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ค าน า 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้มีระบบและกลไกการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนดไว้อย่าง

ต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  2)

ให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง ส าหรับเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป และ 3)  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีข้อมูลพื้นฐานที่

จ าเป็นและถูกต้อง ส าหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

สาระส าคัญประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร  บทน า  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  ผลการ

ด าเนนิงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา/ 

ระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี ้

ช่วงเวลาที่รายงานส าหรับตัวบ่งชี้นับตามปีการศึกษา 2558  เป็นช่วงการด า เนินงานระหว่างวันที่ 1 

สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2559  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพวัตถุประสงค์ของ

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพบว่า อยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวม 3.89 ทั้งนี้

หลักสูตรได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์และบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของ

หลักสูตร ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายส าหรับตัวบ่งชีท้ี่ไม่สามารถบรรลุผลในปีนี้หลักสูตรจะร่วมกัน

หาแนวทางการพัฒนาพร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการ

พัฒนาการด าเนินงานให้มคีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว) 
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บทที่ 1 บทน า 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็น

หลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร

จ านวน 6 คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตทั้ง 6 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี

ศักยภาพในการด าเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทางดา้นบริการวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีเครือข่ายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ใน

ส่วนของนักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่าง ๆ กับสถานที่ฝึกประสบการณ์ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน และแหล่งฝกึประสบการณท์ั้งในและนอกท้องถิ่น อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย

และคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

แหล่งฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในส่วนของการให้ค าปรึกษา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการ

ด าเนินชีวิตมีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดต่อมาก

ที่สุดโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตร

สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการให้กับ

หน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access ขั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา

สามารถน าความรู้ความสามารถในห้องเรียนมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและตอบข้อซักถามจาก

ผูเ้ข้าร่วมอบรม โดยนักศึกษาได้เข้ามามีสว่นร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร  

  ด้านหลักสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผูเ้รียน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดสาระหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอนในด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องเรียนและ

อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีสื่อหนังสือ 

เอกสาร ต ารา ตัวอย่างงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการท าโครงการวิจัยเฉพาะทาง 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้

ต่าง ๆ ของหลักสูตร 
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1. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

   1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร  25521641103047 

 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science in Information Technology 

        1.1.2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

 ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology) 

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.Sc. (Information Technology) 

1.1.3 วิชาเอก  ไม่ม ี

1.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 134 หน่วยกติ 

1.1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปรญิญาตร ีหลักสูตร 4 ป ี

- หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 

- ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอืน่ในการเทยีบโอน 

- ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีวแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

          เปดิสอนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

  ได้พจิารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที ่1/2555 เมือ่วันที่ 27 มกราคม  2555 

  ได้รับอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

          คร้ังที ่1/2555  เมื่อวันที ่11 กุมภาพันธ ์ 2555 

1.1.7 ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.1.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

- เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร ์

- นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 

- นักวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 

- ผู้ดูแลระบบเครอืข่ายและเครื่องแม่ข่าย 

- นักพัฒนาเว็บไซต ์

- นักจัดการโครงการสารสนเทศ 

- นักวชิาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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1.2 จ านวนนักศึกษา  

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใชห้ลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ) ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

รุน่ 1 (1/2555) 85 41 41 35 - 

รุน่ 2 (1/2556) - 88 64 60 - 

รุน่ 3 (1/2557) - - 84 43 - 

รุน่ 4 (1/2558) - - - 60 - 
 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 

มคอ 2 ปัจจุบัน 

1. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว 1. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว 

2. ผศ.พิกุล สมจิตต์ 2. ผศ.พิกุล สมจิตต์ 

3. นายสกรรจ ์ รอดคล้าย 3. นายสกรรจ ์ รอดคล้าย 

4. นายญาณพัฒน์  ชูชื่น 4. นายญาณพัฒน์  ชูชื่น 

5. นายเสรี  ชะนะ 5. นายเสรี  ชะนะ 

6. ผศ.นลินี   อินทมะโน 6. ผศ.นลินี   อินทมะโน 
 

1.4 อาจารย์ผู้สอน (นอกเหนือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

1. รศ.ยาใจ      โรจนวงศ์ชัย 

2. ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 

3. ผศ.ดร.ศศลักษณ ์ทองขาว 

4. นายกฤษดา   เพ็งอุบล 

5. นางสาวยุพดี   อินทสร 

6. นางสาวดินาถ  หล าสุบ 

7. นายพัฒนะ  วรรณวิไล 

8. นายคมกฤช  เจริญ 

9. นายภาณุกร  ภูริปัญญานันท์ 

10. นายโชติธรรม  ธารรักษ์ 

11. นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
 

1.5 อาจารย์พิเศษ (ไมม่ี)  
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2. สรุปผลประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพในปีท่ีผ่านมา(ปีการศึกษา 2557) 

องคป์ระกอบที ่ จ านวนตัวบง่ชี้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผ่าน/ไม่ผา่น ผ่าน/ไม่ผา่น 

1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผา่น หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

2. บัณฑติ 2 ไม่ขอรับการประเมิน 

3. นักศึกษา 3 3 1.67 

4. อาจารย ์ 3 2.72 2.82 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 4 3.75 2.13 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 2.00 1.00 

รวมเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี 2 – 6 14 2.86 2.09 
 

3. สรุปข้อเสนอแนะโดยภาพรวมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินในปีท่ีผ่านมา 

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   

ควรปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เหลอื 5 คน 
 

องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑติ 

ไม่ม ี
 

องคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 

 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสตูรมีพื้นฐานออ่น และไม่เข้าใจในศาสตรข์องหลักสูตรเท่าทีค่วร ท าให้ 

อัตราการตกออกคอ่นข้างสูง 
  

องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัยและมี

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานที่ท าเสนอขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อการเพิ่มประสทิธิภาพของคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

องคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

- ควรมกีารพิจารณาในการเพิ่มเวลาในวิชาปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิม  

- ยังไม่มีการแจกแจงการสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การจัดการการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

- การบริหาร และการปรับปรุงหลักสูตร ยังมีข้อจ ากัดอยู่เนื่องจากศาสตร์ในหลักสูตร 

วท.บ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว การบริหารจัดการ 

และกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ควรมีความ

ยืดหยุ่นสูง และต้องมีกระบวนการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
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องคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- สิ่งสนับสนุนมมีากเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การท าโครงการ การท า Lab 

ปฏิบัติการ สามารถให้นักศึกษาใช้สิ่งสนับสนุนได้ในอัตรา 1:1 และนักศึกษายังสามารถ

ใช้สิ่งสนับสนุนฯ ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมความรู้ได้เพียงพอต่อความต้องการ 

- อาจารย์ผู้สอนมคีวามรูค้วามเข้าใจและติดตามการใชง้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้

สามารถบริหารจัดการการใช้งานสิ่งสนับสนุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศกึษา 
 

4. การน าผลการด าเนินงานปีก่อนหน้ามาปรับปรุงในปีปัจจุบัน 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผู้

ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

ข้อคิดเห็นหรอืสาระที่ได้รับ 

การน าไปด าเนินการวางแผน

หรอืปรับปรุงหลักสูตร 

ให้พิจารณาปรับแก้จ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้

ลดลงจากเดิม 6 คน เป็น 5 

คนเพื่อประโยชน์ในการ

บริหารและพัฒนาอาจารย์ 

รวมถึงคุณภาพของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรยัง

มีจ านวนเท่าเดิม 

หลักสูตรมีการปรับลดจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจากเดิม 

6 คน ให้เหลอืเพียง 5 คน ใน

หลักสูตรปรับปรุงใหม ่พ.ศ. 

2559 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาใน

หลักสูตรมีพืน้ฐานออ่น และไม่

เข้าใจในศาสตรข์องหลักสตูร

เทา่ที่ควร ท าใหอ้ัตราการตก

ออกค่อนข้างสูง 

หลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการ

ปรับพืน้ฐานใหก้ับนักศึกษาใหม่

ก่อนการเปิดภาคเรียนทุกปี  

หลักสูตรจะหาแนวทางเสริม

อย่างเช่น การจัดโครงการเตรียม

ความพรอ้มการเรียนรู้ในรายวิชา

ต่าง ๆ ที่นักศึกษามีปัญหาเรื่อง

ผลการเรียน 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ไป

ศึกษาต่อในระดับปริญญา

เอก ส่งเสริมให้อาจารย์มี

งานวิจัยและมีบทความวิจัยที่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ และส่งเสริม

ให้อาจารย์น าผลงานที่ท า

เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์

ไปศกึษาต่อ และส่งเสริมให้ท า

ผลงานวิชาการ โดยมีการวางแผน

ร่วมกับคณะในการลาศกึษาต่อ 

การท าวิจัยและตีพมิพ์ผลงาน

วิชาการ 

หลักสูตร โปรแกรมวิชา และ

คณะมกีารประชุมรว่มกัน

วางแผนงาน มีและการจัด

โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ และส่งเสริมการท า

ผลงานวิชาการ 
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ของคุณภาพอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 

ยังไม่มีการแจกแจงการสร้าง

ทักษะการจัดการเรียนรู้ใน

ด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับการจัดการการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 

น าเข้าที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารอื

อาจารย์ผู้สอน เพื่อใหจ้ัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับการ

จัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันกับ

เทคโนโลยีที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ใน

บางรายวิชา และมีการปรับปรุง

เนือ้หาการเรียนรู้ มีการเพิ่ม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558  

น าผลจาก มคอ.7 ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี 

พ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการปรับเปลี่ยน

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อความเหมาะสม เช่น มีการเพิ่มรายวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีเนื้อหา

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การปรับลดหน่วยกิตเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษา การปรับ

แผนการเรียนเพื่อความเหมาะสมของล าดับการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาเอกและวิชาเลือก โดยมี

แผนการด าเนินการการปรับปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนด าเนินงาน 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน หรือ

เหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

ยกร่างหลักสูตร  วันที่ 30 

มีนาคม 2559 

กรรมการหลักสูตร  

วิพากษ์หลักสูตร วันที่ 2 

พฤษภาคม 

2559 

กรรมการหลักสูตร  

น าเข้าที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

วันที่ 17 

กันยายน 2559 

กรรมการหลักสูตร  

 

 



 
 

บทที่ 2  

ตัวบ่งชี้ เกณฑก์ารประเมิน และผลการด าเนนิงาน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ

พิจารณาตามเกณฑด์ังกล่าว 4 ข้อ และ หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑด์ังกล่าว 12  ข้อ โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวดินาถ หล าสุบ โทรศัพท์  : 0895998038 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : นางสาวดินาถ หล าสุบ โทรศัพท์ : 0895998038 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การ

ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมนิ แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

  ปริญญาตรี 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า

เกินกว่า  1 หลักสูตรไม่ ได้และประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารย์ประจ าจ าแนกตามต าแหน่งทาง

วิชาการและวุฒิการศึกษา 

3. ตารางแสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ าแนก

ตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การด าเนนิงาน 
เกณฑ์การประเมนิ แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

  ปริญญาตรี 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธ์กับสา ขาวิชาที่เปิดสอน 

อย่างน้อย 2 คน 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตาม

ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

การ

ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมนิ แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 

  ปริญญาตรี 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใชง้านในปีที่ 6) 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้

ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

1. รายงานการประชุม วันที่ 16 กค. 2558 (วาง

แผนการปรับปรุงหลักสูตร) 

2. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

3. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับ

ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 7 

(http://sci.skru.ac.th/sciquanlity/sar_course.

php) 

4. คูม่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.12 การด าเนนิงานให้เปน็ไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพ 

  หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

การด าเนนิงาน 
เกณฑ์การประเมนิ แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

  ปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1 – 5 ต้องด าเนินการ 

ปริญญาโท 

ตัวบ่งชีT้QF ต้องด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1-12 ได้แก ่

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย

ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

3. มี รายละ เอี ยดของรายวิ ชา  และ

รา ยล ะ เ อี ย ด ขอ งประสบกา รณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

1. รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรและมีการก าหนด

บทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน 

2. รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่ง

แสดงรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมโดยจัด

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 2 ครัง้ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2555 

4. มคอ.3 และมคอ.4  สามารถดูได้จากเว็บไซต์ 

http://regis.skru.ac.th/tqf/ 

5. มคอ.5 และมคอ.6 สามารถดูได้จากเว็บไซต์ 

http://regis.skru.ac.th/tqf/ 

6. ม ค อ . 7 ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

http://regis.skru.ac.th/tqf/ 

7. รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จาก

คณะกรรมการทวนสอบ 

8. สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

9. รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธ.ค. 

2558 (การพิจารณาการปรับปรุงตาม มคอ.7 

ปี 2557) 

10. ตารางสรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรปี 2558 

11. ตารางสรุปการพัฒนาตนของบุคลากรสาย

สนับสนุน ปี 2558 

12. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ซึ่ง

มีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับ 

มาก 

http://regis.skru.ac.th/tqf/
http://regis.skru.ac.th/tqf/
http://regis.skru.ac.th/tqf/
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การด าเนนิงาน 
เกณฑ์การประเมนิ แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด

ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อย

รอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

ละปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการ

ปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการจัดการ

เรยีนการสอน 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน (ถ้ามี )  ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 50 ต่อปี 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่

มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

13. รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 

2558 ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ใน

ระดับ มากทีสุ่ด 

 

 

 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ตรวจประเมินตามปกติ แต่ไม่น ามา

เป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร“ผ่าน” หรือ “ไม่ผา่น” ตามองคป์ระกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
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สรุปผลการด าเนนิงาน 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ผ่าน ตามองคป์ระกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปริญญาตรี 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

4. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด

ไว้ใน มคอ.2รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ1) ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน

มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ :  นางนลิน ี อินทมะโน โทรศัพท์  :  087-0388294 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :  นางนลิน ี อินทมะโน โทรศัพท์ :  087-0388294 
 

เกณฑ์การประเมนิ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑติ (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรค านวณ 

 

คะแนนที่ได ้  = 

 

ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน เรื่องการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่ง

แบบส ารวจประกอบด้วยรายการประเมินความพึงพอใจ 5 ด้าน 

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึ

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ปี

การศึกษา 2558 

(http://regis.skru.ac.th/work/repor

t_fac.php)  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิทัง้หมด 

http://regis.skru.ac.th/work/report_fac.php
http://regis.skru.ac.th/work/report_fac.php
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

ได้แก่  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนนเฉลี่ย 47.29 

2. ด้านความรู้  คะแนนเฉลี่ย 43.33 

3. ด้านทักษะทางปัญญา คะแนนเฉลี่ย 45.43 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ  คะแนนเฉลี่ย 46.63 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 43.20 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินเป็น 45.39 คิดเป็น

คา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.53 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน 

1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 40 

2. จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คน 10 

3. รอ้ยละผูต้อบแบบสอบถามของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไดง้านท า รอ้ยละ 25.00 

4. ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ คะแนน 45.39 

5. คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมนิ คา่เฉลี่ย 4.53 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คา่เฉลี่ย 

4.00 

 

ไม่ขอรับการ

ประเมิน 

เนื่องจาก

หลักสูตรยัง

ไม่มบีัณฑติ 

คา่เฉลี่ย 

4.53 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 

บัณฑติมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ด ีและเปน็ที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ส่งเสรมิให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การเรียนรูน้อกห้องเรียน  
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ควรส่งเสริมและสนับสนนุใหศ้ิษย์ปัจจุบันได้เรยีนรูน้อกห้องเรียน เช่น การท างานไอทีระหว่างเรียน 

การศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านไอที 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่

ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จ

การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณี

การท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การ

ค านวณรอ้ยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนในภาคพิเศษหรือภาคนอก

เวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ :  นางนลิน ี อินทมะโน โทรศัพท์  :  087-0388294 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :  นางนลิน ี อินทมะโน โทรศัพท์ :  087-0388294 
 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงคา่รอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = รอ้ยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณรอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสตูร 

 

 
 

 

**การค านวณคา่รอ้ยละนีไ้ม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน

งาน มาพิจารณา** 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้  = 

 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                                            100 

X 5 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จ านวนบัณฑติท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด 

X 100 
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ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่ส าเร็จ

การศึกษาปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 40 คน และ

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทุก

คนกรอกข้ อมู ลภาวะการมี ง านท า นั กศึ กษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบแบบส ารวจการมีงานท า

และส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 39 คนคิดเป็น

ร้อยละ 97.5 ซึ่งมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ 26 คน 

คดิเป็นร้อยละ 64.10 คดิเป็น  3.21 คะแนน 

2.2-0-1 ส รุ ป จ า น ว น ผู้ ต อ บ แ บบส อบถ า ม

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยส านัก

ส่ ง เ ส ริม และวิ ช าการง านทะ เบี ยน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. จ านวนบัณฑติทีต่อบแบบส ารวจการได้งานท า คน 39 

2. จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีี่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 40 

3. รอ้ยละผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 97.5 

4. จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 2 

5. จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าทั้งหมด คน 22 

6. จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 2 

7. จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา คน - 

8. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 10,170 

ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรอืภายใน 1 ปี ร้อยละ 64.86 
 

วิธกีารค านวณ 

1. ค านวณรอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

   =     26  x 100  = รอ้ยละ 66.67 

           39 
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2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ ก าหนดรอ้ยละ 100 เทา่กับ 5 คะแนน 

   =  รอ้ยละ 66.67 x 5 = 3.33 คะแนน 

             100 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2557 ปี 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

รอ้ยละ

60.00 

ไม่ขอรับการ

ประเมิน 

เนื่องจาก

หลักสูตรยังไม่

มีบัณฑิต 

รอ้ยละ 66.67 

คดิเป็น 3.33 

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

จุดแข็ง 

บัณฑติปรญิญาตร ีรอ้ยละ 66.67 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และรอ้ยละ 33.33 ได้

งานท าตรงสาขา และมีเงินเดอืนหรือรายได้ต่อเดือนไมน่้อยกวา่ 10,000 บาท  
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

พัฒนาเว็บบอร์ดส าหรับศิษย์เกา่ในการแลกเปลีย่นความคดิเห็นในการท างาน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การประชาสัมพันธ์แหลง่งานด้านไอที 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. เพิ่มระบบประชาสัมพนัธ์แหลง่งานด้านไอทีบนเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชา www.cs.skru.ac.th 

2. จัดเวทีเสวนา “ศิษย์เกา่เลา่เรื่องไอท”ี โดยเชิญศิษย์เกา่ที่ประสบความส าเร็จในการท างานด้านไอทมีา 

ให้ความรู้และสรา้งแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ปัจจุบนั 
 

สรุปภาพรวมองคป์ระกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง 

1.  บัณฑติมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดด้ี และเป็นทีต่้องการของตลาดแรงงาน 

 2.  บัณฑติปรญิญาตร ีรอ้ยละ 66.67 ที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และรอ้ยละ 

33.33 ได้งานท าตรงสาขา และมีเงนิเดอืนหรือรายได้ตอ่เดอืนไมน่้อยกวา่ 10,000 บาท  
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ส่งเสรมิให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
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2. พัฒนาเว็บบอร์ดส าหรับศิษย์เกา่ในการแลกเปลีย่นความคดิเห็นในการท างาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  การเรียนรูน้อกห้องเรียน  

2.  การประชาสมัพันธ์แหลง่งานดา้นไอที 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนนุใหศ้ิษย์ปัจจุบันได้เรยีนรูน้อกห้องเรียน เช่น การท างานไอทีระหว่างเรียน 

การศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านไอที 

2. เพิ่มระบบประชาสัมพนัธ์แหลง่งานด้านไอทีบนเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชา www.cs.skru.ac.th 

3. จัดเวทีเสวนา “ศิษย์เกา่เลา่เรื่องไอท”ี โดยเชิญศิษย์เกา่ที่ประสบความส าเร็จในการท างานด้านไอทมีาให้

ความรู้และสรา้งแรงบันดาลใจแกศ่ิษย์ปัจจุบัน 
 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.53 

2.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ 3.33 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.93 
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องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ  
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ  แต่

ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่

ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้

นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี

เวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดใน

การรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้นี ้ให้อธ ิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรยีมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรยีนในหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายเสร ี ชะนะ  โทรศัพท์  : 0892962109 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล       : นายเสร ี ชะนะ            โทรศัพท์  : 0892962109 
 

เกณฑ์การประเมิน   

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไ ม่ มี ข้ อ มู ล

หลักฐาน 

 

- มรีะบบมกีลไก 

- ไ ม่ มี ก า ร น า

ระบบกลไกไปสู่

ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มี ก า ร น า ร ะ บบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไก ไปสู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีก า รประ เมิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุ ง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มี ก า ร น า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มี ก า รป รั บ ป รุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มี ก า ร น า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี
โดยมีหลักฐานเชิง

ป ร ะ จั ก ษ์ ยื น ยั น 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร

ผู้ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนว

ปฏบัิติท่ีดีไดช้ัดเจน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน 

การรับนักศึกษา 

เป้าประสงค์ 

ทางหลักสูตรได้ตั้งเป้าประสงคใ์นการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 คอื  

 หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการ ขั้นตอนการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับ

นักศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยหลักสูตรมี

กระบวนการด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

การวางแผน (P) 

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้กระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไก

การรับนักศึกษา ดังนี้ 

          1.  มีการก าหนดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 80 คน โดยมีการก าหนดคุณสมบัติผูเ้ข้ารับ

การศึกษาดังนีค้อื  

 -   ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ศิลป์ค านวณ หรือเทียบเท่า  

 -   มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษา ระดับอนุปรญิญา ปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา 

 2.  ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบ่งประเภทการรับนักศึกษาในแต่ละรอบโดยส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คอื 

  1) แบบโค้วต้าเรียนดี จ านวนร้อยละ 50 โดยคัดเลือกจากผลการเรียน ซึ่งนักเรียนมีเกรดเฉลี่ย

ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ไม่ต่ าว่า 2.50 และสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อ

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

  2) แบบกลุ่มราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จ านวนร้อยละ 50 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 

มหาวิทยาลัยมีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกโดยข้อสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณ์โดย

คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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  3) หากจ านวนนักศึกษาไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดใน ข้อ 1) และ 2) จะเปิดรับสมัครคัดเลือก

โดยวิธีแจ้งความจ านง จากนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาแล้ว  และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ

ที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ แต่งตั้ง

โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

การด าเนินการ (D) 

 ด าเนินการตามระบบและกลไกโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

ฯ ท าการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่นักศึกษารับเข้าจนกระทั้งเข้าเรียนตามแผนที่วางไว้ ผ่าน

ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนด ภายใต้การด าเนินการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นดังนี้ 

 1. บุคลิกภาพ  

 2. การใช้ภาษา  

 3. เจตคติต่อวิชาชีพ  

 4. ความสนใจต่อเหตุการณบ์้านเมือง 

           โดยในที่ ประชุมพิจารณาข้อมูลการรับเข้า ในการประชุม คร้ังที่ 1 วันพฤหัสบดทีี่ 16 กรกฎาคม 2558  

 ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

 -  แผนรับจ านวน   80  คน 

 -  แผนรับรอบสองจ านวน   36  คน 

 -  แผนรับรอบสามจ านวน  16  คน 

โดยสรุปมีจ านวนจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

 -  แผนรับจ านวน   80  คน 

 -  สอบคัดเลือกตรง  14  คน 

 -  สอบคัดเลือก      36  คน 

 -  รอบที่สอง  14  คน 

 -  รอบที่สาม 10  คน 

     รวม 74  คน 
 

การประเมินผลการด าเนินการ(C)  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบว่าจากการรับนักศึกษาทั้ง 3 

รูปแบบ สามารถรับนักศึกษาได้จ านวน 74 คน ซึ่งเมื่อจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตร

ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงได้ร่วมประชุมพิจารณาประเมินผลการด าเนินงาน การรับสมัครนักศึกษาปี

การศึกษา 2558  ในการประชุม ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558  ปรึกษาหาสาเหตุ พบว่าจ านวน

นักศึกษามีจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมา อาจเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียน  ท าให้

นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร หรือปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์

ลดลง และมีหลักสูตรใหม่เปิดเพิ่มมากขึ้น โดยเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาจากป ี2555 จ านวน 85 คน   

                              ปี 2556 จ านวน 88 คน 

                              ปี 2557  จ านวน 84  คน 
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                              ปี 2558  จ านวน 74  คน 

          โดยผลจากกระบวนการพบว่า การรับสมัครนักศึกษาแบบแจ้งความจ านง หลักสูตรได้นักศึกษาจริง  แต่

เมื่อสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาที่เลือกเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกเป็นหลักสูตรล าดับสุดท้าย ใน

การสอบคัดเลือก และในสาขาอื่น ๆ ปิดรับแล้ว และผู้สมัครมีความนิยมที่ต้องการเรียนในหลักสูตรครู เป็นล าดับ

ต้น ๆ ท าให้เลือกไม่ได้  
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพัฒนาต่อ (A) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแล้วมีความเห็น

ร่วมกันว่าในปีการศึกษา 2559 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น เช่น road show ในสถานศึกษาโดยศิษย์

ปัจจุบัน โปรแกรมควรมีการปรับปรุงเว็บไซท์ของโปรแกรมวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร 

และศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับคณะ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

โซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุค และเสนอให้ทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบให้เปล่าส าหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่

ยากจน รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับคณะ  

            ควรจะมีรูปแบบในการรับสมัครสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่

พื้นที่ห่างไกลไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่มหาวิทยาลัย ก าหนดเพิ่มช่องทางในการรับสมัคร อาจจะมีส่วนช่วยให้มี

จ านวนของผู้สมัครเพิ่มขึน้  

            ควรให้ขอ้มูลผู้สมัคร เพื่อให้เห็นภาพให้ชัดเจนขึน้เก่ียวกับการเรียนสาขาไอที  เรื่องการมีงานท า สายงาน

ที่ต้องท า เพื่อประกอบการตัดสินใจ  

           ควรเพิ่มหลักสูตรสายครู  เนื่องจากในปัจจุบันครูทางด้านคอมพิวเตอร์ยัง เป็นที่ต้องการใน

สถาบันการศึกษา  

 

การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

              เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางส่วน เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอิสลาม

ศึกษา อาจจะขาดทักษะในด้านวิชาการ การติดต่อสื่อสาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งดูข้อมูลโดยภาพรวม

จากรุ่นพี่ที่ได้ศึกษามาแล้ว  ซึ่งมีกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดีขึ้น ทั้งด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวติ ทางหลักสูตรจงึได้ตั้งเป้าประสงค ์และด าเนินการดังนี้ 
 

เป้าประสงค์ (O) 

              นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในช้ันปีที่ 1 ทั้งด้านวิชาการและการใช้ทักษะชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยคอื “เป็นคนดี   มีทักษะชวีิต  มีจิตสาธารณะ” 
 

การวางแผน (P) 

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเตรยีมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาของนักศึกษา

ใหม่ โดยด าเนินงานร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้วางแผน และจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรยีน โดยปรับพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคอมพิวเตอร์

พร้อมทั้งหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการแนะแนวเรื่องการเตรียมตัวการศึกษา โดย 

อาจารย์สกรรจ ์รอดคล้าย   



23 
 

ผลการด าเนนิงาน 

           นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมความ

ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรยีนและภัยธรรมชาติ  
 

การด าเนินการ (D) 

 นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท ากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยการด าเนินงานของหลักสูตร ร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน เพื่อเตรยีมพร้อมส าหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 

  1. กจิกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ  

  หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม

ปรับพื้นฐานทางวิชาการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 1 กรกฎาคม 2558 โดยเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ซึ่งก่อนเรียนและหลังเรียน นักศึกษาจะต้องท าแบบทดสอบ เพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลัง

การจัดกจิกรรม จากการจัดกิจกรรมพบว่า นักศึกษาเข้าใหม่ยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

พบว่าควรมีการปรับปรุง ดังนี้  

- เนื้อหาที่สอนต้องมีการปูพื้นฐานมากกว่านี้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจาก

นักศึกษามีพื้นฐานด้านคณิตศาสตรน์้อยมาก 

- ควรมีการจัดกลุ่มนักศึกษา เพื่อจะได้คัดแยกบางส่วนที่อาจจะไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 

- หากสามารถคัดแยกนักศึกษาได้ จะท าให้จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มไม่มากเกนิไป และจะได้

จัดเนือ้หาให้เหมาะสมกับนักศึกษาอีกด้วย 

- เรียน 2 วิชา วิชาละ 3 ช่ัวโมง จ านวน 10 วัน ใช้เวลามากเกนิไปและหนักเกนิไป  

- ควรมีกิจกรรม เกม คั่นระหว่างสอน เพื่อผ่อนคลาย 

  2. กจิกรรมโครงการชาววิทย์ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ 58  

       หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดโครงการชาววิทย์ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ 58  

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และเพื่อนร่วมช้ันปีในคณะ โดยนักศึกษาหลักสูตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกจิกรรม ณ ฐานทัพเรือสงขลา ระหว่างวันที่  21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 

นักศึกษามีโอกาสได้ร่วมกันท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหา การเป็นผู้น า การกล้าแสดงออก

ในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเข้ากับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมช้ันปี เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมพบว่า นักศึกษาที่เข้า

รว่มกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก รู้จักรุน่พี่และเพื่อน ๆ และอาจารย์ผู้สอน สรา้งแรงบันดาลใจในการเรียนมาก

ขึน้ 
 

   3. กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

        หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ใน วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดยจัดการประชุมพบผู้ปกครองเตรียมความพร้อมและท า

ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จัดระบบปรึกษา แนะแนว มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล

ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหาหลักสูตรมีคู่มือการลงทะเบียนเรียน และ

มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาชีแ้จงขั้นตอนการลงทะเบยีนเรียนในวันปฐมนิเทศนกัศึกษา และมีคูม่ือแผนการเรยีน

ตามโครงสรา้งหลักสูตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการตอบข้อซักถามและช่วยแก้ปัญหาจาก
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นักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียน เช่น กองทุนกู้ยืมการศึกษา (กยศ.) จากการจัดกิจกรรมพบว่า 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจก่อนการเขา้เรียน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง   

  4. กจิกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรยีนและภัยธรรมชาติ   

  หลักสูตรร่วมกับคณะจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัย

ธรรมชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โดยเชิญวิทยากรจากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาให้ความรู้และสอนทักษะการใช้

ห้องปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอย่างปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย นักศึกษามีโอกาสได้

ฝึกซ้อมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใช้ถังดับเพลิง จากการจัดกิจกรรมพบว่า นักศึกษาเกิดทักษะในการ

ใช้ห้องปฏิบัติการ ฯ 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุม และร่วมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาพบว่าทุกกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาช้ันปีที่ 1 มากขึ้น 

โดยดูจากผลการด าเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม และจากสถิติของส านักส่งเสริมและงานทะเบียน พบว่า

นักศึกษามีปัญหาการตกออก การถอนรายวิชา และการเรียนซ้ าลดลงจากปีการศึกษา 2557 อย่างไรก็ตามพบ

ปัญหาคอื  

 1. นักศึกษายังเข้ารว่มไม่ครบรอ้ยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไม่เห็นความส าคัญของโครงการ

หรือกจิกรรม  

 2. ช่วงเวลาและงบประมาณในการจัดกจิกรรมมีจ ากัดท าให้สามารถเรียนเสริมได้เพียง 2 วิชา ซึ่งยังมีวิชา

อื่น ๆ ที่ควรเสริมด้วย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และควรจะให้มีเนือ้หาที่หลากหลาย  

 3. ห้องเรียนมีจ ากัดมีจ านวนนักศึกษามาก 
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพัฒนาต่อ (A) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ประชุม

ร่วมกันเพื่อพิจารณาผลด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปใช้

ปรับปรุง พัฒนา การด าเนินกจิกรรมในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 1. การสอนปรับพืน้ฐานได้ด าเนนิการโดยหลักสูตรจาการประเมินผลพบว่า นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้น 

อย่างไรก็ตามได้พบปัญหาหลายประการในการจัดกจิกรรม จึงควรด าเนินการปรับปรุง ดังนี ้ 

           1) เนือ้หาที่สอนต้องปรับให้เป็นพืน้ฐานมากกวา่นี ้โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร ์เนื่องจากนักศึกษา

มีพืน้ฐานด้านคณิตศาสตรน์้อยมาก 

           2) ควรมีการจัดกลุ่มนักศึกษา เพื่อจะได้คัดแยกบางส่วนที่อาจจะไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 

           3) หากสามารถคัดแยกนักศึกษาได้ จะท าให้จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มไม่มากเกินไป และจะได้จัด

เนือ้หาให้เหมาะสมกับนักศึกษาอีกด้วย 

          4) เรียน 2 วิชา วิชาละ 3 ช่ัวโมง จ านวน 10 วัน ใช้เวลามากเกนิไปและหนักเกนิไป  

          5) ควรมีกิจกรรม เกม คั่นระหว่างสอน เพื่อผ่อนคลาย 
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 2. กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองได้จัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียน

ระดับอุดมศึกษา และท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร กับ

นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง 

 

หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

3.1-0-1 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2558 

3.1-0-2 ระเบียบการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 

3.1-0-3 แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 

3.1-0-4 ปฎิทินกิจกรรม 2558 

3.1-0-5 มคอ.2 ว่าด้วยเรื่องการก าหนดคุณสมบัติในการรับสมัครนักศึกษา 

3.1-0-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในเรื่องการรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 

