันาตอ (A) 

 อาจารยประจําทุกคนไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรม/โครงการ (การทําผลงานวิชาการ) 

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย และดําเนินทําผลงานวิชาการ/เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อขอ

ตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
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ระบบการบริหารอาจารย 

เปาประสงค  

 มีการกําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานเพื่อใหอาจารยมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดใชระบบและ

กลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้  

การวางแผน (P)  

1. ในระยะยาวหลักสูตรรวมกับคณะใหขอมูลเพื่อจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง 

สําหรับระยะสั้นในแตละปอาจารยประจําหลักสูตรมีการรวมประชุมวางแผน โดยในปการศึกษา 

2558 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 ไดนําผลจากการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ป 2557 และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการ

ประเมินตนเอง) ซึ่งประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารยประจําหลักสูตรตามภารกิจดาน 

ตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริม 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนา

ตนเอง การนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่น ๆ เชน 

การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) เพื่อวางแผนการบริหารอาจารย รวมถึงกําหนดหนาที่ให

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา จัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และเอกสาร

การทวนสอบตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 (1 ตุลาคม 2558- 30 

กันยายน 2559) ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี ้

- โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กิจกรรมที่ 1) มีการตั้งงบ

สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทํา

เอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารย 

- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการตั้งงบสําหรับบุคลากรใหเขา

รวมประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และพัฒนาองคความรู รวมถึง

สงเสริมใหไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ (กิจกรรมที่ 1) มีการตั้งงบจัดสัมมนาวางแผนเตรียม

ความพรอมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพรอมดาน

การบรหิาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพ 

(กิจกรรมที่ 4) นอกจากนี้ มีการตั้งงบสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย

ทางดานคอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (กจิกรรมที่ 10) 

การดําเนินการ (D) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการ

เกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการ

ประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 
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มคอ.7 และเอกสารการทวนสอบ ตามกําหนดเวลา 

2. ดําเนินการตามแผนรวมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรในสวนของโครงการที่เกี่ยวของกับการ

สนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ 

วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตร

ทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยประจํา

หลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

งานวิจัย และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทําการสอนในสาขาวิชาตามความ

ถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัดและอาจารย

ประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยมีผลประเมินความพึงพอใจตอการบริหาร

และพัฒนาอาจารยในระดับมาก (4.40) 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของ

การทําวิจัย รวมทั้งการนําเสนอผลงานวิจัยควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการ

ทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เปาประสงค 

 อาจารยไดพัฒนาความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีความพรอมในการผลิต

ผลงานทางวิชาการ โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดใชระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมี

รายละเอียดการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เพื่อเสนอจัดสรร

งบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน

หลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดประชุมรวมกับโปรแกรมวิชา เสนอใหตั้งงบประมาณในการพัฒนา

อาจารยอยางตอเนื่องทุกป เชน การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและ

การสัมมนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 5,000 บาทตอคน 

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจํา

หลักสูตร ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอดุมศกึษากาํหนด (ไมนอย

กวารอยละ 60) 
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ผลการดําเนนิงาน 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุ

ชวงเวลาการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมี

ความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงาน

ผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการ 

บูรณาการองคความรูจากการอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน 

นอกจากนี้หลักสูตรไดวเิคราะหถึงงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรรวมกับ

โปรแกรมวิชาไดวางงบประมาณไวโดยเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท แตพบวาในการเดินทางไปพัฒนา

ตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรแตละคร้ังตองใชงบประมาณที่มากกวาที่ไดตั้งงบประมาณไว 

2. กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตร

ตอการบรหิารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2558 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับ

มากที่สุด (4.64) และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 

2559 ตอไป 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

1. หลักสูตรเรงรัดสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทําผลงานทางวิชาการ รวมถึงทําผลงานเพื่อเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

2. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองรวมกับโปรแกรมวิชาโดยเฉลี่ยคนละ 5,000 

บาท นั้น หลักสูตรไดเสนอโปรแกรมวิชาใหมีการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาตนเอง

เพิ่มเติม และไดปรึกษารวมกับคณะ ซ่ึงมีขอตกลงรวมกันคือถาหากเปนการพัฒนาตนเองในสวนของ

การนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุน

งบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศประกาศคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.1-1 กรอบอัตรากําลงัและแผนพฒันาตนเอง  

4.1-2 คําสั่งเปลีย่นแปลงกรรมการหลักสูตร 

4.1-3 รายงานการประชุมหลักสูตรคร้ังที่ 1/2558 

4.1-4 แผนปฏิบัติประจําป 2559 



หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.1-5 การนําเสนอผลงานในระดับตาง ๆ ทัง้ในระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ

4.1-6 แบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

4.1-7 รายงานผลการประชุม อบรม หรือสมัมนาวิชาการ 

4.1-8 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสตูรตอการบริหาร

จัดการหลักสตูร ปการศึกษา 2558 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 

จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

ในโปรแกรมวิชามีอาจารยทีม่วีุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอรนอยกวาวุฒิทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หากมีการรับอาจารยเพิ่ม ควรรับผูที่มีวุฒิทางวิทยาการคอมพิวเตอรโดยตรง 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒปิริญญาเอก 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 089-6556778 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 089-6556778 

 

เกณฑการประเมนิ แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปน

คะแนนระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึน้ไป 

 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =     

 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที ่ไดร ับหรือเทียบเทาตาม

หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมี

หลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิ

ปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จํานวนอาจารยทีม่ีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม	5
 X 5 



ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558   หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมี

อาจารยประจํา 6 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน 

คดิเปนรอยละ 33.33 ซึ่งคดิเปน 5 คะแนน 

4.2.1-1 จํานวนอาจารยประจําที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตามสูตร 
�	�	���

