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คํานํา 
 
  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ 1) ใหมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบที่กําหนดไวอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  2)ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง 
ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป และ 3)  ให
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนและถูกตอง สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
แนวทางที่เหมาะสมตอไป 
  สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทนํา ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  ผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับ
ตามปการศึกษา 2559  เปนชวงการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560รวมถึง
ขอมูลอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรมมคอ. 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับดีทั้งนี้หลักสูตรไดรับการ
รวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายสําหรับตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตร
ที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารย
ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตรทางดานบริการวิชาการอาจารย
ประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการ
วิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติ
จริงในรายวิชาตางๆ กับสถานที่ฝกประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอก
ทองถิ่น อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่
นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตางๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น   
ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดาน
วิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอ
มากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนํา
ความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอนมาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึง
บุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน  โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งเปนโครงการที่นักศึกษาไดนําความรูจากในหองเรียนมาถายทอดแก
บุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางาน นับตั้งแตวางแผน ประสานงาน ดําเนิน
โครงการ และประเมินโครงการ จึงทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางาน สงผลตอศักยภาพของ
นักศึกษาในอนาคต 
  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให
สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีการ
ออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ 
และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมา
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบที่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 
2. บัณฑิต 2 3.70 ดี 
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องคประกอบที่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

3. นักศึกษา 3 3.33 ดี 
4. อาจารย 3 3.30 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.75 ดี 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 1 4.00 ดี 

รวม 14 3.56 ดี 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดน 
1. มีโครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัย 
2. มีการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยทีป่รึกษากับนักศึกษาผานทางสื่อสงัคมออนไลน 
3. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 
4. อาจารยประจาํหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 
5. มีระบบจัดการขอมูล มคอ.3 ,มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7 
6. มีระบบการทวนสอบ (ทส.01-05) 
7. มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อจัดเก็บเอกสาร มคอ.3-7 
8. มีการดําเนินงานครบทุกตัวบงชีใ้นตัวบงชี้ที่ 5.4 
9. มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูครบทุกอยางที่ใชในการเรียนการสอน โดยไดรับงบประมาณจากคณะ และ

มหาวิทยาลยั  
10. มีเจาหนาที่สาํหรับดูแล และบรกิารสนับสนนุหองปฏิบัติการประจําโปรแกรมวิชาโดยตรง 

 
แนวทางเสริม 
1. สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยกรรมการหลักสูตรพัฒนาตนเองเพือ่ขอตําแหนงทางวิชาการ 
2. อาจารยประจาํหลักสูตรควรควบคุมสิ่งสนับสนนุการเรียนรูใหคงสภาพและใชงานไดตลอดเวลา 
3. พัฒนาระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารยในหลักสูตรมีวุฒปิริญาเอกนอย 
2. รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีตําแหนงวชิาการนอย 
3. เพิ่มรายวิชาเลือกใหมีความหลากหลายมากข้ึน เหมาะกับเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาและเปลีย่นแปลงไป 
4. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดาํเนินงานมาปรบัปรุง

และพัฒนา เพื่อการดําเนนิงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
5. เอกสารและขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
6. เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องปรับอากาศ และโตะ เกาอี้ ใหเหมาะสมกับหองปฏิบัติการ 
7. การประชาสัมพนัธหลักสูตรไปยงัโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพยีงพอ 
8. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย 
9. ปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนวิชาทางดานคณิตศาสตร 
10. สรางแรงจูงใจในการทาํโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
11. อาจารยประจาํวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ควรมีการติดตามนักศึกษาในรายวชิา 
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12. จํานวนผูใชบัณฑิตที่ประเมินคุณภาพบัณฑติยังมีนอย 
13. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

 
แนวทางปรับปรุง 

1. สรางแรงจูงใจในการจัดทําโครงงานทางวทิยาการคอมพิวเตอรของนักศึกษา 
2. หามาตรการติดตามผูใชบัณฑิตใหมีการตอบแบบสอบถามใหมากขึ้น 
3. เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น 
4. สนับสนนุอาจารยประจาํหลักสตูรศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
5. เมื่ออาคารใหมสรางเสร็จควรจัดสรรรพื้นที่สําหรับหองปฏบิัติการโครงงานของนักศึกษา 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2559 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1. ขอมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25521641103014 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

    ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

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

    1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 

เปนหลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตรซึ่ง

มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จึงมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการ

วิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการ

จัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงาน

และใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ กับสถานที่ฝกประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัด

กิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝก

ประสบการณตาง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิต มีชองทาง

ในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุด โดยเนนการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะ

ตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถิ่น 

 ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตร

ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีหองเรียนและอุปกรณการเรียน

การสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยาง
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งานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสให

นักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 

2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินงานของหลักสูตรทุกๆปการศึกษา ควรมี

การพิจารณาปรับปรุงหลักสตูร (ปรับยอย) เพื่อให

หลักสูตรมีความทันสมัย 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุม และแจงใหอาจารย

ผูรับผิดชอบและผูสอนในรายวิชามีการปรับปรุงรายวชิาให

มีความทันสมัยอยูเสมอ 

วางแผนการจัดเก็บขอมูล/การประเมินความพงึพอใจ

ผูใชบัณฑิตใหมากขึ้น 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อติดตาม

การประเมินความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตใหเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งในปการศึกษา 2559 มีผูใชบณัฑิตประเมินความพึง

พอใจเพิ่มขึ้น จากเดิมรอยละ 21.88 เปนรอยละ 50.00 

เรงรัดใหอาจารยทําผลงานวิจยัตีพิมพใหมากขึ้น อาจารยทําผลงานวจิัยตีพิมพเพิม่ขึ้น ซึ่งในรอบประเมินนี้ 

มีทั้งสิ้น 12 ผลงาน 

ควรมีการบูรณาการการเรียน การสอน งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมใหชัดเจน 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมวางแผน เพื่อจัด

การบูรณาการการเรียน การสอน งานวิจัย งานบริการ

วิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหมีการบูรณา

การรวมกันในหลายวิชาเพื่อดําเนินงานในโครงการ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ และ

โครงการสัมมนากฎหมายทางคอมพิวเตอร โครงการเปด

โลกทัศนทางคอมพิวเตอร ซึ่งมีการบูรณาการทั้งจาก

หนวยงานภายในและภายนอกโปรแกรมวิชา 

3. อาจารยประจําหลักสูตร  
   3.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ลํา

ดับ 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

1 นางยาใจ โรจนวงศชัย รอง

ศาสตราจารย 

วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2533 

   ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยม) 

วิทยาลัยครูสงขลา 2519 
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ลํา

ดับ 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

2 นางศศลักษณ ทองขาว ผูชวย

ศาสตราจารย 

Ph.D. Information 

Systems 

The University of 

Manchester, UK 

2554 

   M.Sc. Intelligent 

Knowledge-Based 

Systems 

University Utara, 

Malaysia 

2545 

   วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2541 

3 นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   บธ.บ. คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2539 

4 นายโชติธรรม ธารรักษ อาจารย วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2542 

5 นายทวีรัตน นวลชวย อาจารย ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา ธนบุร ี

2546 

   วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

สถาบนัราชภัฏสงขลา 2540 

 3.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 

ลํา

ดับ 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

1 นายทวีรัตน นวลชวย ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. เทคโนโลยี

สารสนเทศคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 2556 

   ค.อ.ม. คอมพิวเตอร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา ธนบุร ี

2546 

   วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

สถาบนัราชภัฏสงขลา 2540 

2 นางสาวยุพดี  อินทสร อาจารย วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2544 

   วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2541 
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ลํา

ดับ 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

3 นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ อาจารย วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   บธ.บ. คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2539 

4 นายโชติธรรม ธารรักษ อาจารย วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2542 

5 นายกฤษณวรา รัตนโอภาส อาจารย วท.ม. การจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2545 

   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2541 

 

4. อาจารยผูสอน  

 4.1 อาจารยประจํา 

1) ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว 

2) ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

3) อาจารยกฤษดา  เพ็งอุบล 

4) อาจารยยุพดี  อินทสร  

5) อาจารยจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ  

6) อาจารยพัฒนะ  วรรณวิไล 

7) อาจารยโชติธรรม ธารรักษ 

8) ผศ.พิกุล สมจิตต 

9) ผศ.ดร.อํานาจ ทองขาว 

10) อาจารยญาณพัฒน  ชูชื่น 

11) อาจารยเสรี  ชะนะ 

12) อาจารยสกรรจ  รอดคลาย 

13) อาจารยดินาถ  หลําสุบ 

14) ผศ.นลินี   อินทมะโน 

15) ผศ.สารภี  จุลแกว 

16) อาจารยภาณุกร ภูริปญญานันท 

17) อาจารยคมกฤช เจริญ 

18) อาจารยกฤษณวรา รัตนโอภาส 
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19) อาจารยอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 

20) อาจารยธีรพล บัวทอง 

21) อาจารยจิราภรณ กวดขัน 

22) อาจารยมาศภินันท พันธพิพัฒไพบูลย 

23) อาจารยวิณากร ที่รัก 

24) อาจารยปยธิดา บุญสนอง 

25) อาจารยอิบรอฮิม ยี่สุนทรง 

26) อาจารยธีระพงค คงเกื้อ 

27) อาจารยจิรพงศ สุขจันทร 

4.2 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 

 

5. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

เกณฑการ

ประเมิน 
แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน 

ผลการ

ดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

[ √ ] 1.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 

เปนไปตามเกณฑ ดังนี้  

1.  ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

2.  นางสาวยุพดี อินทสร 

3.  นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 

4.  นายโชติธรรม ธารรักษ 

5.  นายกฤษณวรา รัตนโอภาส 

  1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ห รื อ ร า ย ชื่ อ

อาจารยประจําหลักสูตรในเอกสาร 

มคอ.2 

  1.2 เอกสารการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจําหลักสูตรที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ และนําเสนอ 

สกอ. 
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เกณฑการ

ประเมิน 
แนวปฏิบัต/ิผลการดําเนินงาน 

ผลการ

ดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผาน ไมผาน 

2. คุณสมบัติของ

อาจารย ประจํ า

หลักสูตร 

 

[ √ ] อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

  2.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัด

การศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.2 ) 

2.2 เอกสารการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ และนําเสนอ สกอ. พรอมแสดง

คุณวุฒิ 

11. การปรับปรุ ง

หลักสูตรตามกรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

 

[ √ ] เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2559 (ปรับปรุง

ไมเกิน 5 ป) 

 

  11.1 แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

11.2 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

11.3 คูมือการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

11.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 

สกอ. 

ผาน    ผาน    

   ไมผาน 

   ผาน    

   ไมผาน 

บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศนูย 
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หมวดที ่2 อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย  

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของ

หลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใสนอกจากนี้ตองมีระบบการบริหาร

อาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมีการวางแผน

และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับ

ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบาย

กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ

ของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ  โทรศัพท  :  0828282871 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ  โทรศัพท  :  0828282871 
 

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี แนวคิ ด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไ ม มี ก า ร นํ า

ระบบกลไกไปสู

ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- ไม มี การปรั บปรุ ง /

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มี ก า รปรั บปรุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- 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 

เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- 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 

เปนรูปธรรม 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผู ต รวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติที่ดี

ไดชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

เปาประสงค 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของทางมหาวิทยาลัยและกรอบ

มาตรฐานของหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดใชระบบการรับและแตงตั ้งอาจารยประจํา

หลักสูตร ซึ่งมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรมีระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร โดยคัดเลือกจากอาจารยในโปรแกรมวิชาอยูภายใต

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 

เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การจัดหาและ

คัดเลือกบุคลากร และตรงกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้นอาจารยประจํา

หลักสูตรจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรหรือสาขาที่สัมพันธกัน ใน

กรณีที่ตองรับสมัครอาจารยจากภายนอกจะดําเนินการโดยมีการประกาศการรับสมัครอาจารยผูสอนทาง

อินเตอรเน็ตและการดําเนินการสอบทั้งแบบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ

ขอเขียนและสอบสัมภาษณ และมีการประกาศผลทางอินเตอรเน็ต โดยการดําเนินการดังกลาวหลักสูตรไดมีสวนรวม

ในการวางแผนรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ รวมทั้งการออกขอสอบ และสอบสัมภาษณ เมื่อมีอาจารยคุณสมบัติที่

ตรงกับความตองการของหลักสูตร จะผานการพิจารณาจากอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการโปรแกรม

วิชา ฯ  และคณะเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และสงไปยัง สกอ. เพื่อรับรอง ซึ่งใน

แตละปการศึกษาตองมีการสํารวจความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตร เชน ความตองการศึกษาตอ อายุการ

เกษียณ ความตองการยายสถานที่ทํางาน เปนตน เพื่อจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีตอเนื่อง ไมกระทบกับ

แผนการดําเนินงานของหลักสูตร 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดเสนอชื่ออาจารยกฤษณวรา รัตนโอภาส ในที่ประชุมโปรแกรมวิชาวาเปนผู

เหมาะสมที่จะเขามารับตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตร โดยอาศัยเกณฑดานคุณวุฒิที่ใกลจะจบปริญญาเอก และมี

แผนที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีศักยภาพดานการวิจัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 13 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินการ (D) 

 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการรับและปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรใหมคือ 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีรัตน  นวลชวย 

 2. นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ 

 3. นาวสาวยุพดี  อินทสร 

 4. นายโชติธรรม  ธารรักษ 

 5. นายกฤษณวรา  รัตนโอภาส 

 กรรมการประจําหลักสูตรทุกทานมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของ TQF โดยขั้นตอนการรับเปนไปตามแผน 

และจากผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งที่รับเขามาใหมพบวาอาจารยไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 

ไดมีการเขารวมประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครบทุกครั้ง มีสวนรวมในการจัดการบริหารหลักสูตร มีการพัฒนา

ตนเอง และมีการนําเสนอผลงานวิจัย เปนตน 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

            จากการที่หลักสูตรไดปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตร ตรวจสอบแลวทุกคนมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม

มาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหนงทางวิชาการไปตามมาตรฐานกําหนด อยางไรก็ตามยังขาดผูที่มีตําแหนงทางวิชาการ

เพื่อใหถึงเกณฑของการประกันคุณภาพ 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

         อาจารยประจําทุกคนไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรม/โครงการ (การทําผลงานวิชาการ) ของคณะหรือ

มหาวิทยาลัย และดําเนินทําผลงานวิชาการ/เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่

สูงขึ้น 

ระบบการบริหารอาจารย 

เปาประสงค 

 มีการกําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานเพื่อใหอาจารยมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดใชระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจํา

หลักสูตร ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี ้ 

การวางแผน (P)  

 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมครั้งที่ 1/2559 

1. ในระยะยาวหลักสูตรรวมกับคณะใหขอมูลเพื่อจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง สําหรับระยะ

สั้นในแตละปอาจารยประจําหลักสูตรมีการรวมประชุมวางแผน โดยในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ไดนําผลจาก

การสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ป 2558 และจากรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ซึ่งประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารยประจําหลักสูตรตาม

ภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่

ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่น ๆ เชน การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 



หนา 14 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 

เพื่อวางแผนการบริหารอาจารย รวมถึงกําหนดหนาที่ใหอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา จัดทํา 

มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และเอกสารการทวนสอบตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ซึ่ง

มีโครงการที่เก่ียวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กิจกรรมที่ 1) มีการตั้งงบสําหรับเตรียม

ความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อ

สนบัสนุนภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารย 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการตั้งงบสําหรับบุคลากรใหเขารวมประชุม อบรม และ

สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และพัฒนาองคความรู รวมถึงสงเสริมใหไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ (กิจกรรม

ที่ 1) มีการตั้งงบจัดสัมมนาวางแผนเตรียมความพรอมโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2559 เพื่อ

เตรียมความพรอมดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพ 

(กิจกรรมที่ 4) นอกจากนี้ มีการตั้งงบสําหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารยทางดานคอมพิวเตอร

เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (กิจกรรมที่ 10) 

การดําเนินการ (D) 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ยจํานวนภาระ

งานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

2. ดําเนินการตามแผนรวมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรในสวนของโครงการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนงาน

บริหารและพัฒนาอาจารย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร

ผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 จากผลการประเมินพบวา หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารย

ประจําหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย 

และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทําการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้ง

ทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัดและอาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในการ

เผยแพรผลงานวิจัย มีผลประเมินความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารยในระดับมากที่สุด (4.85) 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

 โดยสวนใหญแลวอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของการทําวิจัย รวมทั้ง

การนําเสนอผลงานวิจัยควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยครบ

ทุกคน 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เปาประสงค 

 อาจารยไดพัฒนาความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีความพรอมในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

โดยในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดใชระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีรายละเอียดการสงเสริมและพัฒนา



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 

อาจารย ดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เพื่อเสนอจัดสรรงบประมาณสงเสริม

และสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง และสงเสริมการทํา

ผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของ

แตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวางแผนจะเสนอโปรแกรมวิชาใหเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาตนเองจากเดิม 5,000 

บาท เปน 10,000 บาท 

การดําเนินการ (D) 

1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดประชุมรวมกับโปรแกรมวิชา เสนอใหตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย

อยางตอเนื่องทุกป เชน การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร และขอใหเพิ่มวงเงินจากเดิมคนละ 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร ใน

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวารอยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุชวงเวลาการศึกษา

ตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร

สามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการประชุม 

อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองคความรูจากการ

อบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรไดขอขอมูลจากคณะฯ เพื่อ

วิเคราะหเกี่ยวกับงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเอง ซึ่งหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดวาง

งบประมาณไวโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท พบวาอาจารยหลายทานไดมีโอกาสพัฒนาตนเองมากขึ้น ทั้งการ

เดินทางไปราชการเพื่ออบรม สัมมนา และนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

2. กรรมการประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหาร

จัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2559 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนําผลการ

สํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับมากที่สุด (5.00) และใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2560 ในลําดับตอไป 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

1. หลักสูตรเรงรัดสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทําผลงานทางวิชาการ รวมถึงทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

2. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองรวมกับโปรแกรมวิชา โดยไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก

เฉลี่ยคนละ 5,000 เปน 10,000 บาท นั้น เปนการเพิ่มโอกาสในการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา และนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ โดยทางหลักสูตรไดขอขอมูลจากทางคณะเพื่อสรุปและนําเสนอตอที่ประชุมโปรแกรมในการ

ของบประมาณในปถัดไป 



หนา 16 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

4.1-1-1 กรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง  

4.1-1-2 คําสั่งเปลีย่นแปลงกรรมการหลักสูตร 

4.1-1-3 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2559 

4.1-1-4 แผนปฏบิัติการประจาํป 2559  

4.1-1-5 การนําเสนอผลงานในระดับตาง ๆ ทั้งในระดบัชาติ และระดับนานาชาต ิ

4.1-1-6 แบบประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

4.1-1-7 รายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 

4.1-1-8 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการ

หลักสูตร ปการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า

อาจารย 

3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 

จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมมี 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 17 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนาํเขา 
 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 0828282871 

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  :  0828282871 

 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-

5 

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนทีไ่ด  =     

 
 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่

เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2559   หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีอาจารยประจํา 5 

คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคิดเปน 5 

คะแนน 

4.2.1-0-1 จํานวนอาจารยประจําทีม่ี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

 

จํานวนอาจารยที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

 
X 5 



หนา 18 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยที่มีวุฒปิริญญาเอก 

ตัวหาร 

จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรทั้งหมด 

ตัวคูณ 

X 100 

1 5 

 

X 100 รอยละ 

20 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

วุฒิปริญญาเอก (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 

เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  

X 5 

 

20 ป.ตรี  20 

ป.โท 60 

X 5 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารยประจํ า

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 รอยละ 

33.33 

5 คะแนน 

รอยละ 

33.33 

5 คะแนน 

รอยละ 

20.00 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.1  

จุดแข็ง 

 ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

อาจารยในหลักสูตรมีวุฒปิริญาเอกนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สนับสนนุใหอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยประชาสัมพันธขาวเกี่ยวกับทนุการศึกษาและ

พรอมที่จะเกลี่ยภาระงานใหในกรณีที่ตองการลาศึกษาตอ



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 19 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 0828282871 

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  :  0828282871 

 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 

60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 

80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ ตามสูตร 

  

 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

 คะแนนทีไ่ด=  

 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา  2559  หลักสูตรวิทยการคอมพิวเตอร มีอาจารย

ประจําทั้งหมด จํานวน 5 คน เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

20 ซึ่งคิดเปน 1.67 คะแนน 

4.2.2-0-1  จํ าน วนอาจา รย ประจํ าที่ มี

  ดํ า รงตํ าแหน งทางวิช าการ

  ระดั บผู ช ว ยศาสต ราจา รย

  และรองศาสตราจารย 

  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

ตัวหาร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 

X 100 

1 5 

 

X 100 รอยละ 

20 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง 

คารอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรทีด่ํารง

ตําแหนงทางวิชาการ (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 

เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  

X 5 

 

20 ป.ตรี  60 

ป.โท 80 

X 5 1.67 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย

ประจําหลักสูตรที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 50 รอยละ 50 

4.17 คะแนน 

รอยละ 50 

4.17 คะแนน 

รอยละ 20 

1.67 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  

จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีตําแหนงวชิาการนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการโดยเสนอใหลดภาระงาน หรือปรับเปลี่ยนกรรมการหลักสูตร

เพื่อใหมีเวลาในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
 

เกณฑการประเมิน  

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปรญิญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามสตูร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด  =  

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต

วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหก.พ.อ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list)หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 X 100 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ

เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรา งส รรคที ่ม ีก า ร เผยแพรสู ส า ธารณะในลักษณะใดล ักษณะหนึ ่ง  หรือผ านสื ่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอก

สถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีผลงานวิชาการของอาจารย  จํานวน 15 เร่ือง 

มีผลรวมถวงน้ําหนัก 4  คิดเปนรอยละ 80  คิดเปน 5 คะแนน 

 

 

 

 

วิธีการคํานวณ 
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1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง 

ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการของ

อาจารยประจาํหลักสูตร 

ตัวหาร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 

X 100 

4 5 

 

X 100 รอยละ 

80 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร (ที่ได

จากขอ 1) 

ตัวหาร 

เกณฑที่กําหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  

X 5 

 

80 ป.ตรี 20 

ป.โท 40 

X 5 5 คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง

อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 20 รอยละ 22 

5 คะแนน 

รอยละ 10 

2.5 คะแนน 

รอยละ 80 

5 คะแนน 

   

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที่ 

คา

น้ําหนัก 

4.2.3-0-1 กฤษณวรา รัตนโอภาส A High Performance 

Network Virtualization 

Architecture with 

Bandwidth Guarantees 

2017 International 

Electrical Engineering 

Congress (iEECON2017) 

วันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ 

โรงแรม ฮอลิเดย อินน พัทยา 

จังหวัดชลบุร ี

0.4 

4.2.3-0-2 กฤษณวรา รัตนโอภาส, 

ญาณพัฒน ชชูื่น 

A Comparison of ORC-

Compress Performance 

with Big Data Workload 

on Virtualization 

Applied Mechanics and 

Materials, Vol. 855, pp. 

153-158, 2017  

ISSN print 1660-9336 

1.0 



หนา 24 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที่ 

คา

น้ําหนัก 

Inspec (IET, Institution of 

Engineering Technology) 

www.theiet.org. 

4.2.3-0-3 กฤษณวรา รัตนโอภาส, 

ญาณพัฒน ชชูื่น 

การศึกษาผลกระทบของ

ปริมาณขอมูลของเฟซบุคตอ

รูปแบบการของผูใหบริการ

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

การประชุมวชิาการ

ระดับประเทศทางดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(National Conference on 

Information Technology: 

NCIT) ครั้งที่ 8 ในระหวาง

วันที่ 26-27 ตุลาคมพ.ศ. 

2559 ณ โรงแรมดีวานา 

พลาซา อาวนาง กระบี ่

0.2 

4.2.3-0-4 กฤษณวรา รัตนโอภาส, 

ญาณพัฒน ชชูื่น 

การวัดประสิทธิภาพสวนตอ

ประสานกับผูใชเว็บไซต 

0.2 

4.2.3-0-5 กฤษณวรา รัตนโอภาส การวิเคราะหประเภทวิดีโอ

เว็บไซต Youtube ที่ใช

ร วมกันบ อย  กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

0.2 

4.2.3-0-6 กฤษณวรา รัตนโอภาส การแบงกลุมและวิเคราะห

พฤติกรรมการใชเฟซบุกของ

นั ก ศึ ก ษ า  ก ร ณี ศึ ก ษ า : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

0.2 

4.2.3-0-7 กฤษณวรา รัตนโอภาส การวัดประสิทธิภาพหนวย

บันทึกขอมูลเครือขายดวย 

Solid State Drive (SSD) 

สําหรับศูนยขอมูล Cloud 

0.2 

4.2.3-0-8 กฤษณวรา รัตนโอภาส ก า ร วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

เ ค รื อ ข า ย ข อ ง เ ท ค นิ ค 

Virtual Machine 

Channel Bonding บน

เวอรชวลไลเซชั่น 

การประชุมวชิาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา (EECON) ครั้ง

ที่ 39 ในระหวางวันที่ 2-4 

พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม

เดอะรีเจนท ชะอําบชี รีสอรท 

หัวหิน จังหวัดเพชรบุร ี

0.2 

4.2.3-0-9 กฤษณวรา รัตนโอภาส, 

สารภี จุลแกว 

ร ะ บบ เค รื อ ข า ยภ า ย ใ น

เสมือน 10 Gigabit 

Ethernet บนเครื่อง

คอมพิว เตอรตั้ ง โต ะด วย

เทคโนโลยีเวอรชวลไลเซชั่น 

การนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งที่ 8 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

วันที่ 15 ธันวาคม 2559  

ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัย

0.2 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที่ 

คา

น้ําหนัก 

ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 

4.2.3-0-10 ยุพดี อินทสร, เพ็ญมาศ 

สุคนธจิตต 

ระบบคัดเลือกทรัพยากร

สารสนเทศออนไลน 

การนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครศรีธรรมราช  วันที่ 13-14 

กุมภาพันธ 2560 ณ อาคาร 

30 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครศรีธรรมราช 

0.2 

4.2.3-0-11 ยุพดี อินทสร, คมกฤช 

เจริญ 

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการ

ตัดสินใจของนิสรีน 

0.2 

4.2.3-0-12 ยุพดี อินทสร, คมกฤช 

เจริญ 

มั ล ติ มี เ ดี ย เ รื่ อ ง ก า ร

เรียงลําดับขอมูล 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0.2 

4.2.3-0-13 นลินี อินทมะโน, ดินาถ 

หลําสุบ, จักสิทธิ์ 

โอฬาริกชาติ และพฒันะ 

วรรณวิไล 

ก า ร ทํ า น า ย ส ถ า น ภ า พ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0.2 