3.1-0-7 บันทึกการประชุมหลักสูตร ครัง้ท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2558 

3.1-0-8 กจิกรรมและโครงการต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 2558 

3.1-0-9 สถติิการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

3.1-0-10 ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ตามเอกสาร ใน มคอ.7 

3.1-0-11 ข้อมูลสรุปโครงการปรับพืน้ฐานนักศึกษา 2558 

3.1-0-12 รายงานการประชุม ครัง้ท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2558   
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

การรับนักศึกษา 3 ข้อ 

 

2 ข้อ 

2 คะแนน 

3 ข้อ 

3 คะแนน  
  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 

จุดแข็ง 

1. นักศึกษาในหลักสูตร ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินระบบและ

กลไก ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยให้กรรมการหลักสูตรและกรรมการประจ าโปรแกรมวิชาเข้าไปมีส่วนร่วม ใน

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา  

2. คา่ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาถูกกวา่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในพืน้ที่ใกล้เคยีง   
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1.   หลักสูตรและโปรแกรมวิชาต้องติดตามผลการรายงานตัวของนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนตลอดระยะเวลาการรับสมัครในทุกรอบ เพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหา การปรับแผนรับได้ทันท่วงที   



26 
 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการให้ทุนการศึกษาเพื่อจูงใจให้นักเรยีนตัดสินใจศึกษาต่อได้ง่ายขึน้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเตรยีมความพร้อมนักศึกษา ด้วยการสอนปรับพื้นฐาน ควรมีความหลากหลายของรายวิชา  

2. หลักสูตรและโปรแกรมวิชาควรมีการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกพื้นที่ ( road show) เพิ่มมากขึ้น  

เพื่อเพิ่มพื้นที่การประชาสัมพันธ์นักศึกษาเปา้หมายให้กว้างขึน้  
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรมีระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ ทั้งหมด เพื่อเพิ่มช่องทางการรับสมัคร และรองรับการใช้

เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

2. หากเป็นไปได้ ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการสอนปรับพื้นฐานให้มากกว่า 5 วัน และควรจะให้มีความ

หลากหลายในเนือ้หาวิชาการ 

3. หลักสูตรควรจะออกไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางวิชาการของ

หลักสูตร  เพื่อให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้นของหลักสูตรเอง  หรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์มากขึ้น  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรยีนแกน่ักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี

ความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อยในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ

พัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง  ๆ ทั ้งกิจกรรมในห้อง เรียนและนอก

ห้องเรียน  มีกิจกรรมเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดทีี่มีจติส านึกสาธารณะ  มีการวางระบบการ

ดูแลให้ค าปรกึษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกัน

หรอืการบรหิารจัดการความเสีย่งของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงานวิชาการของนักศึกษา การสรา้งโอกาสการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้

มาตรฐานสากล ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกน่ักศึกษาปรญิญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายเสรี  ชะนะ  โทรศัพท์  : 0892962109 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล       : นายเสรี  ชะนะ                 โทรศัพท์  : 0892962109 
 

เกณฑ์การประเมิน   

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ใ น ก า ร

ก า กั บ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่ มี ข้ อมู ล

หลักฐาน 

 

- มรีะบบมกีลไก 

- ไ ม่ มี ก า ร น า

ร ะ บบกล ไ ก

ไ ป สู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มี ก า ร น า ร ะ บบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมนิ 

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

ผลการประเมนิ ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

เ ห็ น ชั ด เ จ น  เ ป็ น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี

โดยมีหลั กฐาน เชิ ง

ประจักษ์ยืนยัน และ

ก ร ร มก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประเมินสามารถให้

เห ตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้

ชัดเจน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
-  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปรญิญาตรี 

เป้าประสงค์ 

  คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการควบคุม การดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแก่นักศึกษาซึ่งจะมีช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ

ลาออกกลางคันลดลง ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการควบคุม ดูแลให้ค าปรกึษาวิชาการ

แกน่ักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลการส่งเสรมิพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 

การวางแผน (P) 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ดังนี ้ 

  1. อาจารย์ที่ปรกึษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนการให้ค าปรึกษา แนะแนวแก่นักศึกษาและ

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 และ

วางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

  3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการที่

วางแผนไว ้
 

การด าเนินการ (D) 

  หลักสูตรก ากับ ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้าน

วิชาการและการใช้ชีวติในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงวันพุธทุกสัปดาห์ เช่น  

- ตอบข้อซักถามและช่วยแกป้ัญหาจากนักศึกษาที่มีขอ้สงสัย 

- ปัญหาจากการเข้าเรยีน เช่น การยกเลิกรายวิชาเรยีนการแกผ้ลการเรยีน  

- การเบิกคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุ 

- การรับทุนการศึกษา  

  นักศึกษาสามารถขอค าปรกึษาจากอาจารย์ที่ปรกึษาได้ที่ห้องพัก หรอือาจารย์สามารถสร้างกลุ่มใน โซเซียล
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ผลการด าเนนิงาน 

มีเดียเพื่อให้ค าปรึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา   เพื่อร่วมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุง

กระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรกึษาแกน่ักศึกษา 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว่ากระบวนการดูแล

ให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษานั้น กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่  https://docs.google.com/a/skru.ac.th/forms/d/1LRAPIvnVwIR0Igb7H1fbzZvjXcZQWZqtTfcNUg 

bG39w/viewform  และรายงานผลการประเมินให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ผล

การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และจากการประชุมร่วมกันมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องให้ค าปรึกษาและ

ค าแนะน าแกน่ักศึกษาและกรรมการได้จัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การสร้างกลุ่มในไลน์หรือเฟสบุคเพื่อให้

สามารถตอบข้อซักถามและสามารถแกป่ัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและน ามาใช้จริงเพื่อเป็นช่องทางในการให้

ค าปรกึษากับนักศึกษา 2559 ต่อไป 
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพัฒนาต่อ (A) 

  จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างกลุ่มในเฟสบุค ท าให้มีการประสานงาน

ติดต่อระหว่างอาจารย์ละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเข้ามาพูดคุยและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ

ปัญหาทางด้านการเรียน  ซึ่งท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ ทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว 

กล่าวคอื มีการวางแผนการลงเรยีนในรายวิชาตามแผนการเรยีน และถา้หากนักศึกษาตกคา้งในรายวิชาใด ทางหลักสูตร

จะพิจารณาเปิดรายวิชาที่นักศึกษาตกค้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาต่อเนื่องอื่น ๆ ต่อไปได้ ซึ่งท าให้

สามารถส าเร็จการศึกษาตามแผน แต่อย่างไรก็ตามกรรมการประจ าหลักสูตรมีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการประเมิน

อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดให้เป็นระบบมากขึ้น โดยสามารถให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สามารถเข้าถึงได้ง่าย เฉพาะ

หลักสูตร และผลการประเมินควรแยกเป็นหลักสูตร  
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เป้าประสงค์ 

  คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรกึษาหารอื เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

ความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A) 

Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural 

Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership 

(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ

ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรยีนรู)้ 

ในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
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ผลการด าเนนิงาน 

การวางแผน (P) 

  1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรประชุมวางแผนเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยรว่มกับ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการพัฒนานักศึกษา เช่น จัดหา

ทรัพยากร สื่อการสอน และวัสดุประกอบการเรยีนการสอนทางด้านสารสนเทศ ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  การจัด

โครงการเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูท้างด้านต่าง ๆ ได้แก ่

  โครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 

- ราชภฏัวิชาการ 2558 
 

  โครงการที่จัดโดยคณะ 

- สัมมนาพฒันาประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพพรอ้มกา้วสู่วยัท างาน 

- โครงการกฬีาสานสมัพันธ ์

- โครงการเสวนา มัน่ใจเดินหน้าสู่วชิาชีพ 

- โครงการ SCI & Tech Fun Run  
 

  โครงการที่จัดโดยหลักสูตร 

- สัมมนากอ่นฝกึ และหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

- คดิแนวใหมพ่รอ้มกา้วไปกับ ไอที 
- รูเ้ท่าทันกฎหมายและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการสมัมนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์สือ่สารเคลื่อนที ่ 

- เทคนิคการเรยีนตามศักยภาพนกัศึกษา  
 

  โดยมีค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศและอาจารย์ผูส้อน ในการด าเนนิโครงการ 

นอกจากนีม้ีการจดักจิกรรมใหน้ักศึกษาที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคข์องบณัฑิตในหลักสตูร ได้แก ่

กจิกรรมจติอาสาของชมรมเทคโนโลยสีารสนเทศ  กิจกรรมดา้นศลิปะและวัฒนธรรม ได้แก ่

  โครงการที่จดัโดยมหาวิทยาลยั 

- กจิกรรมไหว้คร ู 
- กจิกรรมวนัลอยกระทง  
 

  โครงการที่จดัโดยคณะ 

- โครงการแข่งขนัการท าขนมไทยและแขง่ขันการท าอาหารทอ้งถิน่    
- กจิกรรมการถวายเทยีนพรรษา 
- กจิกรรมสานสัมพนัธ์ ไทยพทุธ – มุสลมิ 
 

กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ์ละกจิกรรมวิชาการ  

  2. ในส่วนของการเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้วางแผนตรวจสอบสาระของรายวิชา

ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด) โดย

มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้มีกิจกรรม
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ผลการด าเนนิงาน 

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การจัด

กิจกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยร่วมมือกับคณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จัดโครงการให้แกน่กัศึกษา เช่น  กจิกรรมราชภัฏวิชาการ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ นอกจากนี้

หลักสูตร ยังได้วางแผนรว่มกับคณะในการจัดโครงการพัฒนานักศกึษาอื่น ๆ  คอื โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเรียนตาม

ศักยภาพนักศึกษา และโครงการ รูเ้ท่าทันกฎหมายและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง การแข่งขันการท า

ขนมไทยและอาหารท้องถิ่น  กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา โครงการสัมมนา เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เป็นต้น 
 

การด าเนินการ (D) 

  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชุมด าเนินการรว่มกับโปรแกรมวิชา และคณะในการด าเนินกจิกรรมและ

โครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

  จากที่ประชุมของหลักสูตร พบว่ากระบวนการจัดกจิกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม

พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบ้าง ได้แก ่จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจ านวนที่ตั้งไว้ หรือ บางโครงการ

จะคัดเลือกเฉพาะตัวแทนเข้าร่วมโครงการ   และจากการประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าใจ มีทักษะต่าง ๆ และมีความสามัคคใีนหมู่คณะมากขึน้  เป็นไปตามเป้าประสงคท์ี่วางไว้ 
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพัฒนาต่อ (A) 

 จากผลการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นควรลดกจิกรรมที่ซ้ าซอ้นโดยเฉพาะในนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรจึงมีความเห็นว่า ให้คณะ มอบหมายให้กับหลักสูตร ในการจัดกิจกรรม ซี่งบางกิจกรรมต้องเป็นไปตามบริบท

ของหลักสูตรนั้น ๆ 
 

หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

3.2-0-1 รายงานการประชุมครัง้ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558   

3.2-0-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2-0-3 ตารางการให้ค าแนะน าและค าปรกึษาแกน่ักศึกษา 

3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ 

3.2-0-5 คูม่ือการจัดท าวิทยานิพนธ์และโครงงาน ตามเว็บไซต์ http://sci.skru.ac.th 

3.2-0-6 คูม่ือนักศึกษาระดับบัณฑติ ตามเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th 

3.2-0-7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

http://regis.skru.ac.th/
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3 ข้อ 

 

1 ข้อ 

1 คะแนน 

3 ข้อ 

3 คะแนน 
 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัโดยกองพัฒนานกัศึกษา มีนโยบายอย่างต่อเนือ่งที่จะส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาในเรื่อง

ต่าง ๆ ซึ่งได้ได้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ของคณะ ซึ่งมอบนโยบายมายังหลักสูตรและโปรแกรมวิชา เป็นไป

อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี และมีประสิทธิภาพ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการที่จะชว่ยส่งเสรมิและพัฒนานกัศึกษา  
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา บางกลุ่มที่ยงัขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่น ามาประยุกต์ใชก้ับ

นักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรให้มหาวิทยาลัย จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ เพื่อสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งระบบ  

2. ควรจะวางระบบกจิกรรม ของ คณะ  มหาวิทยาลยั  กองพฒันานักศึกษา หรือที่เก่ียวขอ้งกับนักศึกษา ให้

ไปด้วยกัน ไม่ให้เกดิความทับซอ้นกัน  จนเกิดกิจกรรมมากมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามี

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 

- การส าเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายเสร ี ชะนะ  โทรศัพท์  : 0892962109 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล       : นายเสร ี ชะนะ                 โทรศัพท์  : 0892962109 
 

เกณฑ์การประเมิน   

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

- ไ ม่ มี ก า ร

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผ ล ก า ร

ด าเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด า เ นินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งชี ้

-มีการรายงาน

ผ ล ก า ร

ด าเนินงานครบ

ทุก เ รื่ อ งต าม

ค าอธิ บาย ใน

ตัวบง่ชี ้

- มีแนวโ น้มผล

การด าเนินงาน

ท่ีดี ขึ้ น ในบาง

เรื่อง 

- มกีารรายงานผล

การด า เ นินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามค าอธิบายในตัว

บ่งชี้ 

- มี แ น ว โ น้ ม ผ ล ก า ร

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ี

โดดเด่น เทียบเคียงกับ

หลักสูตรน้ันในสถาบัน

กลุ่ ม เดี ยวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น

ส า ม า ร ถ ใ ห้ เ ห ตุ ผล

อธิบายว่าเป็นผลการ

ด าเนินงานท่ี โดดเด่น

อย่างแท้จรงิ 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราการคงอยู ่

นักศึกษาปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นรอ้ยละ 51.76 

นักศึกษาปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นรอ้ยละ 68.18 

นักศึกษาปีการศึกษา 2557 มอีัตราการคงอยู่คิดเป็นรอ้ยละ 51.19 

นักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นรอ้ยละ 74.32 

     โดยการตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษาผ่านระบบบรกิารการศึกษาจากส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบียน  การคงอยู่ของนักศกึษาพบว่านักศึกษาในปี  2558 มีอัตราการคงอยู่ที่เพิ่มขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

การคงอยู่ 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษา  

นับถงึสิน้ปีการศึกษา 2558 

ปี พ.ศ.ที่

รับเข้า 

จ านวน

รับเข้า 

จ านวน

ส าเร็จ 

คงคา้ง ออก

กลางคัน 

2555 85 9 35 41 

2556 88 - 60 28 

2557 84 - 43 41 

2558 74 - 60 14 

2559 - - - - 
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การส าเร็จการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2558 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9 คน จากการคงอยูข่องนักศึกษา 35 คน คิดเปน็ 

ร้อยละ 10.59 

ปีการศึกษาที่รับเขา้  

(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2558 2559 2560 2561 2561 

จ านวน 9 - - - - 

รอ้ยละของจ านวนที่รับเขา้ในรุ่น - - - - - 

2555 จ านวน - - - - - 

รอ้ยละของจ านวนที่รับเขา้ในรุ่น 10.59 - - - - 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

 - ความพร้อมของนักศึกษาในสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 - การเอาใจใส่ตอ่การเรยีนเรียน นักศึกษาขาดวินยั ในการเรยีน ในการสง่งาน  

 - สิ่งบันเทงิต่าง ๆ ในปัจจุบันมีมาก ท าใหน้ักศึกษาไม่สนใจในเรื่องเรียน  

 - ความพร้อมทางบ้าน นักศึกษาที่มีความพร้อมทางบา้น จะไม่มีจดุมุง่หมายในการเรียน 

 - นักศึกษาท างานในระหวา่งเรยีน ท าให้ ไมม่ีเวลาในการเรียน 
 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป ี

วันที่ส ารวจ  - 7 กรกฎาคม 2559 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน รอ้ยละ 

จ านวนบัณฑติทัง้หมด 40 - 

จ านวนบัณฑติทีต่อบแบบส ารวจ 39 97.50 

จ านวนบัณฑติทีไ่ดง้านท าหลงัส าเร็จการศึกษา(ไม่นับ

รวมผู้ประกอบอาชีพอสิระ) 

- ตรงสาขาที่เรยีน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรยีน 

 

 

12 

13 

 

 

30.77 

33.33 

จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 5.13 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา 2 5.13 

จ านวนบัณฑติทีศ่ึกษาต่อ - - 

จ านวนบัณฑติทีอุ่ปสมบท - - 

จ านวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหาร - - 
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 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรยีนของนักศึกษา 

    1.1   ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพหลักสตูรคะแนนในภาพรวม 4.44 ระดบัมาก 

    1.2  ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้คะแนนในภาพรวม 4.41 ระดับมาก 