�
  =   รอยละ 33.33 

2. จากขอ 1. ที่คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไดรอยละ 

33.33 ซึ่งตามเกณฑระดับปรญิญาตรีตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 ขึน้ไป ดังนั้นจึงไดคะแนนเต็ม= 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ
ไม

บรรล ุ

ร อยละของอาจารย ประจํ า

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 รอยละ 33.33 

5 คะแนน 

รอยละ 33.33 

5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.1  

จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

อาจารยในหลักสตูรมีวุฒปิรญิาเอกนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
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4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 089-6556778 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 089-6556778 

 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํ ารงตําแหนงผู ช วย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํ ารงตําแหนงผู ช วย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 80 ขึน้ไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

  

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

 คะแนนที่ได=  

 

  

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

X 5 



ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา  2558  หลักสูตรวิทยการคอมพิวเตอร มี

อาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 6 คน เปนอาจารยที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 

2 คน และตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน ดังนั้น  

มีจํานวนอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ

ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ทั้งหมด 3 คน 

คดิเปนรอยละ 50 ซึ่งคดิเปน 4.17 คะแนน 

4.2.2-1  จํานวนอาจารยประจําที่มี

  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

  ระดับผูชวยศาสตราจารย

  และรองศาสตราจารย 

  

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 
��	���

�
          =  รอยละ  50 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

��	�	�

��
          = 4.17 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557  2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตรที่ดํ า รงตํ าแหน งทาง

วิชาการ 

รอยละ 50 รอยละ 50 

4.17 คะแนน 

รอยละ 50 

4.17 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  

จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

อาจารยประจาํหลักสูตรที่มตีาํแหนงทางวิชาการยงัมนีอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 

 

 

  



4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมนิ  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึน้ไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึน้ไป 

 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  =  

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่

ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

 X 100 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล

ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนนิการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบยีน 

- ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับ

สมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้

คา

น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 
 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 



ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร   มีผลงานวิชาการของอาจารย  จํานวน 2 

เรื่อง มีผลรวมถวงน้ําหนัก 0.6  คดิเปนรอยละ 10.00  คดิเปน 2.50 คะแนน 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

 
�.�

�
×100 =  รอยละ 10.00 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
��.��

��
×5         = 2.50   คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

รอยละ 20 ผลรวมถวง

น้ําหนัก 1.32 

รอยละ 22 

เทากับ 5

คะแนน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 0.6 

รอยละ 

10.00 

เทากับ 2.50 

คะแนน 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที ่

คา

น้ําหนัก 

4.2.3-1  ศศลักษณ ทองขาว, 

โชติธรรม ธารรักษ 

และ จักสิทธิ์ โอฬาริก

ชาติ 

Using Multi-view to 

Identify Factors that 

Affect there Use in 

Electronic Learning 

Course. 

Proceeding of The 1st 

International Conference 

on Electronics, Electrical 

Engineering, Computer 

Science : Innovation 

and Convergence 

(EEECS 2016). January  

20-22, 2016   Phuket, 

Thailand 

0.4 

4.2.3-2  รอฮายู เจะตาเห, 

ลักขณา พรหมวงศ, 

ยุพดี อินทสร, สกรรจ 

รอดคลาย 

ระบบการจัดการรานคา

ชุมชนหมู 4 บานโพธิ ์

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา คร้ังที่ 

3, 28-29 พ.ค. 2558, 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สงขลา 

0.2 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.3 

จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

ผลงานทางวิชาการมีนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สนับสนุนใหอาจารยผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น 



ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

 

ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ(O) 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสม

กับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารย

มีความพึงพอใจตอการบรหิารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้

ใหอธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 089-6556778 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 089-6556778 

 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีการ

รายงาน

ผลการ

ดําเนนิงาน 

- มีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

-มีการรายงานผล

การดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนนิงานท่ี

ดีขึ้นในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนนิงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนนิงานท่ี

ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการดําเนนิงาน

ครบทุกเรื่องตามคําอธบิายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการดําเนนิงานท่ีดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่โดดเดน 

เทยีบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผลการดําเนินงานที่

โดดเดนอยางแทจริง 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การคงอยูของอาจารย 

 เดิมใน มคอ.2 หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ไดแก 

1. รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย 

2. ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว 

3. นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ 

4. นายโชติธรรม  ธารรักษ 

5. นายทวีรัตน  นวลชวย 

 ซึ่งตอมาในปการศึกษา 2557 ไดมีการปรับให ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว เปนประธาน

หลักสูตรเนื่องจากรศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย จะเกษียณอายุราชการในป 2559 และไดแตงตั้ง  

นางสาวยุพดี  อินทสร เปนอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อศึกษางานและรับชวงตอ ปจจุบันอาจารย

ประจําหลักสูตรจึงประกอบดวย 

1. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว 

2. รศ.ยาใจ โรจนวงศชัย 

3. นางสาวยุพดี อินทสร 

4. นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ

5. นายโชติธรรม ธารรักษ 

6. ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

 หากคิดเฉพาะในปการศึกษา 2558 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรในป

การศึกษา 2558 จํานวน 6 คน ไมมีการเปลี่ยนแปลง อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนก็ไดดําเนินการ

บรหิารงานครบ หรอืมีการคงอยู คดิเปนรอยละ 100 

ความพึงพอใจของอาจารย 

 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับมากที่สุดคิด

เปน 4.64 คะแนน  

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.3-1 มคอ.2 

4.3-2 ตารางสอน 

4.3-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตร  

 ปการศึกษา 2558 

 



การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลที่เกิดกับอาจารย 2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 

 การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 100% 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ผลความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสตูรลดลง 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 เนนการบริหารแบบมีสวนรวม 
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดแข็ง 

1. มีการคงอยูของอาจารยประจาํหลักสตูร 100% 

2. อาจารยประจาํหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเอง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

คุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สงเสริมใหอาจารยประจําหลกัสูตรผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

2. สนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3 

4.2 คุณภาพอาจารย 3.89 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.30 

 

  



องคประกอบที ่5  หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ แมทุกหลักสูตรที ่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แต

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํา

รายวิชาตางๆ ใหมีเนื ้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชา

บังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  โดยสนองความตองการของ

นักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการ

พัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของ

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายโชติธรรม ธารรักษ โทรศัพท  : 0815637445 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายโชติธรรม ธารรักษ โทรศัพท  : 0815637445 

 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการกํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

 ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

พัฒนากระบวนการ 

 

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาประสงค 

 ออกแบบหลักสูตรและควบคุมการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลง โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาใน

หลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้ 

การวางแผน (P)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ที่มีอยูเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุง ดังนี ้

1. ศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะตาง ๆ จากแหลงฝกประสบการณวชิาชพี ทั้งภาคเอกชนและ

หนวยงานราชการ เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะพิจารณาโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรจํานวน 134 หนวยกิต ตามเกณฑ

มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดยแบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี ้

- หมวดการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยผานการวิพากษรายวิชาจากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนและไดกําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 



ผลการดําเนนิงาน 

- หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกิต โดยแบงเปน 

          วิชาแกน                  15 หนวยกิต 

          วิชาเนือ้หาบังคับ               57 หนวยกิต 

          วิชาเนือ้หาเลือก               18 หนวยกิต 

          กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       8 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรไดพจิารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนทั้ง

ทางดานความรู การนําไปใชในการฝกประสบการณวชิาชพี และการทํางานในลําดับตอไป 

4. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชญิผูทรงคุณวุฒผิูที่มีความเช่ียวชาญ

ครอบคลุมในศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร

โดยรวม และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ยุบรวมเนื้อหารายวิชา และการเพิ่ม

รายวิชาที่ทันสมัย 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 

2555 

6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป 

พ.ศ. 2555 (ซึ่งหลักสูตรไดผานความเห็นชอบจาก สกอ.เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555) และได

เปดรับนักศึกษาเขามาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรประชุมรวมกับโปรแกรมวิชา เพื่อพิจารณากําหนดผูสอนใหตรงกับรายวิชาตามความ

ถนัดของอาจารยผูสอนแตละทาน และดําเนินการจัดสงรายชื่อผูสอน เพื่อใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 

2. หลักสูตรมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) โดย

กําหนดใหอาจารยผูสอนดําเนินการปรับปรุงแกไข มคอ.3 ตามแผนการดําเนินการปรับปรุงที่เคย

ใหไวใน มคอ.5 และกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 

และมคอ.7) ตามระบบและกลไกของหลักสูตร  

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

1. กอนเปดในแตละภาคการศึกษา หลักสูตรไดแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบแผนการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดใน มคอ.3 ของอาจารยผูสอนแตละคน เพื่อทําการ

ตรวจสอบแผนการกระจายความรับผิดชอบหลักในหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีประเมินผล 

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.2 โดยจะมีการแจงผลการพิจารณา

การทวนสอบ (ตามแบบ ทส.01) ใหแกอาจารยผูสอนแตละทาน ซึ่งหากรายวิชาใดที่มีอาจารย



67 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูสอนดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  จะตองดําเนินการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการทวนสอบ 

2. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตาม มคอ.3 กําหนดแลวนั้น 

จะตองจัดทํา มคอ.5 และทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อวัดผลการเรียนรูและ

ความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะนําผลการทวนสอบที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียนถัดไป 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวาบางรายวิชานักศึกษาสวนใหญสอบตก และมีการ

ถอนรายวิชาจํานวนมาก อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะประชุมรวมกันในการประชุม

คร้ังที่ 6/2558 เพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยพบวาปญหาสวนใหญเกิดจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทําใหคะแนนสอบต่ํา ซึ่งแกไขไดโดย ใหนักศึกษาที่มีปญหา 

เขาพบอาจารยผูสอน เพื่อใหอาจารยผูสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทําแบบฝกหัด

เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ทั้งนี้ตัวของนักศึกษาเอง ตองเพิ่มความขยัน และหมั่นหา

ความรูเพิ่มเติมใหมากขึ้นดวย  

2. ความรูพืน้ฐานของนักศึกษาคอนขางออน ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความรูกอนเขาเรียน

ในระดับอุดมศึกษาคอนขางออน ทําใหเรียนไมทันเพื่อน และไมสามารถสรางความรูตอ

ยอดได วิธีแกไขคือ อาจารยผูสอน สอนปรับพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่

เทาเทียมกัน และสามารถเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ไปพรอม ๆ กันได 

3. เมื่อนักศึกษาไมสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กําหนด ตองแนะนําใหนักศึกษารีบ

ลงทะเบียนรายวิชาที่ตกคางใหเร็วที่สุด เพราะมีรายวิชาบางสวนตองเรียนตอเนื่องกัน 

หากตกคางรายวิชาใดไว ก็ไมสามารถเรียนรายวิชาตัวถัดไปได สงผลใหจบการศึกษา

ลาชา 

 นอกจากนี้ ไดนําผลการประเมินอาจารยของนักศึกษามาพิจารณา เพื่อแกไขตามผลประเมิน 

รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 ทั้งนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรป พ.ศ.2559 ซึ่งไดดําเนินการไปบางสวนแลว โดยมีการนํา

ขอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 มาพิจารณาออกแบบหลักสูตร และไดปรับปรุงกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรใหมีการวพิากษหลักสูตรถงึ 2 คร้ัง จากผูทรงคุณวุฒ ิผูใชบัณฑิต ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

ประกอบกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งโครงสรางของหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 

2559 มีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรจํานวน 127 หนวยกิต แบงเปนหมวด ดังนี้ 

- หมวดการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยผานการวิพากษรายวิชาจากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนและไดกําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 



ผลการดําเนนิงาน 

- หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต โดยแบงเปน 

กลุมวิชาแกน                  12 หนวยกิต 

          วิชาเฉพาะดานบังคับ              53 หนวยกิต 

          วิชาเฉพาะดานเลือก              18 หนวยกิต 

          วิชาฝกประสบการณวชิาชพี       8 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

การวางแผน (P)  

 นําผลจาก มคอ.7 ระหวางป พ.ศ. 2555-2558 มาวิเคราะหเพื่อจัดทําการปรับปรุงหลักสูตร

ในป พ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีแนวโนมในการ

ปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรอยางรวดเร็ว จําเปนตองปรับกระบวนการเรียนการสอน 

ตั้งแตการปรับลดจํานวนหนวยกิต การปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา การเพิ่มรายวิชาใหม เพื่อใหมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงความพึงพอใจและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ จากแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งภาคเอกชนและหนวยงานราชการ เพื่อนํา

ผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง  

 

การดําเนินการ (D) 

 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลอง

ของคําอธิบายรายวิชา นอกจากนี้ยังจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตรดานคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม 

และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ยุบรวมเนื้อหารายวิชา และการเพิ่มรายวิชาที่

ทันสมัย  

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันทบทวนขอมูลที่ไดจาก รายงานการศึกษาความเปนไปไดใน

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา และขอเสนอแนะจากการวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน

ศาสตรดานคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงและดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันทบทวนและปรับปรุงดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง 

ป พ.ศ. 2559 ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิเชน 
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ผลการดําเนนิงาน 

 - การปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเปลี่ยนเปน วิชาองคประกอบและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Computer Organization and Architecture) 

 - ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2โดยยายวิชา แคลคูลัส 1 ไปเรียนภาค

เรยีนที่ 1 และยายวิชา วิเคราะหการคดิ ไปเรียนภาคเรียนที่ 2 เพื่อไมใหนักศึกษาปที่ 1 ตองเรียนหนัก

เกนิไปในแตละภาคเรียน 

 - เพิ่มเนื้อหาเรื่อง logic gates ไปไวในวิชาองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

 - เพิ่มรายวิชาที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร คือวิชาการโปรแกรม

อินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน เปนตน 

 ซึ่งในขณะนีห้ลักสูตรไดดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบรอย

แลว กําลังอยูในระหวางรอการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน

ลําดับถัดไป 

 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.1-1 มคอ.2 

5.1-2 รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ

5.1-3 มคอ.5 

5.1-4 มคอ.7 

5.1-5 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒใินการวิพากษหลักสูตร 

5.1-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 

5.1-7 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 

5.1-8 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 

5.1-9 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 

5.1-10 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 

5.1-11 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 



สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูอยูในระดับดีมาก 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

อาจารยประจําหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหคงสภาพที่ใชงานไดดี

ตลอดเวลา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 เพิ่มรายวิชาเลือกใหมีความหลากหลายมากขึ้น เหมาะกับเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาและ

เปลี่ยนแปลงไป 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการ

ดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึง

ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัย

ของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู

ประสบการณ และได ร ับการพัฒนาความสามารถจากผู รู จร ิงสําหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ 

การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขอ

วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาส

และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การ

คนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ตั้งแต

กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบ

ปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการ

สอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม

โครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู

ดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมี

สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ

ฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูได

ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิด

การเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปน

ตนในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ

มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบรกิารวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของ

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของ

ผูเรียน การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรยีนรูบรรลุตามเปาหมาย 



ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายโชติธรรม ธารรักษ  โทรศัพท  : 0815637445 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายโชติธรรม ธารรักษ  โทรศัพท  : 0815637445 

 

เกณฑการประเมนิ 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิด

ในการกํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การกําหนดผูสอน 

เปาประสงค 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกําหนดผูสอนเพื่อใหไดอาจารยที่มีความรูความชํานาญ

เหมาะสมกับรายวิชาที่เปดสอน โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกในการ

กําหนดผูสอนตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ผลการดําเนนิงาน 

การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อรางรายการวิชาตามแผนการศึกษาในแตละภาค

การศึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตอง และประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ของมหาวิทยาลัย 

 

การดําเนนิการ (D) 

 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํารวมประชุมกับโปรแกรมวิชา เพื่อพิจารณา

กําหนดอาจารยผูสอนตามความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ในแตละรายวิชา 

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละ

รายวิชาไดประเมินการสอนของผู สอนออนไลนผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความ

เชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิดและแกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและ

ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอน เชน การตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหผูเรียน

แสดงความคิดเห็น เปนตน ซึ่งคาเฉลี่ยความพึงพอใจตออาจารยคุณภาพการสอนของอาจารยใน

ภาพรวมอยูในระดับดี (4.47) และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอน

โดยนักศึกษา จัดทําแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทส.03) ในแตละรายวิชา

สงใหกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 หลักสูตรนําผลที่ไดจากการประเมินมาพิจาราณาและใชเปนแนนทางในการกําหนด

อาจารยผูสอนในปการศึกษาถัดไป 

การกาํกับติดตามและตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

เปาประสงค 

 หลักสูตรมีกลไกการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู โดยมีเปาหมาย

เพื่อติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการของหลักสูตร 

โดยในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกการกํากับติดตามและตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรู ดังนี ้

การวางแผน (P) 

1. หลักสูตรไดประชุมรวมกับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

โดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการ

เรียน คําอธิบายรายวิชา   และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู



ผลการดําเนนิงาน 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู

รายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 พรอมทั้งกําหนดกิจกรรมการเรียนรู 

2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจงการเปด/ปดระบบเพื่อใหอาจารยผูสอนในแตละ

รายวิชาจัดทําและสงเอกสารรายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 ตามชวงเวลาที่กําหนด 

 

การดําเนินการ (D) 

 อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจัดทําเอกสารรายงาน มคอ.3 หรือ มคอ.4 และดําเนินการสง

ใหคณะกรรมการทวนสอบแบบประเมิน เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทส.01) 

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 คณะกรรมการทวนสอบแบบประเมิน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อตรวจสอบความ

สอดคลองของมาตรฐานการเรียนรูกับแผนการกระจายความรับผิดชอบหลักกับ มคอ.3 หรือ มคอ.4  

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพฒันาตอ (A) 

 หากคณะกรรมการทวนสอบแบบประเมิน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเห็นวา

สอดคลอง อาจารยผูสอนในรายวิชานั้น ๆ ดําเนินการจัดสงผานออนไลนไปยังระบบของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหากไมสอดคลองอาจารยผูสอนตองดําเนินการแกไขปรับปรุง

ตามคําแนะนําของคณะกรรมการทวนสอบตามแบบฟอรมแบบรายงานผลการทวนสอบกรณีทวน

สอบแผนการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 (ทส.02) และเมื่อแกไขเรยีบรอย

แลวใหดําเนินการจัดสงผานระบบตอไป 

 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีการนํากระบวนการการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลดวย MS-Access ขั้นสูง มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน เชน ในรายวิชา 4612405 

ระบบฐานขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ไดใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกลาวเปนผูชวยวิทยากร 

โดยนําความรูที่ไดศึกษามาใชเพื่อแนะนําผูเขาอบรมในโครงการดังกลาว 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.2-1  มคอ.3 

5.2-2  มคอ.5 

5.2-3  มคอ.7 



75 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.2-4  ทส.01 

5.2-5  ทส.02 

5.2-6  ทส.03 

5.2-7 รายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2558 

5.2-8 รายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2558 

5.2-9 รายงานการประชุมครัง้ที่ 3/2558 

5.2-10 รายงานการประชุมครัง้ที่ 4/2558 

5.2-11 รายงานการประชุมครัง้ที่ 5/2558 

5.2-12  รายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผู ส อ น แ ล ะ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 

จุดแข็ง 

มีระบบจัดการขอมูล มคอ.3 ,มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

 เอกสารและขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารย

ประจําหลักสูตร 

2. นํากระบวนการการวิจัยมาใชเพื่อปรับปรุงเนือ้หารายวิชาตางๆ ใหมากขึน้



ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ(P) 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่

ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และ

การประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง 

คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียน

การสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความ

เหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการ

ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูได

อยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มี

การใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ 

(feedback) ที ่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได 

ใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาสาํหรบัหลกัสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การ

คนควาอิสระที่มีคุณภาพดวยในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบาย

กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจรงิดวยวิธีการหรอืเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและ

ผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.ทวีรัตน  นวลชวย  โทรศัพท  :   081-6982565 

ผูจัดเก็บขอมูล  : ผศ.ดร.ทวีรัตน  นวลชวย  โทรศัพท  :   081-6982565 

 

เกณฑการประเมนิ  
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิดใน

การกํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธบิายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีดชัดเจน 

  

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

เปาประสงค 

 ประเมินผลการเรียนของผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน

คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยผูสอนดําเนินการชี้แจงแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-4) และ

ใหมีรายละเอียดเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ดาน ตอ

นักศึกษา 

การดําเนินการ (D) 

  อาจารยผูสอนชี้แจงนักศึกษาในสัปดาหแรกของการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 

และดําเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลตามเกณฑวัดและประเมินผลการเรียนรู และแจงใหนักศึกษา

ทราบผลคะแนนตามชวงเวลาที่กําหนด เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการจัดการ

เรยีนการสอน (มคอ.5) 

 



ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

  หลักสูตรตรวจสอบประสิทธิผลของการดําเนินการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ไดระบุไวใน

มคอ.3 ซึ่งผูสอนไดรายงานไวใน มคอ.5 และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาจะดําเนินการรวบรวมสรุปปญหาลงใน 

มคอ.7 

การนําไปปฏิบัติหรอืการพฒันาตอ (A) 

 หลักสูตรนําผลสรุปจาก มคอ.5 และ มคอ.7 ไปดําเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในป

ถัดไป 

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

เปาประสงค 

 ประเมินผลการเรียนของผูเรียนเพื่อแสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง และสะทอน

ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน นําไปเปนขอมูลในการปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน  

ซึ่งการวางแผนและดําเนินการมีขั้นตอน ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยผูสอนแจงเกณฑการประเมินแกนักศึกษาและใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมได รวมทั้งกําหนดใหอาจารยแจงผลการประเมินระหวางเรียนให

นักศึกษาทราบอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้กอนการสอบกลางภาคและปลายภาคกําหนดใหผูสอนสงขอสอบให

คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาขอสอบกอนนําขอสอบไปใช เมื่อผูสอนทําการวัดผลเสร็จสิ้นแลวใหนําเสนอ

แกคณะกรรมการทวนสอบพิจารณาระดับขั้น (เกรด) และสงไปยังที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ

พิจารณาตอไป 

การดําเนินการ (D) 

 อาจารยผูสอนชี้แจงนักศึกษาในสัปดาหแรกของการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา และ

ดําเนินการจัดการเรยีนการสอน ประเมินผลตามเกณฑวัดและประเมินผลการเรยีนรู และแจงใหนักศึกษาทราบ

ผลคะแนนตามชวงเวลาที่กําหนด นอกจากนี้อาจารยผูสอนไดจัดทําการทวนสอบขอสอบกลางภาค/ปลายภาค

และคาระดับขั้น (เกรด) ตามรายละเอียดแบบฟอรม ทส.04 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาขอสอบกลางภาค/ปลายภาคและคาระดับขั้น และสงผลการ