4.2.3-0-14 ทนงศักดิ์ ลุยลาภ, 

ปราโมทย ทับยงั, ภาณุ

กร ภูริปญญานันท, จัก

สิทธิ์ โอฬาริกชาต,ิ นลินี 

อินทมะโน และดนิาถ 

หลําสุบ 

เกมคิดคิด บนแอนดรอยด 

สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น

ประถมศึกษาปที่ 2 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

0.2 

4.2.3-0-15 นลินี อินทมะโน, ดินาถ 

หลําสุบ, จักสิทธิ์ 

โอฬาริกชาต,ิ ภาณุกร 

ภูริปญญานนัท และ

พัฒนะ วรรณวิไล 

ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ

ประสิทธิภาพการทํานาย

สถานภาพนักศึกษาด วย

เทคนิคดาตาไมนนิง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งที่ 27 

ประจําป 2560 และ การ

ประชุมวชิาการระดบัชาติดาน

บริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร คร้ังที่ 3  

0.2 



หนา 26 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที่ 

คา

น้ําหนัก 

มหาวิทยาลยัทักษิณ จ.สงขลา 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.3 

จุดแข็ง 

มีจํานวนงานวิจัยมากพอสมควร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

เพิ่มคุณภาพงานวิจัยใหมีคะแนนมากข้ึน โดยเนนการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ

จุดที่ควรพัฒนา 

ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมมี 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 27 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ(O) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการ

บริหารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  : 0828282871 

ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  :  0828282871 
 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไ ม มี ก า ร

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ าเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี ้

-มีการรายงานผล

การดํ า เนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ า เนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

ครบทุกเรื่องตาม

คํ า อ ธิ บ าย ในตั ว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงาน

ที่ โ ด ด เ ด น 

เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ

ห ลั ก สู ต ร นั้ น ใ น

ส ถ า บั น ก ลุ ม

เ ดี ย ว กั น  โ ด ย มี

ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ป ร ะ จั ก ษ ยื น ยั น 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร

ผู ต ร วจประ เ มิ น

สามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผล

การดํ าเนินงานที่

โ ด ด เ ด น อ ย า ง

แทจริง 

 



หนา 28 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

การคงอยูของอาจารย 

เดิมใน มคอ.2 หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ไดแก 

1. รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย 

2. ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว 

3. นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ 

4. นายโชติธรรม  ธารรักษ 

5. นายทวีรัตน  นวลชวย 

ตอมา รศ.ยาใจ โรจนวงศชัย ไดเกษียณอายุในป 2559 ซึ่งทางหลักสูตรไดวางแผนแกปญหาไวกอนตั้งแตป 

2557 โดยแตงตั้ง นางสาวยุพดี  อินทสร เปนอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อศึกษางานและรับชวงตอ 

แตในป 2558 ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว ไดรับคําสั่งดวนใหไปชวยราชการ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย

เจาฟาจุฬาภรณ ทางหลักสูตรจึงไดแตงตั้งนายกฤษณวรา รัตนโอภาส เปนอาจารยประจําหลักสูตรแทน อาจารย

ประจําหลักสูตรปจจุบันจึงประกอบดวย 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีรัตน  นวลชวย 

2. นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ 

3. นาวสาวยุพดี  อินทสร 

4. นายโชติธรรม  ธารรักษ 

5. นายกฤษณวรา  รัตนโอภาส 

ซึ่งจะเห็นวาหลักสูตรมีการวางแผนใหมีอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑมาตรฐาน จึงกลาว

ไดวามีอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรรอยละ 100 

ความพึงพอใจของอาจารย 

 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรสามารถจําแนกเปนประเด็นได ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรเพิ่มจากปการศึกษา 2558 ที่คะแนน 4.64 

เปน 5 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.53 คะแนน 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

4.3-0-1 มคอ.2 

4.3-0-2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 

2559 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 29 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับอาจารย 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน    
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมมี 



หนา 30 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

1. ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จาํนวนนักศึกษาคงอยู  

ปการศึกษาที่

รับเขา 

   จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2555 86 54 42 38 37 11 

2556 - 84 51 44 41 40 

2557 - - 80 49 43 39 

2558 - - - 68 51 47 

2559 - - - - 59 47 

2560 - - - - - 65 

 

2. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

1. พื้นฐานทางดานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นฐานไมเทากัน 

นักศึกษาบางคนมีทักษะทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษคอนขางนอย ทําใหไมสามารถเรียนรู

เนื้อหาในระดับอุดมศึกษาไดอยางตอเนื่อง และไมสามารถเรียนไดทันเพื่อนนักศึกษาคนอื่นในชั้น

เรียนเดียวกัน 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว นักศึกษาจํานวนมากในหลักสูตรมีความประสงคขอกูยืมเงินจาก

กองทุน กยศ. แตมีนักศึกษาเพียงบางสวนเทานั้นที่มีสิทธิ์ไดรับทุน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางคน

ตองทํางานนอกเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อหาเงินเปนทุนการศึกษา ทําใหสงผลกระทบตอ การเรียน 

3. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  

(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานั้น โดย

เริ่มตนจากปการศึกษาที่ใชหลักสูตร) 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา (คน) 

หมายเหตุ นักศึกษา

แรกเขา 
2556 2557 2558 2559 2560 

รุน 1 

(2555) 

86 54 42 38 * ** * นักศึกษาจบการศึกษาจํานวน 1 คน 

และนักศึ กษายั งคงสภาพนักศึกษา 

จํานวน 37 คน 

** นักศึกษาจบการศึกษาจํานวน 26 คน 

และนักศึ กษายั งคงสภาพนักศึกษา 

จํานวน 11 คน 
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นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษา (คน) 

หมายเหตุ นักศึกษา

แรกเขา 
2556 2557 2558 2559 2560 

รุน 2 

(2556) 

84 - 51 44 41 * *นักศึกษาจบการศึกษาจํานวน 2 คน  

*นักศึกษาไมจบตามแผนจํานวน 38 คน 

และมีนักศึกษาพนสภาพ 1 คน 

รุน 3 

(2557) 

80 - - 49 43 39  

รุน 4 

(2558) 

68 - - - 51 47  

รุน 5 

(2559) 

59 - - - - 47  

รวม 377 54 93 131 135 133  

รอยละของ

นักศึกษาที่

สอบผาน

ตามแผน

กําหนด

การศึกษา 

 62.79 54.71 52.40 58.19 64.25 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

    สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

นักศึกษา 

รุน 

รอยละของนักศึกษาที่คงอยูตามแผนการศึกษา รอยละของนักศึกษาไมจบตามแผนการศึกษา 
25

55
 - 

25
56

 

25
56

 - 
25

57
 

25
57

 - 
25

58
 

25
58

 - 
25

59
 

25
59

 - 
25

60
 

2558-2559 2559-2560 

จบ ตกคาง จบ ตกคาง 

1 (2555) 62.79 77.78 90.48 รายงานในสวน นศ.ไมจบตามแผนการศึกษา 2.63 

(1คน) 

97.39 

(37คน) 

70.27 

(26คน) 

29.73 

(11คน) 

2 (2556)  60.71 86.27 93.18 รายงานในสวน นศ.ไมจบตาม

แผนการศึกษา 

- - 4.88 

(2 คน) 

92.68 

(38 คน) 

3 (2557)   61.25 87.76 90.70 - - - - 

4 (2558)    75.00 92.16 - - - - 

5 (2559)     79.66 - - - - 
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5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน) 

5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร   0  คน 

5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร   2  คน 

5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร 26  คน 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     รอยละ 2.38 

คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาในรุนนั้น 

6.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2559 เปนปการศึกษาที่ไมมีเทอม 3 จึงทําใหนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่

ตนเองยังตกคางไมได ตองรอลงทะเบียนในเทอมถัดไป 

- นักศึกษามีทักษะทางดานคณิตศาสตรและการคํานวณคอนขางนอย ทําใหไมสามารถเรียนใน

รายวิชาทางดานคณิตศาสตร ซึ่งไดแก วิชาแคลคูลัส 1 วิชาวิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร และวิชาคณิตศาสตร ตามแผนการเรียนของชั้นปที่ 1 และ 2  ได จึงสงผล

ใหนักศึกษายกเลิกการเรียน หรือมีผลการเรียนเปน E ในรายวิชาดังกลาว ซึ่งตองลงทะเบียน

เรียนเพิ่มเติมในเทอมถัดไป 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสาํเร็จ แตละ

หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติ

ของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนดเกณฑที่ใชในการ

คัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดใน

หลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่

มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที ่จะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดในการรายงาน

การดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นางสาวยุพดี  อินทสร  โทรศัพท  :  089-7374554 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวยุพดี  อินทสร  โทรศัพท  :  089-7374554 

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไ ม มี ก า ร นํ า

ระบบกลไกไปสู

ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กล ไก ไปสู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มี ก ารประ เมิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุ ง/

พัฒนากระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- 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 

เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- 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 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง

ป ร ะ จั ก ษ ยื น ยั น 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร

ผู ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
เปาประสงค 
 หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือ และตั้งเปาประสงคในการรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559 
ใหเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรมีกระบวนการขั้นตอนการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา ดังนี้ 
การวางแผน (P)  
 จากปการศึกษา 2558 ที่ผานมาจํานวนนักศึกษาที่รับเขามีอัตราลดลงรอยละ 15 เมื่อเทียบกับจํานวน
นักศึกษาที่รับเขาปการศึกษา 2555-2557 ที่สามารถรับนักศึกษาเขาไดครบเต็มจํานวน 80 คน ทั้งนี้ในปที่ผานมา
หลักสูตรไดกําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ตั้งแต 

- การประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น โดยผานทาง road show ในสถานศึกษา  
- ประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใชศิษยเกา ในการบอกตอรุนนองในโรงเรียนเดิม 
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ผลการดําเนินงาน 
- ประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา โดยนําเสนอโครงสรางหลักสูตร กิจกรรม

หลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน 
- เสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน ซึ่งทางคณะได

ดําเนินการจัดหาทุนอาหารกลางวันสําหรับหลักสูตร ๆ ละ 2 คน  
โดยแนวทางการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อใหมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นนั้น ทางหลักสูตรไดดําเนินการ

รวมกับคณะตามแนวทางที่ไดกําหนดไว  และไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 80 คน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
ดังนี้คือ  
- ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา  
- มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 
2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยคณะรวมกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 
 1) แบบโควตามหาวิทยาลัย จํานวน 70 คน โดยคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกโดยใชขอสอบจากทาง
มหาวิทยาลัย หรือคุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษา เชน การบําเพ็ญประโยชน ความสามารถทางกีฬา คุณธรรม
จริยธรรม เปนตน จากนั้นในสวนสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบคัดเลือกกอน จากนั้นสอบ
สัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเอตรและโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย สําหรับโควตาคุณสมบัติเฉพาะจะดําเนินการสอบสัมภาษณเพียงอยาง
เดียว 
 2) แบบสอบคัดเลือกภาคี 5 สถาบัน จํานวน 10 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหงมีการรับสมัคร 
และสอบคัดเลือกโดยขอสอบมาตรฐานกลาง และมีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดย
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
 3) หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรงโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดย
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรดําเนินการตามระบบและกลไกรวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559 ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตางๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมเปนกรรมการคุมสอบขอเขียน และรวมเปน
กรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อทําหนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษาตามประเด็นดานตาง ๆ ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดาน
การใชภาษา ดานเจตคติตอวิชาชีพ และดานความสนใจตอเหตุการณบานเมือง เพื่อสังเกตพฤติกรรมความพรอม 
ความตั้งใจตอการเรียนในหลักสูตร นอกจากนี้ยังพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นตนทั้งดานความรูพื้นฐานทางวิชาการ 
หรือประสบการณกิจกรรมที่จําเปนตอการเรียนในหลักสูตร 
การประเมินผลการดําเนินการ(C)  
 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการรับเขานักศึกษา พบวานักศึกษาที่รับเขาในป
การศึกษา 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 59 คน ซึ่งไมเปนไปตามแผนที่วางไว และมีอัตราที่ลดลงรอยละ 26.25 ซึ่งลดลง
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
จากปการศึกษา 2558 ถึงรอยละ 11.25 ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดขอสรุปจากที่ประชุมในเรื่องปญหาการรับนักศึกษาที่มี
จํานวนต่ํากวาเปาหมาย ไดแก 

- การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงการออก road show พรอม
กันทั้งคณะฯ อาจจะไมตรงกลุมเปาหมายที่จะเลือกเรียนในสาขานี ้

- ในสภาพสังคมปจจุบันคานิยมของนักเรียนในการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรลดลง 
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีเปดสอนในเกือบทุกสถาบันอุดมศึกษา ทําใหนักศึกษามีตัวเลือกในการ

ตัดสินใจมากขึ้น 
- หลักสูตรที่เปดใหมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใช
ปรับปรุง พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2560 ดังนี้ 

- ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น โดยผานทาง road show ในสถานศึกษาใหตรงกับกลุมเปาหมายเพิ่ม
มากขึ้น 

- ประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา โดยนําเสนอโครงสรางหลักสูตร กิจกรรม
หลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน  

- ประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook โดยใชรุนพี่ในการสงตอขอมูลไปยังรุน
นองในโรงเรียนเดิม 

- เสนอใหทางคณะเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน  
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
              เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางสวนที่ไมไดผานการสอบโดยขอสอบกลาง เชน โควตาเรียนดี 
บําเพ็ญประโยชน กีฬา และการรับแบบยื่นความจํานง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหนักศึกษา
กลุมนี้ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดีขึ้น 
ทั้งดานวิชาการและดานการใชชีวิต ทางหลักสูตรจึงไดตั้งเปาประสงคและดําเนินการดังนี ้
เปาประสงค (O) 
              นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การวางแผน (P) 
 ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม โดยดําเนินงาน
รวมกับคณะ โดยไดวางแผนและจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน ในรูปของโครงการ
ตางๆ โดยหลักสูตรมีสวนรวมในโครงการเตรียมความพรอม ดังนี้ 