    1.3  การให้ค าปรกึษาวิชาการ แนะแนวการใชชี้วติ และการจัดการข้อรอ้งเรียน   เกณฑค์ะแนนในภาพรวม 

4.58  ระดับมากที่สดุ  

 ข้อมลูจาก https://passport.skru.ac.th/evaluate/   

สรุปโดยภาพรวมพบวา่ ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก และมากทีสุ่ด  

- ผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา (ถา้มี) : ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

3.3-0-1 รายงานจ านวนนักศึกษา 

3.3-0-2 รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

http://regis.skru.ac.th/std_status/webpage/main.php ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.3-0-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรยีนของหลักสูตร 

3.3-0-4 ข้อมูลสรุปการมีงานท าของบัณฑติ 

  http://regis.skru.ac.th/skru_job/admin/main_showreport.php 

  
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3 ข้อ 

 

2 ข้อ 

2 คะแนน 

3 ข้อ 

3 คะแนน 
 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 

จุดแข็ง 

นักศึกษามีความผูกพันกับหลกัสูตรและอาจารย์ผูส้อน  ใหค้วามร่วมมือกับหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สภาพแวดล้อมอาจจะไม่เหมาะในการเรยีนการสอน เนื่องจาก มีการก่อสรา้งตึกอาคาร บรเิวณใกล้เคียง

กับห้องเรียน ท าให้การเรยีนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

http://regis.skru.ac.th/std_status/webpage/main.php
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. นักศึกษาออกกลางคันเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาปีที่  1 โดยปัจจัยเกิดจากหลายกรณีด้วยกัน เช่น 

นักศึกษาชอบเรียนทางสายครู  นักศึกษาย้ายคณะ  นักศึกษาเปลี่ยนที่เรยีน  โดยอาจจะมีแนวทางแกไ้ขคอื ให้ทุน

กับนักศึกษาที่เรียน  หรือปรับปรุงหลักสตูรให้เป็นสายครู 

2. นักศึกษาส าเร็จการศึกษามีเปอรเ์ซ็นต์น้อย ซึง่อาจจะต้องมกีารปรับปรุงกระบวนการสอน  หรือหา

เทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการเรยีนการสอน  
 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 3 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3 

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3 



38 
 

องค์ประกอบที ่4  อาจารย ์
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของ

หลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที ่เหมาะสม โปร่งใสนอกจากนี้ต้องมีระบบการ

บริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที ่เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่ก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มี

การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  ในการรายงานการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น

ต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ระบบการบรหิารอาจารย์ 

- ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง

วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู ้

ความสามารถของอาจารย์เพื่อสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.พิกุล สมจติต ์  โทรศัพท์  :086-7490109 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ผศ.พิกุล สมจติต ์  โทรศัพท์  :086-7490109 
 

เกณฑ์การประเมิน   

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล

- มรีะบบมกีลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก

ไปสูก่ารปฏบัิติ/

ด าเนินงาน 

 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมิน
กระบวนการ 

- ไมม่กีารปรับปรุง/

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

หลักฐาน 

 

พัฒนากระบวนการ 

  

- มกีารปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มผีลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มผีลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

- มแีนวทางปฏิบัติท่ี
ด ีโดยมหีลักฐาน

เชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมนิ

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติท่ีดีได้

ชัดเจน 
 

ผลการด าเนินงาน   

ผลการด าเนนิงาน 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  โดยมีการวิเคราะห์การคงอยู่ของอาจารย์ วิเคราะห์ความเพียงพอ และเหมาะสมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  เพื่อวางแผนในการทดแทนอาจารย์กรณีมีการเกษยีณหรือการโยกย้าย หรือการลาศึกษาต่อ รวมถึงพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ในดา้นการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนางานวิจัย และผลงานวิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีคุณสมบัติ

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยการวางแผนระยะยาว 5 ปีเพื่อให้อัตราก าลัง

อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร (FTES = 20 : 1) มีระบบการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอยู่

ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 หมวดที่ 

1 ข้อ 6 เรื่องของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 การจัดหาและ

คัดเลือกบุคลากร โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยในสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับ

ปรญิญาเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายใน  6 เดือนโดยมีการประกาศการ

รับสมัครอาจารย์ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ตและการด าเนินการสอบทั้งแบบขอ้เขียน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และมีการประกาศผลทางอินเทอร์เน็ต โดยการด าเนินการ

ดังกล่าวหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกข้อสอบ และสอบ

สัมภาษณ์ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนา
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ผลการด าเนนิงาน 

ตนเอง (ลาศึกษาต่อ) ร่วมกับคณะเพื่อให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ

และการท าวิจัยโดยรว่มกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ์เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ

ท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาได้มีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในประเทศระดับปริญญาเอกทั้งในและนอกประเทศโดยทุนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังส าเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงานที่โปรแกรมวิชา และหากมีคุณสมบัติที่ตรงกับความ

ต้องการของหลักสูตร จะผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ฯ  และ

คณะเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการก าร

อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวุฒิการศึกษาตรงและ

สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์การสอน ที่

สอดคล้องกับระเบยีบของ สกอ. 
 

การด าเนินการ (D) 

1. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการปรับเปลี่ยน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังคงเป็นกรรมการชุดเดิมที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ TQF โดยมีการร่วมพิจารณา

ถึงการปรับเปลี่ยนกรรมการประจ าหลักสูตร ส าหรับสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ

ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ที่จะต้องด าเนินการในอนาคต ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็จะมีขั้นตอน

การรับเป็นไปตามแผน ส าหรับปีการศึกษานีพ้บว่าอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรได้ปฏบิัติงานอยา่งมีประสทิธิภาพ กล่าวคือ 

ได้มีการเข้าร่วมประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทุกครั้ง มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารหลักสูตร มีการพัฒนา

ตนเอง และมีการน าเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น 

2. มีการก าหนดอัตราก าลังทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณีที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแผนจะศึกษา

ต่อในระดับปริญญาเอก จะต้องก าหนดอัตราทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยคัดเลือกจากอาจารย์ประจ าใน

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่แทน 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

มีการประเมินกระบวนการบรหิารหลักสูตร ผลลัพธ์พบว่า มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรเมื่อเทียบ

กับปีการศึกษาก่อนคิดเป็นร้อยละ 100 อาจารย์ของหลักสูตรมีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  และ

หลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุก

คนทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีต าแหน่งทางวิชาการไปตามมาตรฐานก าหนด 
  

การน าไปปฏิบัติหรอืการพฒันาต่อ (A) 

หลักสูตรร่วมกับคณะวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ (การท าผลงานวิชาการ) ของคณะหรือมหาวิทยาลัย และท าผลงานวิชาการ หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึน้ และทบทวนอัตราก าลังทุกปเีพื่อวางแผนการบริหาร 

ระบบการบริหารอาจารย์ 

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้ระบบและกลไกการ

บรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานดังนี ้ 
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การวางแผน (P)  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมครัง้ที่ 1 เมื่อ วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2558 

1. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามภารกิจด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน (มคอ.3, 5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

กจิกรรมส่งเสรมิท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกจิกรรมส่งเสรมิศักยภาพของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง 

การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อื่น ๆ เช่น การประกันคุณภาพ

หลักสูตร (มคอ.7) 

2. หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 

30 กันยายน 2559) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส าหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การ

จัดการเรียนการสอน ค่าใช้สอยในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานด้าน

การเรียนการสอนของอาจารย์ 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม 

อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดตั้งไว้เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

การด าเนินการ (D) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดสรรวิชาสอน ตรงกับความช านาญของอาจารย์ผู้สอน และมีการเกลี่ย

จ านวนภาระงานสอนให้มีความเหมาะสมและมีการจัดท ารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และ

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถงึ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามก าหนดเวลา 

2. ด าเนินการตามแผนร่วมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในส่วนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล 

และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เช่น เข้าประชุม

โครงการปฏิบัติการ KM ที่จัดโดยคณะ รวมทั้งมีการน าเสนอผลงานในระดับต่างทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

 จากการประเมินทบทวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบการบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี

การปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบ ารุง

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนได้ท าการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเช่ียวชาญ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วม

เป็นกรรมการประจ าฝ่ายตามความถนัด และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง มีการท าวิจัย 

เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติเพิ่มขึน้ 
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การน าไปปฏิบัติหรอืการพฒันาต่อ (A) 

 วางแผนว่าในปีการศึกษาหน้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนของ

การท าวิจัย รวมทั้งการน าเสนอผลงานวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีผลงานด้านการท างานวิจัย 

และน าเสนอผลงานวิจัยให้ครบทุกคน  

การส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้ระบบการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ โดยมีรายละเอียดการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รว่มกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์มีแผนในการ

ส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาของอาจารย์ ได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมและ

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ปีใน

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน

หลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

การด าเนินการ (D) 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมร่วมกับโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์  เช่น การน าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรม

และการสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ปีละประมาณ 5,000.- บาทต่อคน  

2. หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุช่วงเวลา

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร

สามารถส่งเสรมิการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างผลงานทาง

วิชาการ เพื่อขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ  

5. ร่วมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 และร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน และหนังสือ/ต ารา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

2559 จัดโดยคณะฯ และสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณม์ุ่งสู่การจัดการความรู้ (KM) จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุ่งสู่การจัดการความรู้ เมื่อ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ซึ่งจัดโดยคณะ  
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ล าดับ รายชื่ออาจารย ์ รูปแบบการพัฒนาตนเอง หน่วยงานท่ีจัด วัน/เดอืน/ป ี

1 นายอ านาจ ทองขาว 1. เทคนิคการวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนคิ 

Data mining ด้วยโปรแกรม RadpidMiner 

Studio 7  

ส านักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

31 พ.ค.  

59 -  3 มิ.ย. 59 

2. การอบรมเชิงปฏิบตัิการ Data Analytics 

with Pentaho BI, R, Weka, and Hadoop  

สมาคมศูนย์ราชการ ไทย 

ออสเตรเลีย 

13–18 มิ.ย. 59 

2 นางพิกุล สมจิตต ์

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรยีมความ

พร้อม ส าหรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

3 ก.ย. 58 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสรา้ง

ศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

21-22 ธ.ค. 58 

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพฒันา

และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสงขลา 

18-19 ก.พ. 59 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

เทคนิคและกลวิธีการการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสงขลา 

29 ก.พ. 59 

5. โครงการสัมมนาวางแผนเตรยีมความ

พร้อม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

4-6 พ.ค. 59 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสรา้ง

ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

8 มิ.ย. 59 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Google for Education เพื่อพัฒนาผูบ้รหิาร 

อาจารย์ บุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ส านักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

29-30 มิ.ย. 59 

3 นายสกรรจ์    

รอดคล้าย 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรยีมความ

พร้อม ส าหรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2557 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

3 ก.ย. 58 

2. โครงการสัมมนาวางแผนเตรยีมความ

พร้อม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

5-6 พ.ค. 59 
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสรา้ง

ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

8 มิ.ย. 59 

4. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์มุ่งสู่การจัดการความรู้ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสงขลา 

22 มิ.ย.59 

 

 

   

4 นายญาณพัฒน์  ชูชื่น 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Google for Education 

ส านักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

ส.ค. 58 

  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรยีมความ

พร้อม ส าหรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 

2557 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

3 ก.ย. 58 

  3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพฒันา

และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสงขลา 

26-27 ก.พ. 59 

  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

เทคนิคและกลวิธีการการเรียนการสอน

ในศตวรรษที่ 21 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสงขลา 

29 ก.พ. 59 

  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน/ 

และหนงัสือ/ต าราด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีกิจกรรมคร้ังที่ 1 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

18-19 17 มี.ค. 59 

  6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

มี.ค. 59 

  7. โครงการสัมมนาวางแผนเตรยีมความ

พร้อม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสงขลา 

พ.ค. 59 

  8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสรา้ง

ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

30-31 8 มิ.ย. 59 

  9. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์มุ่งสู่การจัดการความรู้ 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสงขลา 

4-6 22 มิ.ย. 59 
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  10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Google for Education เพื่อพัฒนา

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

29-30 มิ.ย. 59 

5 นายเสรี  ชะนะ 

 

1. เทคนิคการวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนคิ 

Data mining ด้วยโปรแกรม RadpidMiner 

Studio 7  

ส านักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

31 พ.ค. 59 - 3 มิ.ย. 

59 

6 นางนลินี   อนิทมะโน 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียม

ความพร้อมการท าโครงงานด้าน

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศกึษาภาคปกติ 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

12-17 ธ.ค. 58 

  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสรา้ง

ศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

21-22 ธ.ค. 58 

  3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพฒันา

และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

18-19 ก.พ. 59 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

เทคนิคและกลวิธีการพัฒนาการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

29 ก.พ. 59 

  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ผลิตเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน/ 

และหนงัสือ/ต าราด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีกิจกรรมคร้ังที่ 1 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

มี.ค. 59 

  6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

มี.ค. 59 

  7. โครงการสัมมนาวางแผนเตรยีมความ

พร้อม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

5-6 พ.ค. 59 

  8.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้าง

ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

17 มิ.ย. 59 

  9. หลักสูตร Android Programming ซอฟต์แวรพ์าร์ค กรุงเทพ 30-31 มิ.ย. 59 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Google for Education เพื่อพัฒนา

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

27-28 ก.ค. 59 
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การประเมินผลการด าเนินการ(C) 

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทั้งจากแบบรายงานผล

การประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการด าเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองคค์วามรู้จาก

การอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน ได้แก่ การบูรณาการอบรมโครงการ “อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access ขั้นสูง” กับการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา

ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรได้วิเคราะห์ถึงงบประมาณที่จัดไว้ส าหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตร

ร่วมกับโปรแกรมวิชาได้วางงบประมาณไว้โดยเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท แต่พบว่าในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคร้ังต้องใช้งบประมาณที่มากกว่าที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

2. กรรมการประจ าหลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อ

การบรหิารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม 2559 และน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งพบว่าผลการประเมินจัดอยู่ในระดับ  3.83 และใช้

เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2559 ในล าดับต่อไป 

3. มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยประเมินผลลัพธ์การ

พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการจากการเข้าร่วมประชุม/อบรมทางวิชาการ พบว่า ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ส่วนผลลัพธ์ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการพบว่า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการอยู่น้อย จึงกระตุ้นให้อาจารย์ยื่น

ขอต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยในขณะนี้

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์มีอาจารย์อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 1 คน และอีก 3 คนได้ท าเรื่องเพื่อ

ขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  

4. ประเมินจากการที่มหาวิทยาลยั และคณะวิทยาศาสตรฯ์ จัดโครงการส่งเสรมิการท าต าแหน่งทางวิชาการทั้ง

ภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการท าวิจัย ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีท าผลงานวิจัย และน าเสนอผลงาน

วิชาการในปี พ.ศ. 2558 รอ้ยละ 20.00 จากทั้งหมดจ านวน 6 เรื่อง และในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ในโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ได้ส่งผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ จ านวน 3 คน 
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพัฒนาต่อ (A) 

1. ในส่วนของงบประมาณที่จัดไว้ส าหรับการพัฒนาตนเองร่วมกับโปรแกรมวิชาโดยเฉลี่ยคนละ 5,000 

บาท นั้น หลักสูตรได้ร่วมประชุมกับโปรแกรมวิชาเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม และ

ได้ปรกึษารว่มกับคณะ ซึ่งมีข้อตกลงรว่มกันคอื ถา้หากเป็นการพัฒนาตนเองในส่วนของการน าเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่

ว่าจะเป็นในระดับชาติหรอืนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศ

ประกาศคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  ส่งผลต่อการท าวิจัย การ

เผยแพรผ่ลงาน และการขอต าแหน่งวิชาการน้อยลงเนื่องจากภาระการสอนมาก  มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑ์ภาระงานสอน

ให้อาจารย์ทุกคนมีคาบสอนที่เท่ากัน เช่น 12 คาบต่อสัปดาห์ เป็นต้น เพื่อให้มีเวลาท าวิจัยเพื่อใช้ในการขอต าแหน่งทาง

วิชาการและเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์มีผลงาน  โดยมีเงือ่นไขว่าถา้ไม่มผีลงานจะมผีลต่อการเพิ่มเงินเดอืนและอาจารย์มีสิทธิ์ที่

จะลาพักระยะสั้นเพื่อใช้เวลาในการท าผลงานวิชาการ เป็นต้น 
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หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

4.1-0-1 กรอบอัตราก าลงัและแผนพฒันาตนเอง  

4.1-0-2 ค าสั่งให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรเข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการ KM  