พิจารณากลับไปยังอาจารยผูสอน 

การนําไปปฏิบัตหิรอืการพัฒนาตอ (A) 

 จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการทวนสอบ หากพบวาตองมีการปรับปรุงแกไข อาจารยผูสอน

จะตองดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และแจงผลการดําเนินงานกลับมาตาม

แบบฟอรม ทส.05 

 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เปาประสงค 
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ผลการดําเนนิงาน 

 อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาตองจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6 สงตามกําหนดในแตละภาคการศึกษา 

และอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการสรุปผลใน มคอ.7 โดยมีการดําเนินงาน ดังนี ้

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรแจงใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6 และจัดสงตามกําหนด

ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 

การดําเนินการ (D) 

 อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6 สงใหหลักสูตรพิจารณากอนสงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนผานระบบออนไลน ตามระยะเวลาที่กําหนด 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรดําเนินการตรวจสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 และนําผลสรุปปญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการ

แกปญหาที่อาจารยผูสอนชี้แจง และรายละเอียดผลการประเมินผูเรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลคาระดับ

ขั้น (เกรด) รายงานใน มคอ.7 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

 นําผลที่ไดจาก มคอ.7 มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไปโดยในการปรับปรุง

หลักสูตร ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรไดรับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยใหปรับลดหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ลง และอาจารยประจําหลักสูตรมีมติเห็นดวย เนื่องจากตองการใหนักศึกษาไดมีเวลาในการทํากิจกรรมเสริม

และสงเสริมใหนักศึกษามีเวลาศึกษาคนควาความรูดวยตนเองมากขึ้น ซึ่งไดมีการปรับลดหนวยกิตจาก 134 

หนวยกิต เหลือ 127 หนวยกิต นอกจากนี้ไดมีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในบางวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกัน 

โดยปรับหัวขอในรายวิชาใหมีความชัดเจนยิ่งขึน้ 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.3-1 มคอ.3-4 

5.3-2 มคอ.5-6 

5.3-3 มคอ.7 

5.3-4 ทส.04-05 

5.3-5 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 

5.3-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 

5.3-7 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 

5.3-8 รายงานการประชุมครัง้ที่ 6/2558 

 

  



การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

การประเมินผูเรยีน 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 5.3 

จุดแข็ง 

1. มีระบบการทวนสอบ (ทส.01-05) 

2. มีระบบฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสเพื่อจัดเก็บเอกสาร มคอ.3-7 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 พัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจําหลักสตูร 

จุดที่ควรพัฒนา 

ไมม ี

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ไมม ี
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ (P) 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) 

หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษาอาจารย

ประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.ทวีรัตน  นวลชวย  โทรศัพท  :   081-6982565 

ผูจัดเก็บขอมูล  : ผศ.ดร.ทวีรัตน  นวลชวย  โทรศัพท  :   081-6982565 

 

เกณฑการประเมิน 

- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 

 

 

 

  



ผลการดําเนนิงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปน 

ไปตาม

เกณฑ 

1. อาจารยประจํา

หลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุม

เพื่อวางแผน 

ติดตาม และ

ทบทวนการ

ดําเนินงาน

หลักสูตร 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน

รวมในการประชุม เพื่อติดตามผลการรับ

นักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน

รวมในการประชุมการจัดทํา และติดตาม การ

จัดทํา มคอ.3  

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน

รวมในการประชุมการจัดทํา และติดตาม การ

จัดทํา มคอ.5 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

กระบวนการเรียนรู  

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน

รวมในการประชุมวางแผนการเตรียมความ

พรอมแกนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 100 มีสวน

รวมในการประชุมการจัดทํา และติดตาม การ

จัดทํา มคอ.7 

- บันทึกการ

ประชุมครัง้ที่ 

1-6/2558 

 

 

  

2. มีรายละเอียดของ

หลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ 

หรอืมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาคอมพิวเตอร 

มคอ.2   
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปน 

ไปตาม

เกณฑ 

3. มีรายละเอียดของ

รายวิชา และ

รายละเอียดของ

ประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยาง

นอยกอนการเปด

สอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ครบ

ทุกรายวิชากอนเปดภาคเรียนที่ 1/2558 และ 

2/2558 ดังนี้ 

- มคอ.3 ภาคเรียนที ่1/2558 จํานวน 39 รายวิชา 

- มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 35 

รายวิชา 

- มคอ.4 ภาคเรียนที ่2/2558 จํานวน 1 รายวิชา 

- มคอ.3 

- มคอ.4 

  

4. จัดทํารายงานผล

การดําเนินการของ

รายวิชาและ

รายงานผลการ

ดําเนินการของ

ประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่

เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

ตามแบบมคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

- มคอ.5 ภาคเรียนที ่1/2558 จํานวน 39 รายวิชา 

- มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 35 

รายวิชา 

- มคอ.6 ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 1 รายวิชา 

- มคอ.5 

- มคอ.6 

  

5. จัดทํารายงานผล

การดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลงัสิน้สุดป

การศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการดํ า เนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

มคอ.7   



ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปน 

ไปตาม

เกณฑ 

6. มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการ

เรยีนรู ที่กําหนดใน 

มคอ.3 และมคอ.4 

(ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอน

ในแตละป

การศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการ

ท ว น ส อ บ ป ร ะ ชุ ม ร ว ม กั น เ พื่ อ ท ว น ส อ บ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรู ที่กําหนดใน มคอ.3-4 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 18 

วิชา 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู 2/2558 จํานวน 19 วิชา 

- แบบทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์

ระดับ

รายวิชา 

- แบบทวน

สอบขอสอบ 

  

7. มีการพัฒนา/

ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการ

สอน หรอื การ

ประเมินผลการ

เรยีนรู จากผลการ

ประเมินการ

ดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 

ปที่แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7  ปที่แลว 

- มคอ.7 

(2557)  