- โครงการปรับพื้นฐานวิชาการ ประจําปการศึกษา 2559 เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปรับพื้นฐานความรูดาน
วิชาแคลคูลัสและภาษาอังกฤษ โดยคํานึงถึงความรูพื้นฐานเบื้องตนที่นักศึกษาจําเปนตองทราบกอนการเขา
ศึกษา เพื่อลดอัตราการพนสภาพหรือการลาออกกลางคัน 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 59 เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อฝกการแกปญหา การเปน
ผูนํา การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป รวมถึงการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรม
วิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของโปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบ
กิจกรรม วันที่ และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละชั้นป
รวมดูแลนักศึกษาที่เขารวมโครงการดังกลาว 

- โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมและ
ทําความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การใชชีวิตในระดับอุดมศึกษาของ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาใหม โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของโปรแกรม
เขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมายให
อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมดูแลนักศึกษาที่เขารวมโครงการดังกลาว 

- โครงการสงเสริมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ เปนโครงการที่จัดขึ้น
เพื่อใหความรูและสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและ
เมื่อมีอุบัติภัย โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของโปรแกรม
เขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมายให
อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมดูแลนักศึกษาที่เขารวมโครงการดังกลาว 

การดําเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหมของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดทํากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 
 - โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ  
 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการตั้งแตวันที่ 11-
15, 21-22, 26-28 กรกฎาคม 2559 โดยเรียนเสริมวิชาแคลคูลัสและภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาจะตองทํา
แบบทดสอบ เพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการหลังการจัดกิจกรรม จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษามีความพึง
พอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 
 - โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 59  
 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่ใบสีทอง เพื่อใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดเขา
รวมกิจกรรมตั้งแตวันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา นักศึกษามีโอกาสไดรวมกันทํากิจกรรม
นันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา การเปนผูนํา การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับรุนพี่และ
เพื่อนรวมชั้นป เปนตน จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.78 
 - โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ 
หอประชุม1 โดยจัดการประชุมพบผูปกครองเตรียมความพรอมและทําความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร จัดระบบที่ปรึกษา แนะแนว มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน และ
ผูปกครองในกรณีที่มีปญหาหลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียน และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคูมือแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรใหกับนักศึกษาและ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดมีการตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจาก
การเขาเรียน เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุน
กูยืมการศึกษา (กยศ.) เปนตน จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.35  
 - โครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
 หลักสูตรรวมกับคณะจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยเชิญวิทยากรจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาใหความรู
และสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย 
นักศึกษามีโอกาสไดฝกซอมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใชถังดับเพลิง จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษา
มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.35 
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ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 หลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
พบวา 

- พบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชั้นปที่ 1 มากขึ้น 
โดยดูจากผลการดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม และจากสถิติของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
พบวา นักศึกษามีปญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ําลดลงจากปการศึกษา 2558 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขารวมโครงการที่จัดขึ้น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 และมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2558 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.14  

- นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลคะแนนการปรับพื้นฐานรวมของนักศึกษาในหลักสูตรพบวา คะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาหลังเรียนดีขึ้นกวากอนเรียน ทําใหคาดวานักศึกษามีความรูทางดานแคลคูลัสและภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.54 เมื่อ
เทียบกับปการศึกษา 2558 อีกทั้งผลการสอบของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานมี
จํานวนผูสอบผานสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 89.19 

- อยางไรก็ตามพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ไดแก 
 นักศึกษายังเขารวมโครงการไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไมเห็นความสําคัญของ

โครงการ 
 ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัด ทําใหการสอนปรับพื้นฐานทําไดเพียง 2 วิชา ไดแก 

วิชาแคลคูลัสและวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งในความจริงแลวยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควรเสริมดวย เชน วิชาทางดาน
คอมพิวเตอร  

 หองเรียนมีจํานวนจํากัด 
 ควรมีการสอบ pretest กอนการเขารวมกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการ เนื่องจากนักศึกษาบางคนอาจมี

ความรูเพียงพอสําหรับการเขาเรียนแลว ซึ่งจะชวยลดปญหาหองเรียนมีจํานวนจํากัดได 
 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
และใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2560 ดังนี้ 

- การสอนปรับพื้นฐานไดดําเนินการโดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา และคณะ จากการประเมินผลพบวา 
นักศึกษามีความพรอมมากขึ้น อยางไรก็ตามไดพบปญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควร
ดําเนินการปรับปรุง ดังนี้  
 การเรียนการสอนนักศึกษากลุมใหญ อาจทําใหการสอนไมทั่วถึง ควรสอนกลุมละไมเกิน 40 คน 
 ควรมีการสอบวัดระดับความรูของนักศึกษากอนการเรียน เพื่อคัดเฉพาะนักศึกษาที่ยังไมผานตามเกณฑ

ที่กําหนดไดเรียน ซึ่งจะเปนการลดจํานวนนักศึกษาในการเรียนกลุมใหญใหเล็กลง 
 ควรเพิ่มการสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาคอมพิวเตอรที่จําเปนตองใชกอนการเขาเรียน เชน การคนควา

หาขอมูลทางอินเทอรเน็ต การใชเครื่องมือ Google application หรือแนวทางการเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองไดจัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปกครองเกิดความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา และทําใหเกิดการปฏิสัมพันธมากขึ้นระหวางอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจํา
หลักสูตร กับนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษากับผูปกครอง ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมรวมกับ
การใชงานเทคโนโลยี เชน การสรางชองทางการสื่อสารผานทางโปรแกรมไลนระหวาง อาจารยที่ปรึกษา 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 39 
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ผลการดําเนินงาน 
ผูปกครอง และนักศึกษา เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน 

 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยสอบนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 
3.1-0-3 บันทึกการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1/2559  
3.1-0-4 บันทึกการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 5/2558 
3.1-0-5 โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ 
3.1-0-6 โครงการ Sci&Tec ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 59 
3.1-0-7 โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3.1-0-8 โครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

การรับนักศึกษา 3 คะแนน 

 

2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 

จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

การประชาสัมพนัธหลักสูตรไปยงัโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพยีงพอ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 เพิ่มการประชาสมัพันธหลักสูตรใหมากขึ้น 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมี

ความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ

พัฒนาความรู ความสามารถในรูปแบบตา งๆ ทั ้ง กิจกรรมในหอง เ รียนและนอก

หองเรียน  มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการ

ดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกัน

หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการ

เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได

มาตรฐานสากล ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นางสาวยุพดี  อินทสร  โทรศัพท  :  089-7374554 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวยุพดี  อินทสร  โทรศัพท  :  089-7374554 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ใ น ก า ร

กํ า กั บ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไมมี ข อมู ล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไ ม มี ก า ร นํ า

ร ะบบกล ไ ก

ไ ป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสู การ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- 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 

เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เ ห็ น ชั ด เ จ น  เ ป น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

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

โดยมีหลั ก ฐาน เชิ ง

ประจักษยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู ต ร ว จ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติที่ดีได

ชัดเจน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
การควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี(คณะ) 
เปาประสงค 
 หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการควบคุม การดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษา ซึ่งจะมีสวนชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข ลดอัตราการ
ลาออกกลางคัน โดยในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดดําเนินการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาตามระบบและกลไก
การควบคุม การดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ดังนี้ 
การวางแผน (P) 
 จากปการศึกษา 2558  ที่ผานมาหลักสูตรไดกําหนดแนวทางการในการดําเนินงานในเรื่องการคําใหปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ตั้งแต 

- การเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผานทางสื่อสังคม เชน Facebook , line 
- การจัดใหมีการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให

ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร รายวิชา แผนการเรียน และการปรับแผนการเรียนตามศักยภาพ
ของนักศึกษา เพื่อทําใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูลที่จําเปนสําหรับการเรียนของตนเอง 

- การกํากับและติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาสงขอมูลการติดตามและการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
ตามแบบฟอรมของกองพัฒนานักศึกษา  

 ดังนั้นในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจึงไดมีการวางแผนการดําเนินงานตางๆ รวมกับ
โปรแกรมวิชา คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

- หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อกําหนดรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาใหมในแตละกลุม เพื่อชวยตอบ
ขอซักถามและแกปญหาใหนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเรียนหรือการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา เปนตน 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังไดแจงใหอาจารยที่ปรึกษาเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษากับ
นักศึกษาของตนผานทางเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟซบุก หรือไลน เปนตน ซึ่งชวยเพิ่มความสะดวกใน
การติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาไดตลอดเวลา จากนั้นทางหลักสูตรจะจัดสงรายชื่อ
อาจารยที่ปรึกษาไปยังกองพัฒนานักศึกษา เพื่อใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
ทั้งนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาจะจัดโครงการอบรมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความรูในเรื่องบทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบแกอาจารยที่ปรึกษาตอไป  

- กองพัฒนานักศึกษาไดจัดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และจัดทําโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2559 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปที่ 1 เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง
บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู และสรางความเขาใจ  เกี่ยวกับ
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเทคนิคการใหคําปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา ชี้แจง
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ผลการดําเนินงาน 
กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชนของนักศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษาไดทราบ  

- คณะรวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดานงานพยาบาลโดยมีแพทย และ
พยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและใหคําแนะนําเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเปนขอมูลสําหรับดูแล
นักศึกษาสรางภูมิตานทาน  และปองกันความเสี่ยงตอโรคภัยตาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเปนการ
ชวยเหลือดูแลนักศึกษาอีกชองทางหนึ่ง โดยเปนการสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย   

- หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชารวมกันวางแผนเพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียนตาม
ศักยภาพนักศึกษา” เพื่อใหความรูแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 ในการจัดแผนการเรียนของตนเอง 

การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรไดกํากับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งใน
ดานวิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันพุธคาบโฮมรูม (16.00-17.00 น.) ของทุกสัปดาห โดยจะ
ตอบขอซักถามและชวยแกปญหานักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การยกเลิกรายวิชาเรียน  
การแกผลการเรียน การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา เปนตน ซึ่งนักศึกษาสามารถขอ
คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดที่หองพักอาจารยตามตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบ หรือผานทาง
เครือขายสังคมออนไลนที่อาจารยที่ปรึกษาแตละคนกําหนดไว นอกจากนี้หลักสูตรยังกํากับ และติดตามใหอาจารยที่
ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัติการใหคําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลที่เกี่ยวกับการติดตามและการใหคําปรึกษา
ตามแบบฟอรมของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ยังมีอาจารยและเจาหนาที่ประจําคณะ และประจํากองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาชมรมของแตละชมรมคอยใหคําปรึกษาในดานการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร
และโครงการอ่ืน ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข และเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 รวมถึงการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา” เพื่อใหความรูแก
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 ในการวิเคราะห และวางแผนแผนการเรียนของตนเอง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ 
หองประชุม1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร จากการจัดกิจกรรมพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมใน
ระดับดีมาก และมีคะแนนเฉลี่ย 4.69 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 หลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการควบคุม การดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษา พบวา 

- กระบวนการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา เปนไปตามแผนที่วางไว อยางไรก็ตามพบวามี
ปญหาและขอเสนอแนะบางประการ ไดแก 
 อาจารยที่ปรึกษาอยากใหคงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพของนักศึกษา 

เนื่องจากเปนโครงการที่ใหความรูเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร รายวิชา แผนการเรียน และการปรับ
แผนการเรียนตามศักยภาพของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูลที่จําเปนสําหรับการเรียนของ
ตนเอง 

 ควรมีการกําหนดแผนการใหคําปรึกษาเฉพาะสําหรับนักศึกษาในแตละชั้นป เพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารย
ที่ปรึกษา 

 ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรวมกันพิจารณาและแกปญหา
ประเมินความเสี่ยงของผลการเรียนของนักศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต ผลการประเมิน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
ในภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ย 4.37 ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในดานการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษามากที่สุด และมีความพึงพอใจในดานการใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการ
เรียนนอยที่สุด 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 เมื่อพิจารณาถึงอัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 2559 พบวามีอัตราการคงอยูที่สูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับป 2558  ซึ่งถือวามีแนวโนมที่ดีขึ้น อันเนื่องจากบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในการคําปรึกษาแนะนําทั้ง
ทางดานวิชาการและดานการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นในปการศึกษา 2559  ที่ประชุมหลักสูตรจึงมีความเห็น
วา 

- ใหคงนโยบายการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผานทางสื่อสังคม และเพิ่มชอง
ทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแลนักศึกษาของตน  

- ใหคงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพของนักศึกษา และอาจมีการติดตามการให
คําปรึกษาเปนเฉพาะรายบุคคลไป 

- ควรมีการกําหนดแผนการใหคําปรึกษาเฉพาะสําหรับนักศึกษาในแตละชั้นป เพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยที่
ปรึกษา 

- การติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาสงขอมูลการติดตามและการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาตามแบบฟอรม
ของกองพัฒนานักศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
เปาประสงค 
         หลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษ
ที่ 21 โดยในปการศึกษา 2559  หลักสูตรไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
การวางแผน (P) 
1. หลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยรวมกับโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร และคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการพัฒนานักศึกษา เชน จัดหาทรัพยากร สื่อการ
สอน ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  การจัดโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอร เชน โครงการ
เตรียมความพรอมในการจัดทําโครงงาน นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ไดแก กิจกรรมจิตอาสา เชน โครงการออกคายของชมรมคอมพิวเตอร กิจกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันการทําขนมไทยและแขงขันการทําอาหารทองถิ่น กิจกรรมวันลอยกระทง 
และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน โครงการคณะวิทย ฯ สวยดวยมือเรา กิจกรรม
วิชาการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงการ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

2. ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดวางแผนตรวจสอบสาระของรายวิชาใหมี
ความทันสมัย และสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไป
ตามที่หลักสูตรกําหนด) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด เสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน การจัดกิจกรรมเพื่อชวยในการพัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะการเรียนรูดาน 
ICT ทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการใหแกนักศึกษา เชน  งาน
วัฒนธรรมสัมพันธ รวมทั้งโครงการอบรม Microsoft office  ภาษาอังกฤษ ELLIS เปนตน นอกจากนี้หลักสูตร ยังได
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
วางแผนรวมกับคณะในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอื่น ๆ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยใน
การใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนสอบ 
โครงการ Sci & Tech มุงสูประชาคมอาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขันการทําขนมไทยและอาหารทองถิ่น  กิจกรรมเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสูอาชีพ เปน
ตน นอกจากนี้ทางคณะไดจัดใหมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางประเทศใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 
ของหลักสูตรดวย 

การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรไดดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ ในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่ได
วางแผนไว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1. โครงการที่หลักสูตรดําเนินการรวมกับคณะ เชน 

- โครงการแขงขันการทําขนมไทย และแขงขันการทําอาหารทองถิ่น  
 ดําเนินการจัดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษารวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการทําขนมไทยและการทําอาหารทองถิ่น  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ดําเนินการจัดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 8 หอง 8-402 โดยเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให
นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและใหนักศึกษามีสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
มากยิ่งขึ้น 

- โครงการสัมมนา การพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อกาวสูวัยทํางานแกนักศึกษา 
 ดําเนินการจัดวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ณ หอประชุม 1 เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาได
ทราบขอมูลสําคัญและเตรียมความพรอมในการเขาสูอาชีพ  

- โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมนักศึกษาระหวางสถาบัน  
 ดําเนินการจัดวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให
นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมของนักศึกษาระหวางสถาบัน และเปนการสรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานกิจกรรมนักศึกษาระหวางสถาบัน 

- โครงการสัมมนาเร่ือง มั่นใจเดินหนา..สูวิชาชีพ  
 ดําเนินการจัดวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุม 1 เพื่อใหบัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใหนักศึกษาไดเสริมสรางความมั่นใจในการศึกษาวิชาการเพื่อเขาสู
วิชาชีพและเปนการเรียนรูแบบอยางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของรุนพี่ 

- โครงการ Sci&Tech มุงสูประชาคมอาเซียน  
 ดําเนินการจัดวันที่ 9-13, 16-20, 23-27 มกราคม 2560 ณ หอง 10-103 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อใหนักศึกษามีทักษะทางดานภาษาจีน ซึ่งจะเปนการเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสูประชาคม
อาเซียน 
2. โครงการที่หลักสูตรดําเนินการรวมกับโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ไดแก 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา  
 ดําเนินการจัดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ซึ่งเปน
โครงการที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 เพื่อใหทราบถึงการวิเคราะหและวางแผนการเรียนของตน การเพิ่มถอน
ในรายวิชา การคิดคํานวณเกรดเฉลี่ยในแตละภาคการศึกษาและเกรดเฉลี่ยรวม การปฏิบัติตนในการเรียนรายวิชา
ตางๆ ภายในหลักสูตร เปนตน จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด และ
มีคะแนนเฉลี่ย 4.69  

- โครงการสัมมนาวิชาการรูเทาทันกฎหมาย และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการจัดวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เปนโครงการที่
จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในรายวิชากฎหมายทางคอมพิวเตอร โดยเปนการใหความรูกฎหมายทางคอมพิวเตอร
แกนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้โครงการดังกลาวนักศึกษาจะไดมีโอกาสในการดําเนิน
โครงการเอง ตั้งแตการเขียนโครงการ การประสานงานติดตอกับหนวยงานภายใน การดําเนินโครงการ จนกระทั่ง
สิ้นสุดโครงการและประเมินผลโครงการ ซึ่งจะชวยในการเสริมสรางใหนักศึกษาไดนําทักษะการเรียนรูตางๆ ที่
จําเปนตองใชมาชวยในการดําเนินโครงการ เชน ทักษะดานความรูทางคอมพิวเตอร ดานการสื่อสาร ดานการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เปนตน จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก และมี
คะแนนเฉลี่ย 4.48 

- โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ 
 ดําเนินการจัดวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโครงการ
ที่นักศึกษาชั้นปที่ 3 เปนทีมงานประสานงานหลักรวมกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 4 ในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรรวมกับรายวิชาการเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร การโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล 
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การวิเคราะหและออกแบบระบบ และระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร  โดยเปนการใหความรูและใหบริการเบื้องตนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณการสื่อสาร
ใหแกนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป เชน การใหบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอรฟรี การใหบริการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน การขายสินคาที่จัดทําขึ้นจากนักศึกษา และการเลมเกมสตอบปญหาชิง
รางวัล เปนตน ทั้งนี้นักศึกษาจะไดมีโอกาสดําเนินโครงการดวยตนเอง ตั้งแตการเขียนโครงการ การติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน บริษัททางดานคอมพิวเตอร บริษัททางดานการสื่อสารโทรคมนาคม เน็ต
ไอดอลผูมีชื่อเสียงในการสรางแบรนดบนโลกออนไลน เปนตน การดําเนินโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการและ
ประเมินผลโครงการ ซึ่งจะชวยในการเสริมสรางใหนักศึกษาไดนําทักษะการเรียนรูตาง ๆ ที่จําเปนตองใชมาชวยใน
การดําเนินโครงการ เชน ทักษะดานความรู ดานการสื่อสาร ดานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานการเขียนบันทึก
ขอความในระบบราชการ เปนตน จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก และมี
คะแนนเฉลี่ย 4.37 

- โครงการอบรมใหความรูเรื่อง คิดแนวใหม พรอมกาวไปกับ IT สําหรับนักศึกษาภาคปกต ิ 
 ดําเนินการจัดวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เปน
โครงการที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1-3 เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถปฏิบัติงานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มเสริมสรางความรู
คุณธรรมในการดํารงชีวิตแกนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก 
และมีคะแนนเฉลี่ย 4.26 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพรอมการทําโครงงานดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
 ดําเนินการจัดวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 102 อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยมีการเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาใหความรูดานทักษะ Web Application Development และ 
Internet of Things เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดไปใชในการจัดทําโครงงานดานคอมพิวเตอรตอไป จากการจัด
กจิกรรมพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ย 4.37 

- โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอร 
 ดําเนินการจัดวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เปน
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาชั้นที่ 4 เพื่อใหมีความรู ความใจ และทักษะเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการจัดการเครือขาย รวมถึงการทํางานทางดานไอทีและคอมพิวเตอร จากการจัดกิจกรรมพบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ย 4.27 
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ผลการดําเนินงาน 
- โครงการเปดโลกทัศนคอมพิวเตอร 

 ดําเนินการจัดวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้น
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในหลาย ๆ องคกร ไดแก บริษัทอิชิตัน กรุป จํากัด และศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการ
เรียนรูสถานที่ประวัติศาสตรตาง ๆ ของไทย ไดแก อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  และสถานที่
ประวัติศาสตรในจังหวัดกาญจนบุรี จากการจัดกิจกรรมพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด 
และมีคะแนนเฉลี่ย 4.61 

- โครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ  
 ในปนี้มีผลงานของนักศึกษาที่ไปนําเสนอ จํานวน 8 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งในการนําเสนอผลงาน
ดังกลาวทางโปรแกรมวิชาจะสนับสนุนคาใชจายดังกลาว  

- โครงการรําลึกพระคุณอาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร  
 เปนโครงการที่นักศึกษาชั้นปที่ 3 เปนทีมประสานงานหลักรวมกับนักศึกษาชั้นปที่ 1, 2 และ 4 ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อจัดโครงการไหวครู และรําลึกถึงพระคุณของอาจารยโปรแกรมวิชา รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามของคนไทยที่มีตอครูอาจารย โดยนักศึกษาจะเปนผูดําเนินงานทุกอยางในโครงการเอง  
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 หลักสูตรไดประชุมรวมกันพบวา กระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยสวนใหญ อยางไรก็
ตามพบวามีปญหาและอุปสรรคบาง ไดแก  

 นักศึกษาที่เขารวมโครงการมักไมครบรอยละ 100 เนื่องจาก บางครั้งจัดโครงการที่ตรงกับวันจันทร-ศุกร 
ซึ่งอาจกระทบกับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ หรือบางครั้งจัดโครงการในวันเสาร-อาทิตย ซึ่ง
นักศึกษาอาจมีธุระจําเปนตองกลับบาน 

 โครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติในปการศึกษา 2559 นี้ มี
จํานวนผลงานที่ไปนําเสนอ 8 ผลงาน จากนักศึกษาจํานวน 14 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2558 ที่ไป
นําเสนอผลงาน 3 ผลงาน จากนักศึกษาจํานวน 5 คน ทั้งนี้เปนเพราะความรวมมือจากทั้งอาจารยประจํา
วิชา อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่คอยชวยสนับสนุนนักศึกษาในการใหความรูและทักษะในการจัดทํา
งานวิจัย อีกทัง้คณะยังใหงบประมาณสนับสนุนในการนําเสนองานวิจัยแตนักศึกษา 

 การประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ มีทักษะตาง ๆ มากขึ้น และจาก
ผลการประเมินโครงการโดยนักศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.45 และมีแนวโนมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 
2557 ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย 4.42 และ 4.35 ตามลําดับ 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรเห็นถึงความพึงพอใจที่มีตอโครงการตางๆ ที่จัดขึ้น 
และเห็นถึงความมีสวนรวมของนักศึกษาในการจัดโครงการตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงมีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานตอไป ดังนี้ 

 ใหคงโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาตอไป 
 กระจายโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น โดยคํานึงถึงการพัฒนาทักษะ และความรูตาง ๆที่จําเปนสําหรับนักศึกษา

ในแตละชั้นป 
 เพิ่มการมีสวนรวมในการจัดโครงการของนักศึกษาใหมากขึ้น 
 เพิ่มจํานวนนักศึกษาและผลงานที่ไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติใหมากขึ้น 

 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-0-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 
3.2-0-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 
3.2-0-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559 
3.2-0-4 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3.2-0-5 คูมืออาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 1 
3.2-0-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา 
3.2-0-7 โครงการสัมมนาวิชาการรูเทาทันกฎหมาย และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2-0-8 โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ 
3.2-0-9 โครงการอบรมใหความรูเรื่องคิดแนวใหม พรอมกาวไปกับ IT สําหรับนักศึกษาภาคปกต ิ
3.2-0-10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมการทําโครงงานดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
3.2-0-11 โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอร 
3.2-0-12 โครงการเปดโลกทัศนคอมพิวเตอร 
3.2-0-13 โครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน 

 
2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.2 

จุดแข็ง 

1. มีโครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัย 

2. มีการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยทีป่รึกษากับนักศึกษาผานทางสื่อสงัคมออนไลน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความ

พึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นางสาวยุพดี  อินทสร  โทรศัพท  :  089-7374554 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวยุพดี  อินทสร  โทรศัพท  :  089-7374554 
 

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

- ไ ม มี ก า ร

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

- มีการรายงาน

ผ ล ก า ร

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํ าเนิ นงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตั ว

บงชี ้

-มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุ ก เ รื่ อ ง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี ้

- มีแนวโนมผล

การดําเนินงาน

ที่ ดี ขึ้ น ในบาง

เรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดํา เนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามคํ าอธิบาย ในตั ว

บงชี ้

- มี แ น ว โ น ม ผ ล ก า ร

ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่

โดดเดน เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุ ม เดี ยวกั น  โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายวาเปน

ผลการดําเนินงานท่ีโดด

เดนอยางแทจริง 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปก
าร

ศึก
ษา

 

จํา
นว

นร
ับเ

ขา
 จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสตูร 
จํานวนท่ีคง

อยูสิ้นป
การศึกษา 

2559 

จํานวนท่ี
ลาออก 

/พนสภาพ ณ 
สิ้นปการศึกษา 

2559 

อัตราสําเร็จ
การศึกษา 

(ป 2559 เทียบ
กับแรกเขา) 

อัตราการ 
คงอยู 

(ป 2559 เทียบ
กับแรกเขา) 2558 2559 2560 2561 

2555 86 1 25 - - 11 49 30.23 12.79 
2556 84  2 - - 38 44 2.32 45.24 
2557 80   - - 39 41 - 48.75 
2558 68    - 43 25 - 63.25 
2559 59    - 40 19  67.79 

 
 นักศึกษาปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคดิเปนรอยละ 12.59 
 นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 45.24 
 นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 48.75 
 นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 63.25 
 นักศึกษาปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 67.79 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา ในปการศึกษา 2559 อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้น เนื่องจาก
หลักสูตรไดมีการดําเนินการและจัดกิจกรรมเพื่อลดอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา โดยมีโครงการปรับ
พื้นฐานใหแกนักศึกษาตั้งแตแรกเขาในปที่ 1 เพื่อปรับความรูใหแกนักศึกษาใหสามารถศึกษาตอในหลักสูตรได มีการ
กําหนดอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องของการลงทะเบียนเรียน การปรับแผนการ
เรียน รวมถึงการใหคําปรึกษาทั้งในดานวิชาการและดานการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีการสอนเสริมใน
บางรายวิชากอนการสอบกลางภาคและปลายภาค เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของนักศึกษารุนที่ 2 ปการศึกษา 2556 เมื่อพิจารณาจากจํานวน
นักศึกษาที่เหลืออยูในปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 41 คน มีจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร จํานวน 2 คน ซึ่งคิดเปนอัตราการสําเร็จการศึกษารอยละ 4.88 ซึ่งมากขึ้นกวานักศึกษารุนที่ 1 ป
การศึกษา 2555 ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร จํานวน 1 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 43 คน 
ซึ่งคิดเปนอัตราการสําเร็จการศึกษารอยละ 1.16 
 เมื่อพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรพบวา  