4.1-0-3 รายงานการประชุมครัง้ที่ 1  เมื่อวันที ่16 กรกฎาคม 2558 

4.1-0-4 รายงานการประชุมคร้ังที่ 4  เมื่อวันที ่26 พฤษภาคม 2559 

4.1-0-5 แผนปฏิบัติประจ าป ี2559     

4.1-0-6 การน าเสนอผลงานในระดับตา่ง ๆทั้งในระดับชาติ  

4.1-0-7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจยัระดับนานาชาติ 

4.1-0-8 ค าสั่งการเขา้รว่มโครงการตา่ง ๆ พัฒนาตนเอง เช่น อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 

4.1-0-9 มคอ.3 รายวิชาที่บูรณาการอบรมกับการเรยีนการสอน 

4.1-0-10 ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสตูรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี

การศึกษา 2558 

4.1-0-11 รายชื่อกรรมการบรหิารหลักสูตร 

4.1-0-12 รายชือ่อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

4.1-0-13 ค าสั่งโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 4 ข้อ 2 ข้อ 

2 คะแนน 

4 ข้อ 

4 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 

จุดแข็ง 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

2.  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการตพีิมพ์เพิ่มมากขึ้น 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.   ควรส่งเสรมิใหไ้ด้รับการตีพมิพ์ในระดับสงูขึน้ โดยการสง่เสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมโครงการที่

มหาวิทยาลยัหรือคณะจดัโครงการ 

2. หลักสูตรมีการจัดตัง้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนการตีพมิพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากกว่านี้ 

2. ควรส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจ าหลักสตูรได้ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 

4.2.1  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.พิกุล สมจติต ์ โทรศัพท์  :086-7490109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.พิกุล สมจติต ์ โทรศัพท์  :086-7490109 
 

เกณฑ์การประเมนิ แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน

ระหว่าง 0-5 

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ   

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ =    

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธกิารกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษานั้นทั้งนีอ้าจใช้คุณวุฒอิื่นเทยีบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ

อื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนอาจารยท์ี่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทัง้หมด 

X 100 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 X 5 
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ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ประจ า 6 คน โดยมีวุฒิ

ปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซึ่งคิดเป็น 

4.17 คะแนน 

4.2.1-0-1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 

วิธกีารค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกตามสูตร 
        

 
  =   รอ้ยละ 16.67 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม   
        

  
             =   4.17 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอ้ยละ 18 รอ้ยละ 16.67 

หรอื 

4.17 คะแนน 

รอ้ยละ 16.67 

หรอื 

4.17 คะแนน 

  

 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1  

จุดท่ีควรพัฒนา 

ส่งเสรมิ พัฒนาใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปรญิญาเอกมากขึ้น 
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.พิกุล สมจติต ์ โทรศัพท์  : 086-7490109 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล :  ผศ.พิกุล สมจติต ์ โทรศัพท์  : 086-7490109 
 

เกณฑ์การประเมิน แปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อย

ละ 80 ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ 

1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

  

 คะแนนที่ได้=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทัง้หมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิงาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

ในปีการศึกษา  2558  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 6 

คน เป็นอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน และต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ จ านวน - คน ดังนั้น  มีจ านวนอาจารย์ประจ า

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง

ศาสตราจารย์ ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50  ซึ่งคิดเป็น  

4.17 คะแนน 

4.2.2-0-1  จ านวนอาจารย์ประจ าที่มี

  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

  และรองศาสตราจารย์ 

   

วิธกีารค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสตูร 

      

 
              =     รอ้ยละ 50 

 

 2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม  5 

    

  
              =     4.17 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557  2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50 

หรอื 

4.17 คะแนน 

รอ้ยละ 50 

หรอื 

4.17 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2  

จุดแข็ง 

มีกรรมการประจ าหลักสตูรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 3 คน 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ส่งเสรมิ พัฒนาใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สนับสนุน ส่งเสรมิให้อาจารยป์ระจ าหลักสูตรได้มีเวลาเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการเพิ่มขึน้ 
 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมนิ  

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 
 

สูตรค านวณ 

1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทัง้หมด 

 X 100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCIกลุ่มที่ 

2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้

ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list)หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ผา่นการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ

เมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที ่ม ีการ เผยแพร่สู ่ส าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง  หรือผ่านสื ่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีผลงานวิชาการของอาจารย์  

จ านวน 6 เรื่อง มีผลรวมถว่งน้ าหนัก 1.2  คดิเป็นร้อยละ 20.00   คดิเป็น 5 คะแนน 

 

วิธกีารค านวณ 

1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      

 
      =   รอ้ยละ 20.00 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
  

  
              =  5   คะแนน 
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หมาย 

เลข 
ช่ือ-สกุล ช่ือผลงาน 

แหลง่ตพีิมพ์/เผยแพร ่

วัน-เดือน-ป ี

สถานที ่

ค่า

น้ าหนัก 

4.2.3-0-1 นรินทร์ บิลสัน  

กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

และนลินี   อินทมะโน  

การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพ   

ลินุกซเ์กตเวย์ด้วยรูปแบบ

เวอร์ชวลไลเซชัน 

การประชุมวชิาการระดับ 

ประเทศ ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (National 

Conference on Information 

Technology: NCIT) ครัง้ที่ 7 

0.2 

4.2.3-0-2 ฟาเดล์ คาเร็ง  

ฮานาฟ ี   สะไร   

อ านาจ ทองขาว 

และกฤษณ์วรา  

รัตนโอภาส 

การวัดประสิทธิภาพการ

พยากรณเ์พื่อรองรับการโจมตี 

Directory Attack บนเว็บโฮสติง้ 

การประชุมวชิาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง

ที่ 5: 2558 

0.2 

4.2.3-0-3 ชนะโชค หนูแกว้       นันท

ฉัตร คงทองเอียด กฤษณ์

วรา รัตนโอภาส  

และอ านาจ ทองขาว 

การเปรยีบเทยีบประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูล MySQL และ 

MariaDB ด้วยภาระงาน OLTP  

การประชุมวชิาการระดับชาติ 

สังคมความรู้และดิจิทัล  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ครัง้ที่ 1: 

25-26 ธันวาคม 2558 

0.2 

4.2.3-0-4 ญาณพัฒน์ ชชูื่น       

กฤษณ์วรา รัตน์โอภาส 

การบริหารจัดการเครอืข่ายด้วย

เทคโนโลย ีVLAN กรณศีึกษา

บ้านพักบุคลากร มรภ.สงขลา  

การประชุมวชิาการวิจัยและ

พัฒนาเชิงประยุกต์ ครัง้ที่ 8 

จังหวัดตรัง ECTI-CARD 2016 

0.2 

4.2.3-0-5 ธัญลักษณ ์ทองศรีนุ่น 

วนดิา เชิดสกุล  

และเสรี ชะนะ 

พฤติกรรมการใช้หอ้งเรียน

เสมือน ดว้ยอปุกรณ์เคล่ือนที ่

ส่วนตัว กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 จังหวัดเชียงใหม่ NCIT 2015 0.2 

4.2.3-0-6 มโนพัศ มณีโชต ิ  

วิทยา สามารถ   

พิกุล สมจติต์   

และกฤษณ์วรา  

รัตนโอภาส 

การจ าแนกกจิกรรม Facebook 

โดยใช้ข้อมูลการจราจรบน

เครอืข่าย 

การประชุมวชิาการเครอืข่าย

วิศวกรรมไฟฟา้มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล ครัง้ที ่8: 

จังหวัดภูเก็ต 25-27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

0.2 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

รอ้ยละ 35 ผลรวมถว่ง

น้ าหนัก 2.0 

รอ้ยละ 20 

เทา่กับ 5

คะแนน 

ผลรวมถว่ง

น้ าหนัก 1.2 

รอ้ยละ 20 

เทา่กับ 5

คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 

จุดแข็ง 

หลักสูตรมีผลงานวิจยัตีพมิพ์อย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ควรส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

สรา้งแรงจูงใจและแรงกระตุ้นเพื่อเป็นการผลักดันใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจยัครบทุกคน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ ผลลัพธ(์O) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษาที่รับเขา้ในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ

บรหิารหลักสูตรในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย ์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้  : ผศ.พิกุล สมจติต ์ โทรศัพท์  : 086-7490109 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล   : ผศ.พิกุล สมจติต ์ โทรศัพท์  : 086-7490109 
 

เกณฑ์การประเมนิ   

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

- ไมม่กีาร
รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งชี ้

-มกีารรายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งชี้ 

- มแีนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น

ในบางเรื่อง 

- มกีารรายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งชี้ 

- มแีนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มกีารรายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

ค าอธิบายในตัว

บ่งชี้ 

- มแีนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มผีลการ
ด าเนินงานท่ีโดด

เดน่ เทียบเคียงกับ

หลักสูตรน้ันใน

สถาบันกลุม่

เดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผล

อธิบายว่าเป็นผล

การด าเนินงานท่ี

โดดเด่นอย่าง

แท้จริง 
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ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน 

การคงอยูข่องอาจารย ์

- อัตราการคงอยู่ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 จ านวน  6 คน แม้ว่าหลักสูตรจะยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ตรวจประเมินเมื่อปีการศึกษาที่ผา่นมา และอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกคนก็ได้ด าเนินการบรหิารงานครบ หรือมีการคงอยู่ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- จ านวนอาจารย์เพยีงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับมาก คิดเป็น  3.83 

คะแนน โดยสามารถจ าแนกเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็น 3.83  

คะแนน แต่ในปีการศึกษา 2557 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรคิดเป็น 4.24  
 

หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

4.3-0-1 มคอ.2 

4.3-0-2 ตารางสอน 

4.3-0-3 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรตอ่การบรหิารจัดการหลักสูตร  

 ปีการศึกษา 2558 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ผลที่เกดิกับอาจารย์ 4 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  

จุดแข็ง 

การบรหิารหลักสตูร ได้รับความร่วมมอืจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วยดีและความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 หลักสูตรน าเสนอเรื่องผา่นคณะไปยงัมหาวิทยาลยัในการสรา้งแรงจูงใจให้กับอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

มีคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่ หรือมโีบนสัพิเศษประจ าป ี
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน เข้ารว่มโครงการอบรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสตูรในระดับผูต้รวจ ฯ 
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สรุปภาพรวมองคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์

จุดแข็ง 

  หลักสูตร วท.บ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความโดดเด่นในเรื่องของอาจารย ์ทั้งในเชิงปรมิาณและ

ศักยภาพของอาจารย์เหน็ได้จากจ านวนงานวิจยั 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  สง่เสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร ่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เพื่อการเพิ่มประสิทธภิาพของคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  สง่เสริมให้อาจารยม์ีงานวจิัยและมีบทความวิจัยทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.  มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย ์(เช่น ก าหนดล าดับการลาศึกษาต่อ/ก าหนดการท างานวิจยั/ก าหนด

ล าดับการขอต าแหน่งทางวิชาการ) ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกตอ่การบริหารจัดการและขอสนับสนนุงบประมาณ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีการส่งเสรมิใหอ้าจารย์ได้ผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

2.  สง่เสริมให้อาจารยไ์ปศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 
 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์  4.00  คะแนน 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.45  คะแนน 

4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 3.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.82 คะแนน 
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องค์ประกอบที ่5  หลักสูตรการเรยีนการสอนการประเมินผู้เรยีน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ แม้ทุกหลักสูตรที ่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี

การออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าว

ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิด

รายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนองความ

ต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ

พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการรายงานการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น

ต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ

ต้องการของประเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ :  นางนลิน ี อินทมะโน โทรศัพท์  :  087-0388294 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :  นางนลิน ี อินทมะโน โทรศัพท์ :  087-0388294 
 

เกณฑ์การประเมิน   

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มรีะบบมกีลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก

ไปสูก่าร

ปฏบัิติ/

ด าเนินงาน 

 

- มรีะบบ มี

กลไก 

- มกีารน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมิน
กระบวนการ 

- ไมม่กีาร
ปรับปรุง/

พัฒนา

- มรีะบบ มีกลไก 

- มกีารน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏบัิติ/

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มกีารน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิ
กระบวนการ 

- มกีารปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มกีารน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มกีารประเมนิกระบวนการ 
- มกีารปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มผีลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มแีนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

กระบวนการ 

  

- มผีลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็น

รูปธรรม 

และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ี

ดไีด้ชัดเจน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรค านึงถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง

สังคมและวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะแล้วน าไปสู่การปฏิบัติจากนั้นจึงให้นักศึกษาประเมินผลการปรับปรุ ง 

หากผ่านการประเมินจึงน าไปใช้ต่อไป  หากไม่ผ่านต้องพิจารณาปรับปรุงใหม่  จากนั้นประเมินระบบและกลไก

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความลุ่มลึก

และมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบว่าระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไม่มีการปรับ

ระบบและกลไก  

ผลการด าเนนิงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังตอ่ไปนี้ 

1. ทบทวนหลักสูตรที่ใช้งานในปี พ.ศ. 2552 เพื่อหาประเด็นที่ควรปรับปรุงโดยการส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการเรียนการสอนจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต หัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ที่

เกี่ยวข้อง  

2. ในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการของระบบและกลไกการ

จัดท ารายละเอียดหลักสูตรโดยเพิ่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวบรวมข้อมูล

และจัดเตรียมเอกสารในการปรับปรุงหลักสูตร  

3. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน โดยการก าหนดงบประมาณ ช่วงเวลา และหน้าที่

รับผิดชอบ 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ตรงกับหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 2 ท่าน และตัวแทนผู้ประกอบการณ์จ านวน 

1 ท่าน 

5. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรและจัดท าเอกสารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. โดยก าหนด

สาระรายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์เหมาะสมกับระดับการศึกษา
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ผลการด าเนนิงาน 

ของหลักสูตร สอดคล้องกับ มคอ.1  

6. จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร โดยการรวบรวมข้อคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ศษิย์เก่า ผู้ใชบ้ัณฑติ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์

หลักสูตร และข้อคิดเห็นจากตัวแทนจากสถานประกอบการณ์ มาท าการก าหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎี

และปฏิบัติ เพิ่มเติม   

7. น าเสนอหลักสูตรที่ได้ท าการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และท าการปรับในกรณีที่มี

ข้อเสนอแนะ 

8. น าเสนอหลักสูตรต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และท าการปรับแก้ในกรณีที่มี

ข้อเสนอแนะ 

9. น าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร และ

ท าการปรับแก้ในกรณีที่มขี้อเสนอแนะ 

10. เสนอ สกอ. รับทราบอนุมัตหิลักสูตร 

11. หลักสูตรได้รับการอนุมัต ิและเปิดรับนักศึกษา จนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่ (รอบ

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559) 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี ้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปสู่การปฏิบัติ จากนั้นจึงให้นักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง 

หากผ่านการประเมินจึงน าไปใช้ต่อไป  หากไม่ผ่านต้องพิจารณาปรับปรุงใหม่  จากนั้นประเมินระบบและกลไก

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความลุ่มลึก

และมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบว่าระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไม่มีการปรับ

ระบบและกลไก 
  

 

 หลักสูตรใช้ระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร ส าหรับพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร  

ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ผลการด าเนนิงาน 

 
 

 

 

ออกแบบหลักสูตร 

ศกึษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตร

ขออนุมัติโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

โครงการจัดท าร่างหลักสูตร 

โครงการวิพากษห์ลักสูตร 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จัดท าร่างหลักสูตรและก ากับใหเ้ป็นไปตาม

กรอบมาตรฐาน 

วพิากษห์ลักสูตร 

ร่างหลักสูตรน าเสนอคณะกรรมการ 

หลักสูตรท่ีได้รับอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัย 

รับรองหลักสูตร 

หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก สกอ. 