- มคอ.7 

(2558)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี) 

ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรอื

คําแนะนาํดานการ

จัดการเรียนการ

สอน 

ไมมีอาจารยใหม แตหากมีหลักสูตรจะดําเนินการ

ปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ มคอ.2 

และรายละเอียดตาง ๆ ในการบริหารงานของ

หลักสูตร 

   

9. อาจารยประจําทุกคน

ไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอื

วิชาชพี อยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

รายละเอียด

การพัฒนา

ตนเองของ

อาจารย

ประจํา 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปน 

ไปตาม

เกณฑ 

10. จํานวนบุคลากร

สนับสนุนการเรยีน

การสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

บุคลาการสายสนับสนุนทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 1 คน คิดเปนรอย

ละ 100 

รายละเอียด

การพัฒนา

ตนเองของ

บุคลากร

สนับสนุนการ

เรยีนการสอน 

  

11. ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษา

ปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสุดทายที่มตีอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ 4.60 

รายงาน

สรุปผลความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาป

สุดทายที่มตีอ

หลักสูตร 

  

12. ระดับความพึง

พอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอ

บัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตที่มีตอบัณฑติ

ใหม เฉลี่ย4.55 

รายงาน

สรุปผลความ

พึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑิตใหม 

  

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดําเนนิการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1 – 5  5   

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1 – 5  100   

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 12   

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนนิการผาน 12   

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้(ทีด่ําเนนิการผาน) 100   

 

  



การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรลุ 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

รอยละ 100 รอยละ 

100 

5 คะแนน 

รอยละ 100 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ท่ี 5.4 

จุดแข็ง 

 มีการดําเนนิงานครบทุกตัวบงชี้ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 

ไมม ี

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมม ี
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

2. อาจารยประจาํหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนนุการเรยีนรูอยูในระดับดีมาก 

3. มีระบบการทวนสอบ (ทส.01-05) 

4. มีระบบฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสเพื่อจัดเก็บเอกสาร มคอ.3-7 

5. มีการดําเนนิงานครบทุกตัวบงชี้ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. อาจารยประจาํหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลสิ่งสนับสนนุการเรยีนรูใหคงสภาพที่ใชงานไดดี

ตลอดเวลา 

2. พัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจําหลักสตูร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เพิ่มรายวิชาเลอืกใหมีความหลากหลายมากขึน้ เหมาะกับเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาและ

เปลี่ยนแปลงไป 

2. เอกสารและขัน้ตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทนัสมยั ควรมีการประเมนิผลการดําเนนิงานและนําผลการดาํเนินงานมา

ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจํา

หลักสูตร 

3. นํากระบวนการการวิจัยมาใชเพื่อปรับปรุงเนือ้หารายวิชาตางๆ ใหมากขึน้ 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 

5.4 ผลการดํ า เนิ นงานหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.5 

 

  



องคประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของ

อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 

อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อ

การสืบคน แหลงเรียนรู สื ่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณ

เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยใ นการราย ง านการ

ดํา เนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลให

ผูเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.ทวีรัตน  นวลชวย  โทรศัพท  :   081-6982565 

ผูจัดเก็บขอมูล  : ผศ.ดร.ทวีรัตน  นวลชวย  โทรศัพท  :   081-6982565 

 

เกณฑการประเมนิ 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมรีะบบ  

- ไมมกีลไก 

- ไมมแีนวคิดใน

การกํากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมขีอมูล

- มีระบบมีกลไก 

- ไมมกีารนํา

ระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/

ดําเนนิงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัต/ิ

ดําเนนิงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

หลักฐาน 

 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

พัฒนากระบวนการ 

 

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธบิายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีดชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

เปาประสงค 

 มีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยประจํา และนักศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินตอไป 

การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรูเพื่อนํามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- สํารวจและเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรู  ทั้งใน

ดาน แสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง 

จอภาพ เคร่ืองโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใช

งานรวมทั้งเครือขาย wifiของภายในโปรแกรมวิชา 

- การเตรียมเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส ไปยังสํานักวิทย

บรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะ 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรไดมอบหมายใหฝายพัสดุและนักวิชาการคอมพิวเตอรของโปรแกรมทําหนาที่ตรวจสอบความ

พรอมของวัสดุ อุปกรณตาง ๆ เครื่องมือ และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่จะใชสําหรับการเรียนการสอนใน

แตละภาคการศึกษา ดังนี้ 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 40 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง 

- โนตบุกคอมพิวเตอร จํานวน 2 เคร่ือง 



ผลการดําเนนิงาน 

- เคร่ืองโปรเจคเตอร จํานวน 5 เครื่อง 

- เคร่ืองพิมพเลเซอร จํานวน 7 เคร่ือง 

- กลองถายภาพดิจิทัล จํานวน 1 เคร่ือง 

- เคร่ืองขยายเสียงพรอมไมโครโฟน จํานวน 3 ชุด 

- จุดใหบรกิาร Wireless LAN จํานวน 2 จุด 

นอกจากนี้หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร 

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

สําหรับสื่อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ หลักสูตรไดใหขอมูลไปยัง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให

จัดหาสื่อการเรียนการสอนดังกลาวมาใหบริการแกคณาจารยและนักศึกษา โดยในปการศึกษา 2558 หนังสือ

ที่ เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับภาษาไทยมีจํานวน 4,617 รายการ ฉบับ

ภาษาอังกฤษมีจํานวน 564 รายการ นอกจากนี้มีวารสารดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 7 

รายการ 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระบบ 

โดยสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการประเมินพบวาอาจารย

ประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.45 อาจารยผูสอนมีความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 และนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 

4.25 

การนําไปปฏิบัติหรอืการพฒันาตอ (A) 