 เมื่อพิจารณาจากนักศึกษาปการศึกษา 2555 พบวาจากเดิมนักศึกษาจะไมผานในรายวิชาโครงงานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอรมากที่สุด แตสําหรับนักศึกษาปการศึกษา 2556 พบวานักศึกษาโดยมากผานใน
รายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร แตยังไมผานวิชาในกลุมวิชาแกน ซึ่งเปนวิชาทางดาน
คณิตศาสตรและการคํานวณ ซึ่งยังไมสามารถลงทะเบียนเรียนได เนื่องจากรายวิชาดังกลาวมีหลายสาขา
ตองเรียน จึงทําใหตองติดตออาจารยผูสอนเปนกรณีพิเศษ 

 ปการศึกษา 2559 เปนปการศึกษาที่ไมมีเทอม 3 จึงทําใหนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่ตนเองยังตกคาง
ไมได ตองรอลงทะเบียนในภาคศึกษาที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2560 เนื่องจากรายวิชาดังกลาวอาจเปดใน
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ภาคการศึกษาที่แตกตางกัน ซึ่งหากเรียนตามระยะเวลาดังกลาวนาจะมีจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม 

 จากผลที่ปรากฏข้ึนทางหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึน้ ดังนี้ 
 เห็นควรใหคงการปรับพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรใหแกนักศึกษากอนเขาศึกษาในหลักสูตร  
 ปรับทัศนคติในการเรียนรายวิชาทางดานคณิตศาสตร เนื่องจากนักศึกษามักจะยกเลิกการเรียนตามเพื่อน 

หรือตามคําบอกเลาของรุนพี่ โดยไมไดใชความสามารถของตนเองที่มีอยูอยางเต็มที่ 
 เพิ่มกระบวนการจัดทําโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร จากเดิมที่นักศึกษาตองเริ่มทําในเทอม 1 ของ

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ควรใหนักศึกษาเริ่มลงมือคิดและทําตั้งแตในเทอม 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 
 สรางแรงจูงใจในการทําโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
 อาจารยประจําวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรควรมีการติดตามนักศึกษาในรายวิชา เพื่อกระตุนให

เกิดการทําโครงงานใหมากขึ้น 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรในภาพรวมทั้งหมด ไดคะแนนเฉลี่ย 4.28 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนเปนอันดับสูงสุด 
ตามดวยอาจารยผูสอน การวัดประเมินผล การจัดการเรียนการสอน การจัดการหลักสูตร และสภาพการแวดลอม
การเรียนรู ตามลําดับ 
 โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรมีคาลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 ซึ่งได
คะแนนเฉลี่ย 4.60 และในป 2557 ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย 4.54 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการประชาสัมพันธผาน
ทางโปรแกรมวิชายังไมไดผลเทาที่ควร เนื่องจากในปนี้มีนักศึกษาตอบประเมินจํานวน 52 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 
28.26 ซึ่งถือวายังไดรับขอมูลในจํานวนที่นอย 
 ดังนั้นในปการศึกษาตอไปหากมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรจะตองมีการ
กํากับและติดตามจากอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาตอบแบบประเมินใหไดเกินรอยละ 80 
 
การรองเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นเร่ืองเพื่อรองเรียนปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดหลายชองทาง เชน อาจารยที่ปรึกษา ประธาน
หลักสูตร หรือประธานโปรแกรมโดยตรง หรือผานทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา ซึ่งเมื่อทางหลักสูตรไดรับขอ
รองเรียนดังกลาวแลว คณะกรรมการหลักสูตรจะประชุมรวมกันเพื่อปรึกษาหารือ และดําเนินการประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อจัดการขอรองเรียนดังกลาว โดยจะมีขั้นตอนการจัดการเรื่องรองเรียนไมเกิน 30 
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรองเรียนแจงขอรองเรียน ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานทุกข้ันตอนจะเปนความลับทั้งหมด 
 โดยในปการศึกษา 2559 ไมปรากฏวามีการรองเรียนของนักศึกษา เชนเดียวกับในปการศึกษา 2558 และในป
นี้ไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 และอยูในระดับมาก 
โดยมีความพึงพอใจในดานการมีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง ดานความกระตือรือรนและความรวดเร็วใน
การจัดการตอขอรองเรียน ดานขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม ดานวิธีการจัดการตอขอรองเรียนมี
ความเหมาะสม และดานคุณภาพในการจัดการขอรองเรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
3.3-0-4 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการขอรองเรียน 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 51 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 คะแนน 

 

2 คะแนน 3 คะแนน 

 

3 คะแนน 

 

   

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 

จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนวิชาทางดานคณิตศาสตร 

2. สรางแรงจูงใจในการทาํโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

3. อาจารยประจาํวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ควรมีการติดตามนักศึกษาในรายวชิา 



หนา 52 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตร

กําหนดไวใน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน

คือ1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื ่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : นายกฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศัพท  : 089-733-3779 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายกฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศัพท : 089-733-3779 
 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 

คะแนนทีไ่ด   = 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

 ในปการศึกษา 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

ผลิตบัณฑิต ใหมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ

ตามหลักสูตรที่กําหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะตอง

เปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการ  

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มี

ความสํานึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีการดําเนินงานที่เก่ียวของกับ

การผลิตบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชขอมูลจากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของ

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึพอใจ

ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป

การศึกษา 2559 

 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 53 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวยรายการประเมินความ

พึงพอใจ 5 ดาน ไดแก  

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนนเฉลี่ย 55.29 

2. ดานความรู คะแนนเฉลี่ย 54.17 

3. ดานทักษะทางปญญา คะแนนเฉลี่ย 54.29 

4.  ด านทักษะความสัมพันธ ระหว างบุคคลและความ

รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 55.63 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 54.40 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มีผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินเปน 

54.82 คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 
 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 44 

2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 12 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 27.27 

4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 55.29 

3.2 ดานความรู   คะแนน 54.17 

3.3 ดานทักษะทางปญญา  คะแนน 54.29 

3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน 55.63 

3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช คะแนน 54.40 

5. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต คะแนน 54.82 

6. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คาเฉลี่ย 4.57 
 

 



หนา 54 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

4.50 

 

N/A 4.55

คะแนน 

4.57 

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

จํานวนผูใชบัณฑิตที่ประเมินคุณภาพบัณฑติยังมีนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เพิ่มชองทางการติดตอบัณฑิตในรูปแบบสังคมออนไลนอันไดแก ไลน เฟสบุค หรือ มาตรการอื่นๆ 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 55 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ บัณฑิตปริญญาตรทีี่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได

งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา

เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางาน

สุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดการคํานวณรอยละ

ของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณ

เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : นายกฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศัพท  : 089-733-3779 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายกฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศัพท : 089-733-3779 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 
 

**การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบณัฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงาน 

มาพิจารณา** 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนทีไ่ด   = 

 

 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

                                            100 

X 5 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 
X 100 



หนา 56 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 

44 คน ไดสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุก

คนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํา  

ผลปรากฏวา มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 41 คน คิดเปนรอย

ละ  93.18 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมี

บัณฑิตที่มีงานทํากอนเรียนจํานวน 2 คน บัณฑิตที่ไดงานทํา 

22 คน และเกณฑทหาร 1 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบ

สํารวจทั้งหมด ดังนั้นบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป มี 22  คน คิดเปนรอยละ 56.41 คิดเปน

คะแนน 2.82 คะแนน 

2.2-0-1 ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทํา

ของบัญฑิต ( สําเร็จการศึกษาระหวาง

วั น ที่  1  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 8  - 3 1 

กรกฎาคม 2559 ) 

  
 

 

ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 44 

2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจการไดงานทาํ คน 41 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 93.18 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 2 

5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 22 

6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 0 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 

8. เกณฑทหาร / อุปสมบท คน 1 

9. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 

บาท 10,811.14 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 56.41 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 หนา 57 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณหาคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

(ไดงานทาํ + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบ

สํารวจทั้งหมด 

(จํานวนผูตอบ – (มีงานกอน

เรียน – ศึกษาตอ) 

 

ตัวคูณ 

X 100 

 

22 39 

 

X 100 รอยละ 

56.41 
 

แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง 

คารอยละของบัณฑิต  (ที่ไดจากขอ 1)  ที่ได

งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวหาร 

100 

 

ตัวคูณ  

X 5 

 

56.41 100 

 

X 5 2.82 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557  2558  2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป 

3.00 N/A รอยละ 

67.86 

คิดเปน 3.39

คะแนน 

รอยละ 

56.41 

คิดเปน 2.82 

คะแนน 

    

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 

จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 



หนา 58 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จุดที่ควรพัฒนา 

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จะตองวิเคราะหและทบทวนผลการสาํรวจความตองการคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคของนายจางเพื่อ

นําไปเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร  

2. จัดทําแผนกิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ที่สงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคทีช่ัดเจน 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559  หนา 59 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หมวดที ่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

รอยละการกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

ภาคการศึกษาที1่ 

กลุม 554234 

4571401 แคลคูลสั1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 30.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 13 

4612405 ระบบฐานขอมลู 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4613412 การจัดการระบบปฏิบัติการ 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4613604 การเปนผูประกอบการทางคอมพวิเตอร 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

กลุม 564234 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 20 19 

4612402 สถิติสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 0.00 0.00 21.43 21.43 42.86 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 

4612404 โครงสรางขอมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1 0 

4612407 ระบบฐานขอมลูขั้นสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1 0 

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4613408 ระบบปฏิบตัิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1 0 

4613412 การจัดการระบบปฏิบัติการ 52.50 40.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40 

4613602 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1 0 



หนา 60 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

รอยละการกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

4614102 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร 25.00 45.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40 

4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5.00 12.50 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 17.50 40 9 

4614606 การเตรียมฝกประสบการณทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
10.00 27.50 30.00 22.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40 

4663301 การจัดการและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 16.67 22.22 33.33 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 18 14 

5134101 การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1 0 

กลุม 574234 

1102224 ทักษะและการสอนวายน้ํา 28.57 28.57 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 

4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4612306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 2.63 10.53 21.05 28.95 21.05 10.53 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 38 37 

4612402 สถิติสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 

4612407 ระบบฐานขอมลูขั้นสูง 21.43 0.00 42.86 7.14 7.14 14.29 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 14 

4613307 วิศวกรรมซอฟตแวร 18.42 31.58 31.58 5.26 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 38 

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 13.51 5.41 21.62 10.81 27.03 18.92 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4613408 ระบบปฏิบตัิการ 2.63 2.63 18.42 7.89 21.05 28.95 13.16 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 36 

4613409 การสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร 2.63 0.00 2.63 0.00 10.53 5.26 42.11 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 24 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559  หนา 61 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

รอยละการกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

4613604 การเปนผูประกอบการทางคอมพวิเตอร 40.00 0.00 20.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10 8 

5033205 การผลิตเห็ด 38.46 46.15 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 26 

กลุม 584234 

4612402 สถิติสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 4.44 2.22 11.11 2.22 6.67 8.89 15.56 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.67 45 23 

4612404 โครงสรางขอมูล 2.50 0.00 10.00 7.50 15.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.50 40 19 

4612501 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 15.22 19.57 13.04 21.74 21.74 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 46 

4612601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 0.00 4.35 8.70 19.57 32.61 23.91 8.70 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 45 

4613413 เทคโนโลยีไรสาย 27.27 0.00 13.64 18.18 27.27 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 22 

กลุม 594234 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 14.00 0.00 4.00 8.00 6.00 14.00 20.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 50 33 

4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร1 12.00 8.00 12.00 22.00 16.00 6.00 18.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 50 47 

4612402 สถิติสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

 

ภาคการศึกษาที2่ 

กลุม 554234 

4571401 แคลคูลสั1 0.00 0.00 0.00 6.67 33.33 13.33 46.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 15 

4613202 ระบบชาญฉลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 20 9 



หนา 62 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

รอยละการกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

กลุม 564234 

4614607 การฝกประสบการณทางวิทยาการคอมพิวเตอร 55.00 20.00 22.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 40 

กลุม 574234 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 10 7 

4571401 แคลคูลสั1 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 3 1 

4612304 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 42.11 10.53 31.58 5.26 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 19 

4613201 คอมพิวเตอรกราฟกส 5.41 8.11 29.73 32.43 21.62 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

4613202 ระบบชาญฉลาด 12.12 15.15 30.30 21.21 15.15 0.00 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 33 

4613203 การปฏสิัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 13.16 21.05 26.32 13.16 18.42 2.63 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 38 

4613205 การทําเหมืองขอมูล 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 

4613410 ความปลอดภัยของเครือขาย 4.17 0.00 25.00 33.33 25.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 24 22 

4613411 การจัดการระบบเครือขาย 10.00 30.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10 8 

4613412 การจัดการระบบปฏิบัติการ 8.57 57.14 34.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 35 

4613603 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 13.16 23.68 63.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 38 

4863208 อาหารวาง 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 

4863211 ขนมอบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 

5033205 การผลิตเห็ด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1 0 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

รอยละการกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

กลุม 584234 

1103254 ผูนํานันทนาการและการอยูคายพกัแรม 0.00 62.50 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 8 7 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 

4612101 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 0.00 3.23 3.23 9.68 16.13 41.94 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68 31 28 

4612303 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 23.08 7.69 25.64 15.38 12.82 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 5.13 0.00 0.00 39 36 

4612403 
วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสาํหรับวทิยาการ

คอมพิวเตอร 
4.76 4.76 9.52 4.76 14.29 19.05 28.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 21 18 

4612405 ระบบฐานขอมลู 2.70 5.41 5.41 21.62 10.81 18.92 24.32 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 37 33 

4612406 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาการคอมพิวเตอร 23.53 29.41 20.59 14.71 8.82 0.00 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 34 

4613205 การทําเหมืองขอมูล 34.48 10.34 31.03 13.79 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 29 