พจิารณา 

แก้ไข 

แก้ไข 

แก้ไข 

ปรับปรุงหลักสูตร 

วิพากษ์หลกัสูตรโดย 

 - กรรมการ  

 - ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 - ผู้ใช้บัณฑิต 

พิจารณาหลักสูตรโดย 

 - อนุกรรมการ (คณะ) 

 - สภาวิชาการ 

 - สภามหาวิทยาลัย 

พิจารณารับรองหลักสูตรโดย 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
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ผลการด าเนนิงาน 

การวางแผน (P)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 132/2554) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก แหล่งฝึกประสบการณ์นักศึกษา ทั้งเอกชน

และราชการเพื่อน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการรา่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษา

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเรียนทั้งหมด 134 หน่วยกิต ตามมาตรฐาน

เกณฑม์าตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดยแบ่งเป็น  

หมวดการศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต  

โดยผ่านการวิพากษ์รายวิชาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและได้ก าหนดรายวิชาในหมวด

การศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 

กลุ่มวิชาแกน                          11  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   87  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้านบังคับ   61  หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้านเลือก   12  หน่วยกิต 

- วิชาวิทยาการจัดการ    6  หน่วยกิต 

- วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 8  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน รว่มกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของ

ค าอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้พิจารณาปรับเปลี่ยน

รายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ทัง้ทางด้านความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และการท างานในล าดับต่อไป 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญครอบคลุมในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม 

และให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด ค าบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับ

ลด-เพิ่มหน่วยกติ 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 

2555 

6. ยื่นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเร่ิมรับนักศึกษา ในปี 

พ.ศ. 2555 (ซึ่งหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555) และได้เปิดรับนักศึกษา

เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 1/2555 
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การด าเนินการ (D) 

1. หลักสูตรมีเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดผู้สอนตรงสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนในแต่ละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดส่งรายชื่อผู้สอนเพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 

3. หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้ (มคอ.3, มคอ.4) และ

ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระบบและกลไก

ของหลักสูตร (ในภาพรวม) 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนซึ่งได้สอนตามค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนด

แล้วจะต้องจัดท า มคอ.5 และท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อที่จะได้วัดผลการเรียนรู้และความ

เหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะน าผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 

ในภาคการเรยีนถัดไป 
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพฒันาต่อ (A) 

 เมื่อพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบว่าบางรายวิชานักศึกษาส่วนใหญ่สอบตก และมีการถอนรายวิชา

จ านวนมาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจึงประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 

2558 และ ครัง้ที่ 4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ โดยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกดิจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระ ท าให้คะแนนสอบต่ า ซึ่งแก้ไขได้โดย ให้นักศึกษาที่มีปัญหาเข้าพบ

อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนอธบิายเพิ่มเติม และเพิ่มการท าแบบฝึกหัดเพื่อให้เกดิความเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้

ตัวของนักศึกษาเองต้องเพิ่มความขยัน และหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นด้วย  

2. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาค่อนข้างอ่อน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความรู้ก่อนเข้าเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาค่อนข้างอ่อน ท าให้เรยีนไม่ทันเพื่อน และไม่สามารถสร้างความรู้ต่อยอดได้ วิธีแก้ไขคือ อาจารย์

ผู้สอน สอนปรับพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ไป

พรอ้ม ๆ กันได้ 

3. เมื่อนักศึกษาไม่สามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่ก าหนด ต้องแนะน าให้นักศึกษารีบ

ลงทะเบียนรายวิชาที่ตกค้างใหเ้ร็วที่สุด เพราะรายวิชาส่วนใหญ่ต้องเรียนตอ่เนื่องกัน หากตกค้างรายวิชาใดไว้ ก็ไม่

สามารถเรียนรายวิชาตัวถัดไปได้ ส่งผลให้จบการศึกษาล่าชา้ 

 นอกจากนี้ ได้น าผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษามาพิจารณา เพื่อแก้ไขตามผลประเมิน รวมถึง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 น าผลจาก มคอ.7 ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 

2559 ซึ่งหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เรียนการสอนในบางรายวิชาเพื่อความเหมาะสม เช่น รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รายวิชาการ

วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ และรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
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หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

5.1-0-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 132/2554 

5.1-0-2 มคอ.2 

5.1-0-3 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.1-0-4 มคอ.5 

5.1-0-5 มคอ.7 

5.1-0-6 รายงานการประชุมครัง้ที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 

5.1-0-7 รายงานการประชุมครัง้ที่ 4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ข้อ 1 ข้อ 

1 คะแนน 

3 ข้อ 

3 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 

จุดแข็ง 

1.  รายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรสีาขาคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

2. อาจารย์ผูส้อนในหลักสตูรมีการจัดท า มคอ.3 ที่สอดคลอ้งกับรายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.

2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3. หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู ้(มคอ.3, มคอ.4) และก ากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสตูรมีการพฒันาตนเองทางวิชาการและวชิาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าทักษะและประสบการณท์ี่ได้มาก าหนดสาระรายวิชาให้มีความทนัสมัยอยู่เสมอ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การบูรณาการข้ามรายวิชา  
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

อาจารย์ผูส้อนในหลักสตูรควรหารอืร่วมกันเพื่อสอนแบบบรูณาการข้ามรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน 

เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะดา้นการคิดแก้ไขปัญหามากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู ้ที ่ทันสมัยของอาจารย์ที่

มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับ

การพ ัฒนาความสามารถจากผู ้รู ้จร ิง  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้

ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ

ค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้

นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่

กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 

21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการ

พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ

ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 

ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

และในสถานที่ใดก็ได้ ผู ้สอนมีหน้าที่เป็นผู ้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู ้ และ

สนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัย

เป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น ในการรายงานการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น

ต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 

- การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และ

การจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง

กับสาขาวิชาและความกา้วหน้าของศาสตร์ 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑติศึกษา ที่

มีความเช่ียวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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- การช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ

ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรูบ้รรลุตามเป้าหมาย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :  นายญาณพัฒน์ ชูชื่น   โทรศัพท์  : 081-7661262 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :   นายญาณพัฒน์ ชูชื่น   โทรศัพท์  : 081-7661262 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 

- ไ ม่ มี

แนวคิดใน

การก ากับ

ติ ด ต า ม

แ ล ะ

ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มี ร ะ บ บ มี

กลไก 

- ไม่ มี ก ารน า

ระบบกลไก

ไ ป สู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไ ม่ มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า

กระบวนการ 

- มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า

กระบวนการ

จ า ก ผ ล ก า ร

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุ ง เห็ น

ชั ด เ จ น  เ ป็ น

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก า ร น า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มี ก า รปรั บปรุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น

ชั ด เ จ น  เ ป็ น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ยืนยัน 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร

ผู้ ต รวจประ เมิ น

สามารถให้เหตุผล

อธิบายการ เป็ น

แนวปฏิบัติที่ดี ได้

ชัดเจน 
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ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน 

การก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดระบบและกลไก

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อก าหนดผู้สอนรายวิชา จากนั้นจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตามก าหนดเวลา 

โดยผู้สอนรายวิชาเดียวกันท า มคอ.3 และ มคอ.4 ร่วมกัน จากนั้นจึงน าไปสอน ขณะที่สอนมีการทวนสอบการ

ท างานระหว่างภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ หากไม่

ผ่านการประเมินจะต้องรว่มประชุมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลในการจัดการเรียนการสอน

โดยน าผลการด าเนินงานที่มีข้อควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการท า มคอ.3 และ มคอ.4 ในการสอนครั้งต่อไป 

อย่างไรก็ตามอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีผู้ใดไม่ผ่านการ

ประเมิน หลังสิน้สุดภาคการศึกษามีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน จากนั้นประเมินระบบและกลไก

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิน้สุดกระบวนการโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบกระบวนการและกลไกวา่สามารถวางระบบผู้สอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของหลักสูตรหรือไม่ และพบว่าควรปรับปรุงโดย

การเปลี่ยนขั้นตอนการรับผู้สอน การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดรายวิชาที่เปิดสอน 

 เมื่อการจัดท าหลักสูตรได้รับความเห็นชอบและด าเนินการเปิดรายวิชาแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง

ค านึงถึงการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้สอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่

สอนให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม ผู้สอนใช้วิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย มี

การบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

เรียนการสอน 
 

ระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
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ผลการด าเนนิงาน 
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ผลการด าเนนิงาน 

การวางแผน (P) 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ส่งรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มายังโปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร์ 

2. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มอบหมายให้หลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชาซึ่งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ได้ประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียน

การสอนโดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตรตาม มคอ.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการ

เรียน ค าอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ของผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา 

พรอ้มทั้งพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณข์องผู้สอนในหลักสูตร น ามาจัดตามคุณสมบัติผูส้อน

และวางแผนจัดผู้สอนให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา 

3. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อส่งไปยัง สนส. 

4. สนส. ด าเนินการ และเปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนส่วนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การเตรี ยมการ จัดท า

เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ก าหนดเนือ้หาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใช้กิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย 

ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช้สื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการ

วิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาสู่การเรียนการสอน และน าไปชี้แจงท าความเข้าใจกับ

ผู้สอนในหลักสูตรต่อไป รวมทั้งมีการวางแผนให้มีการทวนสอบของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้มีการ

จัดการเรียน การสอน 
 

การด าเนินการ (D) 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ดังนี ้ 

 น าข้อมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน แจ้งแก่ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งรายชื่อผู้สอนพร้อมกลุ่ม

เรียน/ช้ันปี แก่ สนส. ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตารางเรียนและชี้แจงท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนต่อผู้สอนด าเนินการท า มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งออนไลน์เข้าระบบก่อนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และกรรมการประจ าหลักสูตรได้เน้นย้ าให้ผู้สอนหรือผู้สอนในรายวิชาเดียวกันจัดท า

รายละเอียดของมคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้

อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการทวนสอบทั้งในส่วนของการทวนสอบข้อสอบก่อน และหลังการสอบในแต่ละครั้ง และ

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทัง้ 5 ด้านตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน การสอนในแต่

ละภาคการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งการจัดท าและการส่งของผู้สอนเป็นไป

ตามก าหนดทุกรายวิชา กอ่นการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา ผู้สอนได้บูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย น าเนื้อหาสาระที่ให้บริการวิชาการรวมทั้งการท างานวิจัยกับ

กลุ่มเปา้หมายต่าง ๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในช้ันเรยีน  
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ก าหนด นักศึกษาที่เรยีนในแต่ละกลุม่ แต่ละวิชา

ได้ประเมินการสอนของผู้สอนโดยออนไลน์ผ่านระบบของ สนส. โดยประเมินในประเด็นการชี้แจงท าความเข้าใจ
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ผลการด าเนนิงาน 

ด้านการเรียนแก่นักศึกษา ความรู้ความเช่ียวชาญในการสอน วิธีการสอน การให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหา การใช้

สื่อ การประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน พฤติกรรมการสอน เช่น การตรงต่อเวลา การเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น เป็นต้น และผู้สอนได้น าผลการด าเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบในแต่ละรายวิชาว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยจัดท า

รายงานผลการเรียนการสอน โดยจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพฒันาต่อ (A) 

 เมื่อได้จัดการเรยีนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้จัดท ารายงานการ

เรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา โดยจัดท า มคอ.5 

และ มคอ.6 ส่งภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 และน าข้อมูลที่ได้

ทั้งหมดจัดท ารายงาน มคอ.7 เพื่อน าไปพิจารณาควบคู่กับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อ

บูรณาการกับการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2558 ต่อไป ซึ่งจากผลการประเมินของรายวิชาโดยส่วนใหญ่พบวา่

นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัญหายกเลิกรายวิชาเรียนในบาง

รายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน ดังนั้นจึงได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

และคร้ังที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อสรุปคือได้มีการปรับ

เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรูใ้นวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ ได้แก่ 

-  วิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่มีการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมมีผลการเรียน A มากกว่า 

85 % ปัจจุบันผลการเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับปกติ 

- วิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนทุกคนได้เกรด A ปัจจุบันผลการเรียนในภาพรวม อยู่ใน

ระดับปกติ 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีการน ากระบวนการการบริการวชิาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ด้วย Microsoft Access ขั้นสูง  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน เช่น ในรายวิชา 46623401 ระบบฐานข้อมูล โดย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถในห้องเรียนมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและ

ตอบข้อซักถามจากผูเ้ข้ารว่มอบรม โดยนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร  

- นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกรูปแบบการท าโครงงาน หรือ งานวิจัย ในรายวิชาโครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
 

หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

5.2-0-1 มคอ.2 

5.2-0-2 มคอ.3 

5.2-0-3 มคอ.4 

5.2-0-4 มคอ.5 
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หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

5.2-0-5 มคอ.6 

5.2-0-6 มคอ.7 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

4 ข้อ 2 ข้อ 

2 คะแนน 

3 ข้อ 

3 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม มคอ.2 มคอ.5 และ มคอ.6 มีการทวนสอบเมื่อสิ้นภาค

การศึกษา และจัดท า มคอ.7 ตามกระบวนการของหลักสูตรเมื่อสิน้ปีการศึกษา 

2. รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 2555 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปรญิญาตรสีาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

3. มีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส าหรับจัดเก็บ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 

4. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 มาพัฒนา/ปรับปรุงในปี

การศึกษา 2558 

5. หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุกตัวบ่งชี้ 

6. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษา เลือกรูปแบบการท าโครงงาน หรือ งานวิจัย ในรายวิชาโครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ   โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. หลักสูตรส่งเสรมิและสรา้งแรงกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ารว่มการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในเวทีต่าง ๆ 

2. หลักสูตรส่งเสรมิและสนับสนนุให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับที่สูงขึน้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย

รอ้ยละ 60 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดใีนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส าหรับการ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ(P) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้

ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและ

น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่

ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ

การประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง 

คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียน

การสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความ

เหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ

ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ ได้

อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจรงิ  (authentic assessment)มีการ

ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผล

การประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑติศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า

อิสระที ่ม ีค ุณภาพด้วย ในการรายงานการด า เนินงานตามตัวบ่ง ชี ้นี ้ ให้อธิบาย

กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจรงิดว้ยวิธกีารหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถอืได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ

ผู้เรยีนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  นายสกรรจ ์ รอดคล้าย  โทรศัพท์  : 089-7349065 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :   นายสกรรจ ์ รอดคล้าย  โทรศัพท์  : 089-7349065 
 

เกณฑ์การประเมนิ   

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิด
ใ น ก า ร

ก า กั บ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไม่ มี ข้ อมู ล

หลักฐาน 

 

- มรีะบบมกีลไก 

- ไ ม่ มี ก า ร น า

ร ะ บ บ ก ล ไ ก

ไ ป สู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ก าร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี การประเมิ น

กระบวนการ 

- ไมม่กีารปรับปรุง/
พั ฒ น า

กระบวนการ 

  

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประ เมิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประ เมิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น

ชั ด เ จ น  เ ป็ น

รูปธรรม 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก

ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมนิ 

- มีผลจากการปรับปรุง
เ ห็ น ชั ด เ จ น  เ ป็ น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ ท่ีด ี

โดยมี หลั กฐ าน เ ชิ ง

ประจักษ์ยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ

ประเมินสามารถให้

เห ตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้

ชัดเจน 
 

ผลการด าเนินงาน   

ผลการด าเนนิงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าระบบกลไกการประเมินผู้เรยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอน

การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด

ไว้ใน มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับ

จุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย 

รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะ

การปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการ
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ผลการด าเนนิงาน 

เรียนรูข้องนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรยีนรู ้โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

 3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนและใช้วธิีการประเมินตามข้อตกลงใน มคอ.3 และ มคอ.4 

 4. มีการจัดการทวนสอบข้อสอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทัง้ 5 ด้าน ส่งมายังหลักสูตร 

 6. พิจารณา มคอ.7 คร้ังที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

การด าเนินการ (D) 

 จากขอ้มูลที่ได้วางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ

มคอ.4 ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว น าไปแจ้งให้ผู้เรียนทราบทั้ง

วัตถุประสงคก์ารสอน หลักฐานการเรียนรูข้องผู้เรยีน พฤติกรรมการเรียน เกณฑก์ารประเมิน ฯลฯ ให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมปรับปรุงแนวทางการประเมิน และน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในส่วนของการประเมิน

ผู้เรียนอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการประเมินแต่ละ

ช่วงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 และมคอ.4  รวมทั้งร่วมกันทวนสอบในส่วนของข้อสอบ ความเหมาะสมของ

เครื่องมือและเกณฑก์ารประเมิน ปรับปรุง และท าเป็นเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่สมบูรณ์ และน าไปใช้

ประเมินผู้เรียนในช่วงเวลาที่ก าหนดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยผู้สอนรับผิดชอบ

การด าเนินการประเมินผลย่อยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน คณะและผู้สอนรับผิดชอบการ

ประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่ก าหนด และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์

ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และมคอ.4  รวมทั้ง

ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทัง้ 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 มคอ.4  และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑก์าร

ประเมินและตัดสินผลการเรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบผ่านระบบออนไลน์และส่งเอกสารผลการประเมินไปยัง

คณะเพื่ออนุมัติเกรดต่อไป 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

 ในการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการได้ก ากับติดตามอยา่งต่อเนื่องตั้งแตต่ิดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และมคอ.4  โดยการ

ทวนสอบข้อสอบ และการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งจัดท าโดยอาจารย์ผู้สอนที่ด าเนินการสอนร่วมกันในแต่

ละรายวิชา และน าส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสิน

ผลการเรียนแจ้งแก่ผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนด าเนินการประเมินผู้สอนโดยผ่านระบบออนไลน์ ผู้สอนตรวจสอบผล

การประเมินโดยผู้เรียน น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการด า เนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน เช่นในภาคเรียนที่ 2/2558 ผู้สอนได้ส่งผ่านระบบออนไลน์ภายใน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 และส่งเป็นเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.6  ไปยังอาจารย์ประจ าหลักสูตรน าไปจัดท า
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ผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันนับแต่วันเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและให้

ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพัฒนาต่อ (A) 

 จากข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะ 

หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผู้สอนได้น ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 หลักสูตรได้ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน

ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยจัดประชุม 

เพื่อพิจารณาอนุมัติเกรดรว่มกับคณะ 

 2. คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรหารือเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน

แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.4 

 3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตร เพื่อเร่งรัดให้ด าเนินการจัดท าการประเมินผลการเรียนรูต้ามแบบ  

มคอ.5 มคอ.6 และมีการทวนสอบ 
 

การก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

 หลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรโดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมนิผลระหว่างเรียน ประเมินผลปลายภาคเรยีน และด าเนินการจัดท า 

มคอ.5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการส่งเข้าสู่ระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 

30 วันหลังสิน้สุดภาคการศึกษา  

 2. กรรมการหลักสูตรพิจารณา มคอ.5 ร่วมกัน เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาที่

อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล

ประเมินผลแต่ละรายวิชาเพื่อน ามาจัดท า มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 และน าส่งรายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร ส่งเข้าสู่ระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

 3. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559  โดยการ

ประชุมรว่มกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 

5.3-0-1 มคอ.2  

5.3-0-2 มคอ.3  

5.3-0-3 มคอ.4 

5.3-0-4 มคอ.5 

5.3-0-5 มคอ.6 

5.3-0-6 มคอ.7 

5.3-0-7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

การประเมินผู้เรยีน 4 ข้อ 2 ข้อ 

2 คะแนน 

2 ข้อ 

2 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 

จุดแข็ง 

 มีระบบสารสนเทศใหห้ลักสตูรสามารถตรวจสอบการน าสง่ มคอ.3 มคอ.4  มคอ.5 และ มคอ.6 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ควรมรีะบบสารสนเทศการแจง้เตือนผูส้อนกอ่นก าหนดให้จดัส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ กระบวนการ(P) 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) 

หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ :  นายสกรรจ ์ รอดคล้าย  โทรศัพท์  : 089-7349065 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  :   นายสกรรจ ์ รอดคล้าย  โทรศัพท์  : 089-7349065 
 

เกณฑ์การประเมิน 

- มีการด าเนินงานน้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเทา่กับ 0 

- มีการด าเนินงานรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีคา่คะแนนเทา่กับ 3.50 

- มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เทา่กับ 4.00 

- มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เทา่กับ 4.50 

- มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เทา่กับ 4.75 

- มีการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเทา่กับ 5 
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ผลการด าเนนิงาน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติ ดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร 

หลักสูตรได้จดัการประชุม

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานของหลักสตูร โดย

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เขา้

รว่มประชุมครบทุกคน คดิเป็น

รอ้ยละ 100 ดังนี ้

- การประชุมครัง้ที่ 1 วันที ่16 

กรกฎาคม 2558  อาจารย์

ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 100 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวาง

แผนการด าเนนิงานหลักสูตร

ประจ าปีการศึกษา 2558 

- การประชุมครัง้ที่ 2 วนัที่ 17 

ธันวาคม 2558 อาจารย์ประจ า

หลักสูตร รอ้ยละ 100 มสี่วน

รว่มในการประชุมเพื่อตดิตาม

ผลการด าเนนิงานของหลักสตูร

ช่วงที่ 1 

- การประชุมครัง้ที่ 3 วันที ่24 

ธันวาคม 2558อาจารย์ประจ า

หลักสูตร รอ้ยละ 100 มสี่วน

รว่มในการประชุมเพื่อตดิตาม

ผลการด าเนนิงานของหลักสตูร

ช่วงที่ 2 

- การประชุมครัง้ที่ 4 วันที่ 19 

พฤษภาคม 2559 อาจารย์

- บันทึกการประชุม
คร้ังที ่1 วันที ่16

กรกฎาคม 2558 

- บันทึกการประชุม
คร้ังที ่2 วนัที่ 17 

ธันวาคม 2558 

- บันทึกการประชุม
คร้ังที ่3 วันที ่24 

ธันวาคม 2558 

- บันทึกการประชุม
คร้ังที ่4 วันที่ 19 

พฤษภาคม 2559 

- บันทึกการประชุม
คร้ังที ่5 วันที่ 2 

มิถุนายน 2559 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 100 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

ติดตามผลการด าเนนิงานของ

หลักสูตรช่วงที ่3 

- การประชุมครัง้ที่ 5 วันที ่2 

มิถุนายน 2559 อาจารย์ประจ า

หลักสูตร รอ้ยละ 100 มสี่วน

รว่มในการประชุมเพื่อทบทวน

การด าเนินงานของหลักสตูร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร

ต า ม แ บ บ  ม ค อ . 2  ที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

หรื อมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

ฉบับปรับปรุง 2555 ที่สอดคล้อง

กั บ ก ร อบม า ต ร ฐ า นคุณ วุ ฒิ

แห่งชาติ (มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2552 มคอ.1) ได้ผ่านการ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

แ ล ะ รั บ ร อ ง โ ด ย ส า นั ก ง า น

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล

อุ ด ม ศึ ก ษ า ( ส กอ . )  วั น ที่  11 

พฤษภาคม 2555 และมีหนังสือ

ประทับตราเพื่อแจ้งให้ทราบผล

การพิจารณาจาก สกอ. 

มคอ2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 

แล ะ รา ยล ะ เ อี ยด ขอ ง

ประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาค

ก า รศึ ก ษ า ใ ห้ ค รบทุ ก

รายวิชา 

หลักสูตรให้อาจารย์ผูส้อนจัดท า 

มคอ.3 และมคอ.4 ตาม

แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกอ่น

เปิดภาคการศึกษาครบถ้วนตามที่

ก าหนด 

- ภาคการศึกษา 1/2558 มีการ

จัดท า มคอ.3 จ านวน 51 

รายวิชา 

- มคอ.3  
- มคอ.4 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

- ภาคการศึกษา 2/2558 มีการ

จัดท า มคอ.3 และมคอ.4จ านวน 

35 รายวิชา รวมทั้งหมด 86 

รายวิชา คดิเป็นรอ้ยละ 100 

4. จั ดท า รายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา

แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง

ประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

เมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนในแต่

ละภาคเรยีน ทางหลักสูตร

ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนรายวชิา

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ.6 ครบถว้นทุกรายวิชา

ภายใน 30 วันหลังสิน้สุดภาค

การศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี

การศึกษา 

- ภาคการศึกษา 1/2558 มีการ

จัดท า มคอ.5 จ านวน 51 

รายวิชา 

- ภาคการศึกษา 2/2558 มีการ

จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 

จ านวน 35 รายวิชารวมทั้งหมด 

86 รายวิชาคดิเป็นร้อยละ 100 

- มคอ.5 

- มคอ.6 

  

5. จั ดท า ราย งานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี

การศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม

ร่วมกันเพื่อจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 หลังสิน้สุดการศึกษา

ภายใน 60 วัน 

มคอ.7    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ

หลักสูตรมีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่ก าหนด

ใน มคอ.3 ในปีการศึกษา 2558 

- รายงานสรุปผล
การประเมินเพื่อ

ทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ปี

การศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอน

จ านวน 22 รายวิชาจากจ านวนที่

เปิดสอนทั้งหมด 86 วิชาคดิเป็น

รอ้ยละ 25.58 จากรายวิชาที่เปิด

สอนทัง้หมดในปีการศึกษา 2558 

ทางการเรียน 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ด าเนินงานที่ รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู ้

จากผลการประเมินการด าเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว เช่น 

- ด้านการจดัการเรียนการสอน 

- กลยุทธ์การสอน 

- ปรับเกณฑ์การประเมินผลการ

เรยีนรูใ้นวิชาที่มีผลการเรียน

ผิดปกติ ได้แก่ 

1. วิชาหัวข้อพิเศษเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ซึ่งไม่มีการ

สอบปลายภาคเรยีนจาก

เดิมมีผลการเรียน A 

มากกว่า 85 %  ปัจจุบันผล

การเรียนในภาพรวม อยูใ่น

ระดับปกต ิ

2. วิชาสัมมนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผลการเรียนทุก

คนได้เกรด A ปัจจุบันผล

การเรียนในภาพรวม อยูใ่น

ระดับปกต ิ

- มคอ.7 (2557)  

- มคอ.7 (2558)  

- มคอ.3 และ  
  มคอ.5 รายวิชา  

  4663204 ,     

  4663602 

  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคน 

ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการ

เรยีนการสอน 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรไม่

มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตร จึงไม่ได้มีการปฐมนิเทศ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ มี

อาจารย์ ใหม่ ใ นปี

การศึกษา 2558 

- - 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

จ านวน 6 คน ได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการและวิชาชีพทุกคน คดิ

เป็นร้อยละ 100 

รายงานสรุปการ

พัฒนาตนเองของ

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

หลักสูตร 

 

  

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียน

การสอน จ านวน 2 คน ได้รับการ

พัฒนาตนเองทางวิชาการและ

วิชาชีพทุกคน คดิเป็นร้อยละ 100 

รายงานสรุปการ

พัฒนาตนเองของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

  

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติ

ใ ห ม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาชั้น

ปีสุดท้ายได้ประเมินความพึง

พอใจที่มีตอ่หลักสูตรในดา้นตา่งๆ 

จ านวน 36 คน จากนักศึกษา 44 

คน คดิเป็นร้อยละ 81.81  

โดยนักศึกษามีความพึงพอใจใน

ภาพรวม เทา่กับ 4.43 ซึง่จัดเป็น

ความพึงพอใจในระดับ มาก  

โดยแยกเป็นดา้นตา่ง ๆ ดังนี้ 

- ด้านการจดัการหลักสูตร 

นักศึกษามีความ 

พึงพอใจเฉลีย่ เทา่กับ 

4.37 

- ด้านการอาจารย์ผูส้อน 

นักศึกษามีความ 

พึงพอใจเฉลีย่ เทา่กับ 

4.43 

- ด้านสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู ้นักศึกษามีความ

รายงานสรุปการ

การประเมินผล

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดทา้ยที่

มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่

เป็นไป

ตาม

เกณฑ์ 

พึงพอใจเฉลีย่ เทา่กับ 

4.45 

- ด้านการจดัการเรียนการ

สอน นักศึกษามีความพึง

พอใจเฉลี่ย เทา่กับ 4.43 

- ด้านการวดัประเมินผล 

นักศึกษามีความ 

พึงพอใจเฉลีย่ เทา่กับ 

4.44 

- ด้านการเรียนรูต้ลอด

หลักสูตรได้พัฒนา

คุณลักษณะของผู้เรยีน 

นักศึกษามีความพงึพอใจ

เฉลี่ย เทา่กับ 4.46 

12. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2558 ผูใ้ช้บัณฑิต

ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิต

ใหม่คดิเป็นรอ้ยละ 25 โดยมี

ความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยเท่ากับ 4.53   

รายงานสรุปผล

ความพึงพอใจของ

ผู้ใชบ้ัณฑติ 

  

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนนิการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1 – 5  ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4,5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5  รอ้ยละ 100 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 11 ตัวบ่งชี ้

จ านวนตัวบ่งชี้ในปนีี้ที่ด าเนนิการผ่าน 11 ตัวบ่งชี ้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้(ที่ด าเนินการผา่น) รอ้ยละ 100 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 80 

3.50 

คะแนน 

รอ้ยละ 100 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.4 

จุดแข็ง 

1. ผู้ใชบ้ัณฑติมีความพึงพอใจบณัฑติอยู่ในระดับมากที่สดุ คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.53 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.44 

3. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

เชิญผูใ้ช้บัณฑิตเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาหลักสูตร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 

สรุปภาพรวมองคป์ระกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

จุดแข็ง 

1. รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 2555 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรสีาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

2. หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม มคอ.2 มคอ.5 และ มคอ.6 มีการทวนสอบเมื่อสิ้น

ภาคการศึกษา และจัดท า มคอ.7 ตามกระบวนการของหลักสูตรเมื่อสิน้ปีการศึกษา 

3. มีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส าหรับจัดเก็บ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 

4. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 มาพัฒนา/ปรับปรุง

ในปีการศึกษา 2558 

5. หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุกตัวบ่งชี้ 

6. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษา เลือกรูปแบบการท าโครงงาน หรือ งานวิจัย ในรายวิชาโครงงาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
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7. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีการจัดท า มคอ.3 ที่สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

8. หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ

ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

9. มีระบบสารสนเทศให้หลักสูตรสามารถตรวจสอบการน าส่ง มคอ.3 มคอ.4  มคอ.5 และ มคอ.6 

10. ผู้ใชบ้ัณฑติมีความพึงพอใจบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด 

11. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  

12. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. หลักสูตรส่งเสรมิและสรา้งแรงกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ารว่มการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในเวทตี่าง ๆ 

2. หลักสูตรส่งเสรมิและสนับสนนุให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับที่

สูงขึน้ 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสตูรมีการพฒันาตนเองทางวิชาการและวชิาชีพ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าทักษะและประสบการณท์ี่ไดม้าก าหนดสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

4. เชิญผูใ้ช้บัณฑิตเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาหลักสูตร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่าง

น้อยรอ้ยละ 60 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

2. มีระบบสารสนเทศการแจง้เตอืนผู้สอนกอ่นก าหนดให้จัดส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 

3. ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. อาจารย์ผูส้อนในหลักสตูรควรหารอืร่วมกันเพื่อสอนแบบบรูณาการข้ามรายวิชาในภาคการศึกษา

เดียวกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึทักษะด้านการคิดแก้ไขปัญหามากขึน้ 

2. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดใีนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
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สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 คะแนน 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 2 คะแนน 

5.4 ผลการด า เนิ นงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.25 คะแนน 
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องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง

กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของ

อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น 

อุปกรณก์ารเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อ

การสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ

เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ใ นการราย ง านการ

ด า เนินงานตามตัวบ่ง ชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด า เนินงาน

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในคะแนนระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้

ผู้เรยีนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิผล 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวดินาถ  หล าสุบ  โทรศัพท์  : 0895998038 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล  : นางสาวดินาถ  หล าสุบ  โทรศัพท์  : 0895998038 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 

- ไม่มี แนวคิ ด

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- มี ร ะ บ บ มี

กลไก 

- ไม่มีการน า

ระบบกลไก

ไ ป สู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มี ก า รน า ระบบ

กล ไ ก ไ ปสู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า รป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มี ก า รน า ระบบ

กล ไ ก ไ ปสู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า รป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มรีะบบ มกีลไก 

- มีการน าระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ด าเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไ ม่ มี ข้ อ มู ล

หลักฐาน 

 

 - ไม่มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า

กระบวนการ 

  

- มีการปรั บปรุ ง /

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมนิ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มี ผ ลจ า กก า ร

ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น

ชั ด เ จ น  เ ป็ น

รูปธรรม 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี
โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ ตรวจ

ประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏิบัติ ท่ีดี

ได้ชัดเจน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน 

เป้าประสงค์ 

 หลักสูตรมีการให้ความส าคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากทางคณะในการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ รวมถงึการการจัดสรรงบประมาณส าหรับการซอ่มแซมครุภัณฑ์ที่

ช ารุด นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการขอจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการใช้งานจริง 

ซึ่งมีระบบการด าเนินงานดังนี้ 

 - เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะ 

 - ประธานโปรแกรมวิชาจะน าเข้าที่ประชุมของโปรแกรมวิชา  

 - ประธานหลักสูตรน าเข้าที่ประชุมของหลักสูตร 

 - อาจารย์แต่ละท่านส ารวจความต้องการเพื่อน าส่งไปยังฝ่ายพัสดุและการเงินของโปรแกรมวิชา 

 - ฝ่ายพัสดุและการเงินท าการตรวจสอบความเหมาะสมของรายการที่ได้รับแจ้งและด าเนินการ

ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ  

 - ฝ่ายพัสดุและการเงินน าเสนอต่อประธานโปรแกรม 

 - ฝ่ายพัสดุและการเงินแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้แจง้ความจ านง 

 - ฝ่ายพัสดุและการเงินส่งเรื่องไปยังคณะเพื่อด าเนินการในการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดซอ่ม 

 - คณะส่งรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์มายังโปรแกรมวิชา  

 - โปรแกรมวิชาท าการตรวจรับ 

 - ฝ่ายพัสดุและการเงินตรวจสอบรายการที่ได้รับพรอ้มเซ็นชื่อก ากับ 

 - ฝ่ายพัสดุและการเงินส่งวัสดุหรือครุภัณฑ์ไปยังผู้แจง้ความจ านง 
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การวางแผน (P) 

 หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ได้ประชุมวางแผนในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ

จัดซื้อจัดจ้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน คือ คอมพิวเตอร์ มอบหมายหน้าที่ให้มี

การตรวจเช็คความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน จากนั้นน าผลมาท าแผนการ

จัดสรรงบประมาณฯ และเข้าที่ประชุมหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาฯ ส่งให้กับคณะพิจารณา หลังจากที่

งบประมาณผ่านการพิจารณาจากคณะแล้ว จะแจ้งกลับมาที่โปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาประชุมแจ้งผลการ

พิจารณาให้กับคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

      หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยได้จัดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอซื้อหนังสือ และการใช้ฐานข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์ผ่านส านักวิทยบริการ ได้แก่ หนังสือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ฐานข้อมูล Science direct เป็นต้น 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อน ามา

วางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ทั้งในด้าน แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพืน้ที่ใชส้อยในห้องเรียน

ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้จากการส ารวจพบว่านักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการท าโครงงานนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการท า

โครงงานเกี่ยวกับเครือข่ายนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าในปีที่

แล้วได้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อปรับปรุงเป็นห้องส าหรับท าโครงงานให้แก่นักศึกษา แต่ยังไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ จึงมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ในห้องท าโครงงาน 

 และจากการประชุมหลักสูตรประมวลปัญหาที่พบ ได้แนวทางในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอน คอื เสนอปัญหาให้ที่ประชุมโปรแกรมวิชารับทราบ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ และ

ที่ประชุมกรรมการวิชาการของคณะ และรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนเสนอเข้าที่

ประชุมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อท าแผนงบประมาณปี 2560 
 

การด าเนินการ (D) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ นายประภัสสร นุ่นแก้ว 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจ าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์โชติธรรม 

ธารรักษ ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยท าหน้าที่ครอบคลุมงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยนายประภัสสร นุ่นแก้วจะท าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องมือ และ

ห้องปฏิบัติการที่จะใช้ส าหรับการการเรียน การสอน ในแต่ละภาคการศึกษา โดยในส่วนของเครื่องมือ

ก าหนดให้มีการลงบันทึกการใช้ในแต่ละคร้ังของการเรียน การสอน และการท าวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไป

จัดการท าแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 

- จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบ

แสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนให้พร้อม

ส าหรับใช้งานรวมทั้งเครือข่าย wifi ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในส านักวิทยบริการ ห้องสมุด
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ของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ 

- การจัดหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ สายสัญญาณ ตลอดจนอุปกรณต์่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้

งานอุปกรณจ์รงิในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  

ในกรณีที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์เร่งด่วนสามารถแจ้งความจ านงโดยตรงที่ฝ่ายพัสดุและการเงิน

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเฉพาะได้ 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

 หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ และมีการร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระบบ

ประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพฒันาต่อ (A) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยฝ่ายพัสดุและการเงินจะแจ้งงบประมาณเป็นไตรมาส และอาจารย์ใน

หลักสูตรสามารถแจ้งความจ านงการจัดซื้อผ่าน google sheet ซึ่งข้อมูลที่แจ้งประกอบด้วย ชื่ออุปกรณ์ 

คุณสมบัติ ราคา ภาพตัวอย่าง เพื่อฝ่ายพัสดุและการเงินตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อเสนอประธาน

โปรแกรมวิชาอนุมัติ และด าเนินการสั่งซื้อผ่านคณะต่อไป เมื่อกระบวนการจัดซื้อเสร็จสิ้นวัสดุหรือครุภัณฑ์จะ

ส่งมายังโปรแกรมวิชาผ่านคณะกรรมการตรวจรับ หลังจากนั้นฝ่ายพัสดุและการเงินตรวจสอบความถูกต้อง

หากเป็นอุปกรณท์ี่ใชง้านส่วนกลางฝ่ายพัสดุและการเงินจะท าการลงรับ แต่หากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานส่วนตัวผู้

แจ้งความจ านงจะเป็นผู้ลงรับ ส่วนการแจ้งซ่อมสามารถแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่โปรแกรมวิชาเพื่อส่งฝ่ายพัสดุและ

การเงินตรวจสอบงบประมาณ เพื่อส่งประธานโปรแกรมอนุมัติและส่งเรื่องไปยังคณะต่อไป 
  
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนการจัดท าแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ โดยความ

รว่มมือของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในการด าเนินการจัดท าแบบการประเมิน ในส่วนของนักศึกษาต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูไ้ด้จัดท ารว่มกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้มีการประเมินสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทุ้กภาคการศึกษา 
 

การด าเนินการ (D) 

 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่านระบบ

กอ่นเสร็จสิน้ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าไปประเมินแต่หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าไปประเมินจะ

ไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ 
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ผลการด าเนนิงาน 

การประเมินการด าเนินการ (C) 

 จากผลการประเมินในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 3.87 คะแนนและผลการประเมินในส่วนของ

นักศึกษาในหลักสูตรพบวา่ความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

คดิเป็น 4.41 คะแนน 
 

การน าไปปฏิบัติหรอืการพฒันาต่อ (A) 

 มีการด าเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาที่ไม่มี เครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือการท าโครงงานเก่ียวกับเครอืข่ายสามารถมาใช้ในการด าเนินโครงงานได้ 
 

หลักฐานอ้างองิประกอบด้วย 

6.1-0-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

จัดซื้ออุปกรณ์ในด้านการเรียนการสอน)  

6.1-0-2 แผนงบประมาณปี 2559 

6.1-0-3 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.1-0-4 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้องนักศึกษา 

6.1-0-5 การจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม 

6.1-0-6 แบบสอบถามออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (https://passport.skru.ac.th/evaluate/) 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2558 

ผลการด าเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไม่บรรลุ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 ข้อ 2 คะแนน 4 ข้อ 

4 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรให้ความส าคัญในการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง   

2. มีระบบการประเมินความพงึพอใจการใชง้านสิง่สนับสนนุการเรียนรูส้ าหรับให้นักศึกษาประเมิน

หลักสูตรมีการใช้สิ่งสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธภิาพ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 จัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิง่สนับสนนุการการเรยีนรู้ที่ทันสมยั 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

  ควรจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรูท้างด้านคอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว 

และทันสมัย ควรจัดให้มีหอ้งปฏิบัติการทางเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

  ควรจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรูท้างด้านคอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว 

และทันสมัย 
 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4 คะแนน 

คะแนนประเมินตนเองรายองค์ประกอบ 4 คะแนน 



 
 

บทที่ 3  สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ

ภายในจ านวน 6 องคป์ระกอบ จ านวน 14 ก ากับมาตรฐาน 
 

องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี ้

องคป์ระกอบที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบรหิารการจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑติ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

องคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

4.2.1  รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มี

 คุณวุฒิปรญิญาเอก 

4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่ด ารง

 ต าแหนง่ทางวิชาการ 

4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

องคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ  

จากผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการด าเนินงานได ้ดงันี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 

องค์ประ 

กอบที ่
ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 
หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

2 บัณฑติ 3.93 ด ี

3 นักศึกษา 3 ปานกลาง 

4 อาจารย ์ 3.82 ดมีาก  

5 หลักสูตรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน 3.25 ดีมาก 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 ด ี

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2 –6 3.49 ด ี

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถงึ คา่เฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององคป์ระกอบนั้นๆ  

2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปล

ผล จะเป็นการอธิบายว่า 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ด ี

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3  

 

ไม่ขอรับการประเมินเพราะเปน็ตัวบ่งชี้ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.6 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.7 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.8 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.9 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.10 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.11 
   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.12 
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องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ (% หรอื สัดส่วน) 
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 
 45.39 

4.53 
4.53   10 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 รอ้ยละ 60  
 66.67×5 

3.33 3.33 
 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3 - 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 3 - 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 3 - 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4 - 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2                                                                                                       4.45 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 รอ้ยละ 18 
16.67x5 

4.17 4.17 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 รอ้ยละ 50 
50×5 

4.17 4.17 
60 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 รอ้ยละ 35 
23.33×5 

5 5 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 4 - 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 - 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 - 3 3 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ (% หรอื สัดส่วน) 
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 4 - 2 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 รอ้ยละ 100  5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 4  4 4 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 – 6 3.49 

 ด ี
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ตารางท่ี 3ตารางวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์

ประ 

กอ

บที ่

คะแนนผา่น 
จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1 ผ่าน 

หลักสูตรเป็นไป

ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

2 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้

ในองคป์ระกอบที ่2 - 6 

2 - - 
2.1, 

2.2 
 3.93 

ระดับคุณภาพ 

ด ี

3 3 

3.1, 

3.2, 

3.3 

- -  3 
ดีระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

4 3 

4.1, 

4.2, 

4.3 

- - 3.82  
ระดับคุณภาพ 

ด ี

5 4 5.1 

5.2, 

5.3, 

5.4 

- 3.25 
ระดับคุณภาพ 

ด ี

6 1 - 6.1 -  4.00 
ระดับคุณภาพ 

ด ี

รวม 13 7 4 2 3.7  
 ระดับคุณภาพ 

ด ี

ผลการประเมิน  23.45/7

=3.35 

 14/4

=3.50 

7.86/2 

=3.93 
 45.31/13

=3.49 

 ระดับคุณภาพ 

ด ี

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบง่ชีท้ี่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธข์องกระบวนการยอ่ย 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบที่ 6 
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จุดแข็ง 

1. บัณฑติมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ดี และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. บัณฑติปรญิญาตร ีรอ้ยละ 66.67 ที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และรอ้ยละ 33.33 

ได้งานท าตรงสาขา และมีเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกวา่ 10,000 บาท  

3. นักศึกษาในหลักสูตร ได้ผา่นกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินระบบและ

กลไก ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยให้กรรมการหลักสูตรและกรรมการประจ าโปรแกรมวิชาเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา  

4. คา่ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาถูกกวา่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในพืน้ที่ใกล้เคยีง   

5. มหาวิทยาลัย โดย กองพัฒนานักศึกษา มีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใน

เรื่องต่าง ๆ ซึ่งได้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของคณะ ซึ่งมอบนโยบายมายังหลักสูตรและโปรแกรมวิชา เป็นไป

อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี และมีประสิทธิภาพ 

7. อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการที่จะชว่ยส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา  

8. นักศึกษามีความผูกพันกับหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  ให้ความร่วมมือกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

9. หลักสูตร วท.บ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความโดดเด่นในเรื่องของอาจารย์ ทั้งในเชิงปริมาณและ

ศักยภาพของอาจารย์เห็นได้จากจ านวนงานวิจัย 

10. หลักสูตรให้ความส าคัญในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง   

11. มีระบบการประเมินความพึงพอใจการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับให้นักศึกษาประเมิน

หลักสูตรมีการใชส้ิ่งสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

12. รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 2555 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปรญิญาตรสีาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

13. หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม มคอ.2 มคอ.5 และ มคอ.6 มีการทวนสอบเมื่อสิน้ภาค

การศึกษา และจัดท า มคอ.7 ตามกระบวนการของหลักสูตรเมื่อสิน้ปีการศึกษา 

14. มีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส าหรับจัดเก็บ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

15. มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 มาพัฒนา/ปรับปรุงในปี

การศึกษา 2558 

16. หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุกตัวบ่งชี้ 

17. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษา เลือกรูปแบบการท าโครงงาน หรือ งานวิจัย ในรายวิชาโครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

18. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีการจัดท า มคอ.3 ที่สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

19. หลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ

ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

20. มีระบบสารสนเทศให้หลักสูตรสามารถตรวจสอบการน าส่ง มคอ.3 มคอ.4  มคอ.5 และ มคอ.6 



104 
 

21. ผู้ใชบ้ัณฑติมีความพึงพอใจบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด 

22. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  

23. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ส่งเสรมิให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาเว็บบอร์ดส าหรับศิษย์เก่าในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างาน 

3. หลักสูตรและโปรแกรมวิชาต้องติดตามผลการรายงานตัวของนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนตลอดระยะเวลาการรับสมัครในทุกรอบ เพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหา การปรับแผนรับได้ทันท่วงที   

4. มหาวิทยาลัยควรมีการให้ทุนการศึกษาเพื่อจูงใจให้นักเรยีนตัดสินใจศึกษาต่อได้ง่ายขึ้น 

5. อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา บางกลุ่มที่ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ

นักศึกษา 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เสนอขอต าแหน่งทาง

วิชาการ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

7. ส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัยและมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ (เช่น ก าหนดล าดับการลาศึกษาต่อ/ก าหนดการท างานวิจัย/ก าหนด

ล าดับการขอต าแหน่งทางวิชาการ) ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการและขอสนับสนุนงบประมาณ 

9. หลักสูตรส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในเวทีต่าง ๆ 

10. หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับที่สูงขึน้ 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าทักษะและประสบการณท์ี่ได้มาก าหนดสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

12. เชิญผูใ้ช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเรียนรูน้อกห้องเรียน  

2. การประชาสัมพันธ์แหล่งงานด้านไอที 

3. การเตรยีมความพร้อมนักศึกษา ด้วยการสอนปรับพื้นฐาน ควรมีความหลากหลายของรายวิชา  

4. หลักสูตรและโปรแกรมวิชาควรมีการออกประชาสัมพันธห์ลกัสูตรนอกพืน้ที่ (Road Show) เพิ่มมากขึ้น  

เพื่อเพิ่มพื้นที่การประชาสัมพันธ์นักศึกษาเปา้หมายให้กว้างขึน้  

5. สภาพแวดล้อมอาจจะไม่เหมาะในการเรียนการสอน เนื่องจาก มีการก่อสร้างตึกอาคาร บริเวณ

ใกล้เคียงกับห้องเรียน ท าให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ 

6. มีการส่งเสรมิให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

7. ส่งเสรมิให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 
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8. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่าง

น้อยรอ้ยละ 60 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

9. มีระบบสารสนเทศการแจง้เตือนผู้สอนกอ่นก าหนดให้จัดส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 

10. ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับการเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์ปัจจุบันได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การท างานไอทีระหว่างเรียน 

การศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านไอที 

2. เพิ่มระบบประชาสัมพันธ์แหล่งงานด้านไอทีบนเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชา www.cs.skru.ac.th 

3. จัดเวทีเสวนา “ศิษย์เกา่เล่าเรื่องไอที” โดยเชิญศิษย์เกา่ที่ประสบความส าเร็จในการท างานด้านไอทีมา

ให้ความรู้และสรา้งแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ปัจจุบัน 

4. ควรมีระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ ทั้งหมด เพื่อเพิ่มช่องทางการรับสมัคร และรองรับการใช้

เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

5. หากเป็นไปได้ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการสอนปรับพื้นฐานให้มากกว่า 5 วัน และควรจะให้มีความ

หลากหลายในเนือ้หาวิชาการ 

6. หลักสูตรควรจะออกไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางวิชาการของ

หลักสูตร  เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักและได้รับการยอมรับมากขึ้น  ของหลักสูตรเอง  หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์มากขึ้น 

7. ควรให้มหาวิทยาลัย จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ เพื่อสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งระบบ  

8. ควรจะวางระบบกิจกรรมของคณะ  มหาวิทยาลัย  กองพัฒนานักศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

ให้ไปด้วยกันไม่ให้เกดิความทับซอ้นกันจนเกิดกิจกรรมมากมาย  

9. นักศึกษาออกกลางคันมาก ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาปีที่  1 โดยปัจจัยเกิดจากหลายกรณีด้วยกัน เช่น 

นักศึกษาสนใจเรียนทางสายครู  นักศึกษาย้ายคณะ  นักศึกษาเปลี่ยนที่เรยีน  โดยอาจจะมีแนวทางแกไ้ขคอื ให้

ทุนกับนักศึกษาที่เรียน  หรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นสายครู 

10. นักศึกษาส าเร็จการศึกษามีเปอร์เซ็นต์น้อย ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการสอน  หรือหา

เทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน  

11. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรควรหารือร่วมกันเพื่อสอนแบบบูรณาการข้ามรายวิชาในภาคการศึกษา

เดียวกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการคิดแก้ไขปัญหามากขึ้น 

12. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

13. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้างด้านคอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และทันสมัย ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 



 
 

ส่วนที่ 4  

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา  โดยภาพรวม 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมเพ่ือการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 
จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอนและมีศักยภาพ 
2. มีการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร 
4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม 
5. มีการก ากับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 
6. มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้าน ICT สมัยใหม่ให้นักศึกษา 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สนับสนุนให้อาจารย์มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ICT 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สอนปรับพื้นฐานให้นักศึกษามากขึ้น 
2. ก ากับให้นักศึกษาเรียนจบตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง 
2. เพ่ิมงบประมาณพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 
3. เพ่ิมทักษะปฏิบัติด้านโปรแกรมควบคู่กับด้านเครือข่ายสายแลนด์ 

 
-  

 

 