 จากผลการประเมินหลักสูตรในป 2557 พบวานักศึกษาในหลักสูตรมีความตองการใชหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรในการทําโครงงาน และสืบคนขอมูล ซึ่งทางหลักสูตรมีขอจํากัดทั้งดานงบประมาณ สถานที่ และ

อาคาร แตก็ไดพยายามดําเนินการประสานกับทางคณะขอใหจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณ

ทางเดินชั้น 4 ของอาคาร 8 เปนหองสืบคนและปฏิบัติการโครงงานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ดังนั้นในป

การศึกษา 2558 จึงไดมีการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวใหเปนหองสืบคนและปฏิบัติการโครงงานโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร จํานวน 1 หองขนาด 6 ที่นั่ง สงผลใหนักศึกษามีพื้นที่สําหรับคนควาหาความรูเพิ่มเติม และใชใน

การดําเนินงานโครงงานในรายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรจํานวน 10 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑเดิมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 8-404สงผลให

นักศึกษามีอุปกรณสนับสนุนการเรียนรูที่พรอมใชงานและมีประสิทธิภาพ 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

6.1-1 รายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2558  

6.1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

6.1-3 คูมือเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 

6.1-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสนับสนนุการเรียนการสอนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาและอาจารย 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

เพิ่มเครื่องพิมพสําหรับบรกิารนักศึกษาในหองปฏิบตัิการโครงงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 เพิ่มจํานวนทีน่ั่ง/หองสําหรับนกัศึกษาใชทําโครงงาน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เมื่ออาคารใหมสรางเสร็จใหแบงพืน้ที่ไวสําหรับหองปฏิบัติการโครงงานของนักศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 4 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 4 
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บทที่ 3  สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพ

ภายในจํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1  ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบรหิารการจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มี

 คุณวุฒปิริญญาเอก 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารง

 ตําแหนงทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 



ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในปการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 

กอบที ่
ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 บัณฑิต 3.97 ดี 

3 นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 

4 อาจารย 3.30 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.25 ดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.37 ดี 

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  

2. ผลการประเมิน หมายถงึ ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล 

จะเปนการอธิบายวา  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมนิรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 
 

  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.4 
 

  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.5 
 

  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.6 
 

  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.7 
 

  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.8 
 

  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.9 
 

  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.10 
 

  

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 4.00 
31.85 

4.55 4.55 
7 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  3.00 
19 x 100 

67.86 3.39 
28 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3   3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3   3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3   3 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 3   3 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละ 20 
2 x 100 

33.33 5 
6 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละ 50 
3 x 100 

50 4.17 
6 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 รอยละ 20 
0.6 x 100 

10.00 2.5 
6 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2   3 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 3   3 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 3   2 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 3   3 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 100 
12 x 100 

100 5 
12 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3   4 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.37 

ผลการประเมิน ด ี
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ตารางที่ 3ตารางวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค

ประ 

กอบ

ที ่

คะแนนผาน 
จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

1 ผาน/ไมผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ 2 - 6 

2 - - 
2.1, 

2.2 
3.97  ด ี

3 3 

3.1, 

3.2, 

3.3 

- -  3.00 ปานกลาง 

4 3 

4.1, 

4.2, 

4.3 

- -  3.30 ด ี

5 4 5.1 

5.2, 

5.3, 

5.4 

- 3.25 ด ี

6 1 - 6.1 -  4.00 ด ี

รวม 13 7 4 2 17.77 - 

ผลการประเมิน       3.37 ด ี

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

  



รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 –6 

 

จุดแข็ง 

1. มีโครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัย 

2. มีการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนกัศึกษาผานทางสื่อสังคมออนไลน 

3. มีการคงอยูของอาจารยประจาํหลักสตูร 100% 

4. อาจารยประจาํหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

5. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

6. อาจารยประจาํหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนนุการเรยีนรูอยูในระดับดีมาก 

7. มีระบบการทวนสอบ (ทส.01-05) 

8. มีระบบฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสเพื่อจัดเก็บเอกสาร มคอ.3-7 

9. มีการดําเนนิงานครบทุกตัวบงชี้แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเอง 

2. อาจารยประจําหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหคงสภาพที่ใชงานไดดี

ตลอดเวลา 

3. พัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตร 

4. เพิ่มเคร่ืองพิมพสําหรับบริการนักศึกษาในหองปฏิบัติการโครงงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

2. จํานวนผูใชบัณฑติที่ประเมินคุณภาพบัณฑิตมีนอย 

3. การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถงึและเพียงพอ 

4. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีนอย 

5. คุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการ 

6. เพิ่มรายวิชาเลือกใหมีความหลากหลายมากขึ้น เหมาะกับเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาและ

เปลี่ยนแปลงไป 

7. เอกสารและขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

8. มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาและอาจารย 

9. เพิ่มจํานวนที่นั่ง/หองสําหรับนักศึกษาใชทําโครงงาน 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จะตองวิเคราะหและทบทวนผลการสํารวจความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของ

นายจางเพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร  

2. จัดทําแผนกิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ที่ชัดเจน 

3. หามาตรการติดตามใหผูใชบัณฑติตอบแบบสอบถามใหมากขึ้น 

4. เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น 

5. สรางแรงจูงใจในการทําโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

6. อาจารยประจําวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ควรมีการติดตามนักศึกษาในรายวิชา 

7. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

8. สนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรใหศึกษาตอในระดับปรญิญาเอก 

9. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมา

ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

10. ควรพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจํา

หลักสูตร 

11. นํากระบวนการการวิจัยมาใชเพื่อปรับปรุงเนือ้หารายวิชาตางๆ ใหมากขึน้ 

12. เมื่ออาคารใหมสรางเสร็จใหแบงพืน้ที่ไวสําหรับหองปฏิบัติการโครงงานของนักศึกษา 
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