4613413 เทคโนโลยีไรสาย 9.09 13.64 27.27 27.27 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 22 21 

5033205 การผลิตเห็ด 0.00 16.67 50.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 6 

กลุม 594234 

4571401 แคลคูลสั1 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 12.50 5.00 0.00 2.50 0.00 2.50 2.50 0.00 70.00 40 9 

4611302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร2 11.36 0.00 6.82 6.82 20.45 11.36 15.91 15.91 0.00 0.00 6.82 0.00 0.00 4.55 44 32 

4611401 โครงสรางดิสครีต 7.32 4.88 4.88 9.76 19.51 19.51 17.07 4.88 0.00 0.00 7.32 0.00 0.00 4.88 41 34 

4613205 การทําเหมืองขอมูล 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 

 หมายเหตุ : โปรดระบุเปนตัวเลขจํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดในรายวิชาที่เรียน 



หนา 64 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค

การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให

ผิดปกต ิ

มาตรการแกไข 

4571201 คณิตศาสตร

พื้นฐาน 

2/2559 มีเกรด W คอนขาง

เยอะ 

 นักศึกษามีความรู

พื้ น ฐ า น ท า ง

ค ณิ ต ศ า ส ต ร

คอนขางนอย 

 

 

3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 

ไมมี  

 

4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน (กรณีที่ไมไดเปดสอนใหนํามาจาก

ตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/คําอธิบาย

รายวิชา 

เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ  

ไมม ี   

 

5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นํามาจาก มคอ.5 ของ

แตละวิชา) 
รหัสวิชา/ชื่อ

รายวิชา /ภาค

การศึกษา/

คําอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีการแกไข 

4612303 /การ

วิเคราะหและ

ออกแบบขั้นตอนวิธ/ี 

ขั้นตอนวิธีในตนไมและ

กราฟ 

วั นที่ มี การเรี ยนการสอนตรงกั บ

วันหยุดราชการ 

 

นัดสอนชดเชยนัดวันเสาร-อาทิตย 

 ตนไม เนื่องจากผูเรียนไดศึกษา 

เนื้อหาสวนนี้จาก รายวิชากอนหนา

ไดแก การโปรแกรม 2 โครงสรางขอมูล 

และ โครงสรางดิสครีต  

จึงเพิ่มเนี้อหาสวนของการแกปญหา

ดวยกราฟและการโปรแกรมแบบ

พลวัตเขามา 

4611301 การ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 1 

ฟงกชัน ชนิดขอมูลอาเรย

เบื้องตน อาเรยหลายมิติ 

เนื่องจากตองทําการเพิ่มเนื้อหาในสวน 

การวนซ้ํา 

ตองลดเนื้อหา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุม 554234 

4571401 แคลคูลัส 1 1/2559 4.74 

4612405 ระบบฐานขอมูล 1/2559 4.40 

4613412 การจัดการระบบปฏิบัติการ 1/2559 4.69 

4613604 การเปนผูประกอบการทางคอมพวิเตอร 1/2559 4.09 

กลุม 564234 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1/2559 4.27 

4612402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2559 4.53 

4612404 โครงสรางขอมูล 1/2559 3.56 

4612407 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง 1/2559 4.63 

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 1/2559 4.57 

4613408 ระบบปฏิบัติการ 1/2559 4.42 

4613412 การจัดการระบบปฏิบัติการ 1/2559 4.69 

4613602 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2559  

4664201 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร 1/2559 4.81 

4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2559 4.56 

4614606 การเตรียมฝกประสบการณทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2559 4.57 

4663301 การจัดการและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 1/2559 4.70 

5134101 การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 1/2559 ไมรายงานใน มคอ.5 

กลุม 574234 

1102224 ทักษะและการสอนวายน้ํา 1/2559 4.53 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1/2559 3.95 

4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 1/2559 4.55 

4612306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 1/2559 4.40 

4612402 สถิติสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2559 4.45 

4612407 ระบบฐานขอมลูขั้นสูง 1/2559 4.63 

4613307 วิศวกรรมซอฟตแวร 1/2559 4.55 

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 1/2559 4.58 

4613408 ระบบปฏิบตัิการ 1/2559 4.50 

4613409 การสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร 1/2559 4.58 

4613604 การเปนผูประกอบการทางคอมพวิเตอร 1/2559 4.09 

5033205 การผลิตเห็ด 1/2559 ไมรายงานใน มคอ.5 



หนา 66 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

กลุม 584234 

4612402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2559 4.45 

4612404 โครงสรางขอมูล 1/2559 3.69 

4612501 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 1/2559 4.55 

4612601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2559 4.46 

4613413 เทคโนโลยีไรสาย 1/2559 4.60 

กลุม 594234 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1/2559 4.19 

4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 1/2559 4.49 

4612402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 1/2559 4.53 

กลุม 554234 

4571401 แคลคูลสั 1 2/2559 4.67 

4613202 ระบบชาญฉลาด 2/2559 4.84 

4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2/2559 5.00 

กลุม 564234 

4614607 การฝกประสบการณทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2/2559 มคอ.6 

กลุม 574234 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2559 4.46 

4571401 แคลคูลัส 1 2/2559 4.64 

4612304 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 2/2559 4.66 

4613201 คอมพิวเตอรกราฟกส 2/2559 4.61 

4613202 ระบบชาญฉลาด 2/2559 4.88 

4613203 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 2/2559 4.31 

4613205 การทําเหมืองขอมูล 2/2559 4.78 

4613410 ความปลอดภัยของเครือขาย 2/2559 4.74 

4613411 การจัดการระบบเครือขาย 2/2559 4.08 

4613412 การจัดการระบบปฏิบัติการ 2/2559 4.80 

4613603 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2/2559 4.53 

4863208 อาหารวาง 2/2559 4.68 

4863211 ขนมอบ 2/2559 4.36 

5033205 การผลิตเห็ด 2/2559 4.66 

กลุม 584234 

1103254 ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม 2/2559 ไมรายงานใน มคอ.5 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2/2559 4.59 

4612101 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 2/2559 4.49 

4612303 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 2/2559 4.80 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

4612403 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 2/2559 4.82 

4612405 ระบบฐานขอมูล 2/2559 4.60 

4612406 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2/2559 5.00 

4613205 การทําเหมืองขอมูล 2/2559 4.78 

4613413 เทคโนโลยีไรสาย 2/2559 4.67 

5033205 การผลิตเห็ด 2/2559 4.62 

กลุม 594234 

4571401 แคลคูลัส 1 2/2559 4.02 

4611302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 2/2559 4.36 

4611401 โครงสรางดิสครีต 2/2559 4.30 

4613205 การทําเหมืองขอมูล 2/2559 4.78 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

  

ความรู 

 

นศ.ขาดการทบทวนบทเรียน ทําใหการเรียน

การสอน ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อาจารยควรให นศ. มีความกระตือรือรน

ในการเรียนใหมากขึ้น 

ทักษะทางปญญา 

 

การทํารายงานไมถูกตองตามระบบตาม

รูปแบบ 

ใหนักศึกษาไดทํารายงานคนควา 2 ครั้ง 

นักศึกษาทํารายงานออกมาดมีาก 

 นศ.สวนใหญมคีวามรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรนอย 

ตองปูพื้นฐานลงไป ถึงในระดับประถม 

มัธยม ถึงจะตอยอดมาทําความเขาใจกับ

เนื้อหาปจจุบัน ภายในเวลาที่จํากดั 

 นศ. มีสวนรวมในการตอบคําถามในช้ันเรียน

นอย นศ.ที่ตอบไดก็จะเปนคนเดิม 

อาจารยควรกระตุนให นศ.ไดรวมแสดง

ความคิดเห็นมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคล

และความรับผิดชอบ 

 

หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมากไป อาจเกิด

การไมกระจายการทํางาน ทําใหมีความ

เหลื่อมล้ําในการทํางาน และสรางความไม

พอใจกับนักศึกษาในกลุม อาจทําใหเกิด

ความสัมพันธที่ไมดีนัก 

แบงกลุมนักศึกษาใหจํานวนนอยลง 

 ในกรณีทํางานกลุมจะสามารถติดตาม

ประเมินผลรายบุคคลไดยากเนื่องจากเปน

การทํางานนอกหองเรียน / รายกลุม 

ควรจะมีการแบงงานใหแตละบุคคลให

ชัดเจน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

 การจัดกิจกรรมเสริมในหองเรียน เวลาอาจ

ไมเพียงพอ 

ใหนักศึกษาไปทําตอนอกเวลาเรียน 

 นักศึกษาไมมีการจดบันทึกในระยะแรก ปรับแกโดยใหสงงานในรูปแบบ Blog สวน

บุคคล 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่ อสารและการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เวลาไมเพียงพอในการนําเสนอ  ตองใหนักศึกษานําเสนอนอกเวลาสอน 
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8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  

จํานวนอาจารยใหม  1 คน   

จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 1 คน 

8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

  หลักสูตรไดสงอาจารยใหมเขารวมอบรม/สัมมนาในโครงการที่เกี่ยวของกับการบริหาร

หลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตร 

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

  อาจารยที่เขารวมไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพหลักสูตร 

 8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ   

- 

 
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

1. โครงการเปดโลกทัศนนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

ระหวางวันท่ี 21-25 พฤษภาคม 2560 

ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกาญจนบรุี 

และจังหวัดสมุทรสงคราม 

1 1 ไดรับความรู ประสบการณ และนํามาใชปรับปรุงการเรียน

การสอนในหลักสูตร 

2. โครงการเปดโลกทัศนนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ใน

ระหวางวันท่ี 7-11 พฤษภาคม 2560 

ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดกาญจนบรุี และจังหวดั

สมุทรสงคราม 

1 1 ไดรับความรู ประสบการณ และนํามาใชปรับปรุงการเรียน

การสอนในหลักสูตร 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสรมิสรางความรูดานการประกัน

คุณภาพประจําปการศึกษา 2559 เมื่อ

วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ หอง

ประชุม 10-103 

5  ไดรับความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช 

Google Classroom ใหกับอาจารย 

ระหวางวันท่ี 2 - 3 พฤษภาคม 2560 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 202 

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

3  สามารถนํ าบริ ก า รต า ง  ๆ  ของ  Google เ ช น  gmail, 

classroom, drive, site และ scholar มาประยุกตใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

เทคนิคการจดัทําเอกสาร

ประกอบการสอน / คําสอน และ

หนังสือ / ตําราดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 เมื่อวันพุธที่ 8 

มีนาคม 2560 ณ หองประชุม 10-103 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5  สามารถนําความรูที่ได เพื่อจัดทําตํารา เอกสารประกอบการ

สอน และเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 

ณ หอง 10-103 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยมี ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุ

รักษ อาจารยภาควิชาฟสิกส คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 

เปนวิทยากรบรรยาย  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   

5  มีความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกแตละ

องคประกอบ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

7. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพอาจารยในการเผยแพร

ตําราวิชาการ ระหวางวันท่ี 14-15 

มีนาคม 2560 

ณ อาคารสํานักวิทยบริการ 

5  เพิ่มเติมความรูเรื่องการเผยแพรตําราวิชาการ 

หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนบัสนุนทีป่ฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการประจําหลักสูตรใหนํามานบัรวมในขอ

นี้ดวย 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ แมทุกหลักสูตรที ่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมี

การออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทัน

ความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปด

รายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  โดยสนองความ

ตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการ

พัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้

นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการ

ของประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : นายโชติธรรม ธารรักษ   โทรศัพท  : 0815637445 

ผูจัดเก็บขอมูล  :   นายโชติธรรม ธารรักษ   โทรศัพท  : 0815637445 
 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 

- ไ ม มี ก า ร นํ า

ระบบกล ไก

ไ ป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 

- มี ร ะ บ บ  มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไ ม มี ก า ร

ป รั บ ป รุ ง /

พั ฒ น า

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กล ไก ไปสู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีก ารประ เมิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนํ าระบบ

กล ไก ไปสู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มี การประ เมิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

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

กระบวนการ 

 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร

ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น

ชั ด เ จ น  เ ป น

รูปธรรม 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาประสงค 

 ออกแบบหลักสูตรและควบคุมการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

โดยในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

การวางแผน (P)  

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไดกําหนดมาตรฐานไว เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร

หลังจากไดเปดสอนเมื่อครบ 5 ป (ปการศึกษา 2559) ในปที่ 5 กรรมการหลักสูตรจะตองทําการวางแผนและ

ทบทวนเพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเสร็จสิ้นภายในปที่ 5 และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และ สกอ.เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบในการขอเปดใชหลักสูตรปรับปรุงในปที่ 6 (ปการศึกษา 2560)  จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 884/2559) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตาง ๆ จาก แหลงฝกประสบการณนักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ 

นักเรียนกลุมเปาหมาย ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ผานการทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ และมคอ. 

7 เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกับคณะเพื่อพิจารณาโครงสรางหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดยแบงเปนหมวดตาง ๆ 

ดังนี ้

- หมวดการศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยผานการวิพากษรายวิชาจากสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนและไดกําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษาที่สามารถตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

- หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต โดยแบงเปน 

          วิชาแกน                   12  หนวยกิต 

          วิชาเนื้อหาบังคับ                56  หนวยกิต 

          วิชาเนื้อหาเลือก                15  หนวยกิต 
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          กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ          8  หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รวมทั้งสิ้นแลวไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบาย

รายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อให

นักศึกษาไดรับประโยชนทั้งทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝกประสบการณวิชาชีพ และการ

ทํางานในลําดับตอไป 

4. อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน

ศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1159/2559) เพื่อประเมิน

คุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คําบรรยายรายวิชา มีการยุบรวม

รายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต โดยปรับลด-เพิ่ม บางรายวิชาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน เชนเพิ่มรายวิชาการโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และวิทยาการ

คอมพิวเตอรเบื้องตน และปรับยุบรวมบางรายวิชาเปนวิชาเดียวกัน เชน การแกปญหาและการโปรแกรม 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบและลงมติอนุมัติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 

2559 

6. ยื่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 2560 

และไดเปดรับนักศึกษาเขามาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 

การดําเนินการ (D) 

       หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนไดวางไวดังนี ้

1. หลักสูตรประชุมรวมกับโปรแกรมวิชา เพื่อพิจารณากําหนดผูสอนใหตรงกับรายวิชาตามความถนัดของอาจารย

ผูสอนแตละทาน และดําเนินการจัดสงรายชื่อผูสอน เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 

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

ผูสอนดําเนินการปรับปรุงแกไข มคอ.3 ตามแผนการดําเนินการปรับปรุงที่เคยใหไวใน มคอ.5 และกํากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไกของ

หลักสูตร  

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดดําเนินการ ทําการประเมินผล

โดยวิเคราะหปญหาอุปสรรค และหรือวิธีการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว พบวากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได

ดําเนินการ มีวิธีการสอน และวิธีประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.2 โดยมีการแจง

ผลการพิจารณาการทวนสอบ (ตามแบบ ทส.01) ใหแกอาจารยผูสอนแตละทาน ซึ่งหากรายวิชาใดที่มีอาจารยผูสอน

ดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู จะตองดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการทวน

สอบ และเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตาม มคอ.3 กําหนดแลวนั้น จะตอง

จัดทํา มคอ.5 และทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อวัดผลการเรียนรูและความเหมาะสมของ
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กระบวนการสอน ซึ่งจะนําผลการทวนสอบที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียน

ถัดไป 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

 คณะกรรมการหลักสูตรนําขอสรุปที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนใน

การปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป โดยพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวาบางรายวิชานักศึกษาสวนใหญสอบตก 

และมีการถอนรายวิชาจํานวนมาก อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะประชุมรวมกันเพื่อหาทางแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้น โดยพบวาปญหาสวนใหญเกิดจาก 

1. ความยากของเนื้อหาสาระ ทําใหคะแนนสอบต่ํา ซึ่งแกไขไดโดย ใหนักศึกษาที่มีปญหา เขาพบอาจารย

ผูสอน เพื่อใหอาจารยผูสอนอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มการทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น 

ทั้งนี้ตัวของนักศึกษาเอง ตองเพิ่มความขยัน และหมั่นหาความรูเพิ่มเติมใหมากขึ้นดวย  

2. ความรูพื้นฐานของนักศึกษาคอนขางออน ปญหาที่ เกิดขึ้นนี้ เกิดจากความรูกอนเขาเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาคอนขางออน ทําใหเรียนไมทันเพื่อน และไมสามารถสรางความรูตอยอดได วิธีแกไข

คือ อาจารยผูสอน สอนปรับพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่เทาเทียมกัน และสามารถ

เรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ไปพรอม ๆ กันได 

3. เมื่อนักศึกษาไมสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่กําหนด ตองแนะนําใหนักศึกษารีบลงทะเบียน

รายวิชาที่ตกคางใหเร็วที่สุด เพราะมีรายวิชาบางสวนตองเรียนตอเนื่องกัน หากตกคางรายวิชาใดไว ก็

ไมสามารถเรียนรายวิชาตัวถัดไปได สงผลใหจบการศึกษาลาชา 

นอกจากนี้ ไดนําผลการประเมินอาจารยของนักศึกษามาพิจารณา เพื่อแกไขตามผลประเมิน รวมถึงขอเสนอแนะ 

ตาง ๆ ตามความเหมาะสมและวางแผนในการติดตามผลการดําเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 2560   

  
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.1-0-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 884/2559 (รางปรับปรุงหลักสูตร) 

5.1-0-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1159/2559 (วิพากษหลักสูตร) 

5.1-0-3 มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) 

5.1-0-4 รายนามผูทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 884/2559 และ 1159/2559 

5.1-0-5 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 

5.1-0-6 บันทึกขอความ แจงมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นัดพิเศษ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

ส า ร ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า ใ น

หลักสูตร 

4 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 อาจารยประจาํหลักสูตรควรชวยควบคุมดูแลสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูใหคงสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 

จุดที่ควรพัฒนา 

 เพิ่มรายวิชาเลือกใหมีความหลากหลายมากขึ้น เหมาะกับเทคโนโลยทีี่มีความกาวหนาและเปลีย่นแปลงไป 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดาํเนินงานมา

ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น
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ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที ่ทันสมัยของอาจารยที่

มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการ

พัฒนาความสามารถจากผูรูจริงสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับ

การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่

เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับ

โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ

ตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึง

การทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จ

การศึกษากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมี

ความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อ

เทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผู

อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน 

เปนตนในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และ

การจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางวังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลอง

กับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่

มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
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- การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ

ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  นายโชติธรรม ธารรักษ โทรศัพท  : 0815637445 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายโชติธรรม ธารรักษ โทรศัพท  : 0815637445 
 

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล

หลักฐาน 

 

- มี ร ะ บ บ มี

กลไก 

- ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไ ม มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการ

จ า ก ผ ล ก า ร

ประเมิน 

- มี ผลจ ากกา ร

ปรั บปรุ ง เห็ น

ชั ด เ จ น  เ ป น

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า

กระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มี แนวทา งปฏิ บั ติ ที่ ดี  โ ดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น

สามารถใหเหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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การกําหนดผูสอน  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

เปาประสงค 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกําหนดผูสอนเพื่อใหไดอาจารยที่มีความรูความชํานาญเหมาะสม

กับรายวิชาที่เปดสอน โดยในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกในการกําหนดผูสอนตาม

รายละเอียด ดังนี้ 

การวางแผน (P)  

1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2559 มายังโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

2. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร มอบหมายใหหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาซึ่ง

อาจารยประจําหลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนโดยรวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แผนการเรียน คําอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรูความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลองกับแตละ

รายวิชา พรอมทั้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตาม

คุณสมบัติผูสอนและวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 

3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังโปรแกรมวิชาเพื่อสงไปยัง สนส. ผานคณะ 

4. สนส.ดําเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนสวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารย

ประจําหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทําเอกสาร 

มคอ.3,4 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการสอนใหมๆ 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนําไปชี้แจงทําความเขาใจกับผูสอนในหลักสูตรตอไป รวมทั้ง

มีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรียน การสอน 

การดําเนินการ (D) 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ดังนี้  

 นําขอมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน แจงแกผูสอนแตละรายวิชา แจงรายชื่อผูสอนพรอมกลุม

เรียน/ชั้นป แกสํานักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตารางเรียนและชี้แจงทําความเขาใจ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอผูสอนดําเนินการทํา มคอ.3, 4 สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของการเปด

ภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และกรรมการประจําหลักสูตรไดเนนย้ําใหผูสอนหรือผูสอนในรายวิชาเดียวกัน

จัดทํารายละเอียดของมคอ.3,4 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมใหมีความทันสมัย รวมทั้งใหอาจารย

ผูสอนไดดําเนินการทวนสอบทั้งในสวนของการทวนสอบขอสอบกอน และหลังการสอบในแตละครั้ง และการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.3,4 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียน การสอนในแตละภาคการศึกษา โดย

ผานการพิจารณาของกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งการจัดทําและการสงของผูสอนเปนไปตามกําหนดทุกรายวิชา 

กอนการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา ผูสอนไดบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
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และงานวิจัย นําเนื้อหาสาระที่ใหบริการวิชาการรวมทั้งการทํางานวิจัยกับกลุมเปาหมายตางๆ มาสอดแทรกในการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน  

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3,4 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละวิชาไดประเมิน

การสอนของผูสอนโดยออนไลนผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการ

ชี้แจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิดและ

แกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอนเชนการตรงตอเวลา การ

เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เปนตน ซึ่งคาเฉลี่ยความพึงพอใจตออาจารยคุณภาพการสอนของอาจารยใน

ภาพรวมอยูในระดับดี (4.47) และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาจัดทํา

แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทส.03) ในแตละรายวิชาสงใหกรรมการประจําหลักสูตร

พิจารณา  รวมทั้งการทวนสอบในแตละรายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดยจัดทํา

รายงานผลการเรียนการสอนคือจัดทํา มคอ.5,6 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

 เมื่อไดจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานการ

เรียนการสอนโดยใชขอมูลผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทํา มคอ.5,6 สง

ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรไดดําเนินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดใน มคอ.3 และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดจัดทํารายงาน มคอ.7 เพื่อนําไป

พิจารณาควบคูกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในปการศึกษา 

2560 

 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. มีการนํากระบวนการการวิจัย เรื่องการ การแบงกลุมและวิเคราะหพฤติกรรมการใชเฟซบุกของนักศึกษา 

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน เชน ในรายวิชา การทําเหมืองขอมูล 

โดยไดนําขอมูลจริงจากการวิจัยมาใชเปนตัวอยางประกอบการสอน 

2. มีการนํากระบวนการการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) จัดโครงการสัมมนารูเทาทันกฎหมายทางคอมพิวเตอร ในรายวิชา 4614102 กฎหมายและจริยธรรมทาง

คอมพิวเตอร ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในรายวิชากฎหมายทางคอมพิวเตอร โดยเปนการ

ใหความรูกฎหมายทางคอมพิวเตอรแกนักศึกษา บุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏและบุคคลทั่วไปภายนอก 

ทั้งนี้โครงการดังกลาวนักศึกษาจะไดมีโอกาสในการดําเนินโครงการเอง ตั้งแตการเขียนโครงการ การ

ประสานงานติดตอกับหนวยงานภายใน การดําเนินโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการและประเมินผลโครงการ 

ซึ่งจะชวยในการเสริมสรางใหนักศึกษาไดนําทักษะการเรียนรูตาง ๆ ที่จําเปนตองใชมาชวยในการดําเนิน

โครงการ เชน ทักษะดานความรูทางคอมพิวเตอร ดานการสื่อสาร ดานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เปนตน 



หนา 80 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการดําเนินงาน 

2) จัดโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ในรายวิชา 4613604 การ

เปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 4662301 ระบบฐานขอมูล 

4663201 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 4663401 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 4662502 

ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร โดยนักศึกษาในแตละรายวิชาดังกลาวไดนําความรูใน

รายวิชามารวมจัดกิจกรรมใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีแกผูรวมงาน 

3. มีการนํากระบวนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการในรายวิชาดังนี้ 

1) วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร โดยใหนักศึกษานําความรูที่เรียนมาไปจัดทําโครงงานสราง

เแอพพลิเคชั่นคนหาศาสนสถานเมืองสงขลา ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นที่ใชสําหรับคนหาสถานที่สําคัญทาง

ศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต ที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

2) วิชาหัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร โดยใหนักศึกษานําความรูที่เรียนมาไปออกแบบสื่อสิ่งพิมพและ

มัลติมีเดียเกี่ยวกับวัฒนธรรมในทองถิ่นภาคใต และนําเนื้อหาที่ไดมาศึกษา และประยุกตกับเครื่องมือที่ใชใน

การเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.2-0-1 มคอ.3,4 

5.2-0-2 มคอ.5,6 

5.2-0-3 มคอ.7 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

กา ร วา ง ระบบผู ส อนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 

จุดแข็ง 

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

 เอกสารและขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559                                      หนา 81 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจาํ

หลักสูตร 

2. นํากระบวนการการวิจัยมาใชเพือ่ปรับปรุงเนื้อหารายวชิาตาง ๆ ใหมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ(P) 

คําอธิบายตัวบงชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูล

สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและนําไปสูการ

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําให

นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

วิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใช เพื่อจุดมุงหมายประการหลัง 

คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการ

สอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสม

ของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ

ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการ

กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่

หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหง

ความเปนจริง (real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทําใหนักศึกษา

สามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับ

ความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสาํคัญ

กับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที ่ม ีค ุณภาพดวยในการ

รายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 

มคอ.6 และมคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและ

ผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  นายโชติธรรม ธารรักษ โทรศัพท  : 0815637445 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายโชติธรรม ธารรักษ โทรศัพท  : 0815637445 
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เกณฑการประเมิน   
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล

หลักฐาน 

 

- มี ร ะบ บ มี

กลไก 

- ไมมีการนํา

ร ะ บ บ

กลไกไปสู

ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไ ม มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก ารนํ า ระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มี ก า รป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุ ง/

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 ป น

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า

กระบวนการจากผลการประเมิน 

- มี ผลจากการปรั บปรุ ง เห็ น

ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ ที่ ดี  โ ดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 

เปาประสงค 

 ประเมินผลการเรียนของผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาทั้ง 5 ดาน ไดแก ดาน

คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน 

มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนน

ภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชใน

การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย 

การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มี

การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับ

รายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกัน
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โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3,4 

3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3,4 

4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 

5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดาํเนินการจัดทํา มคอ.5,6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ั้ง 5 ดาน สง

มายังหลักสูตร 

6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

ในหลักสูตร 

การดําเนินการ (D) 

 จากขอมูลที่ไดวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห อาจารยผูสอนไดดําเนินการจัดทํา มคอ.3,4 ในรายวิชาที่สอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว นําไปแจงใหผูเรียนทราบทั้งวัตถุประสงคการสอน หลักฐาน

การเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนวทางการ

ประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวนของการประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนไดดําเนินการ

สรางและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่ใชในการประเมินแตละชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 รวมทั้ง

รวมกันทวนสอบในสวนของขอสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑการประเมิน ปรับปรุง และทําเปน

เครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ และนําไปใชประเมินผูเรียนในชวงเวลาที่กําหนดและใหขอมูลยอนกลับ

แกผูเรียนเพื่อปรับปรุงแกไข โดยผูสอนรับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียน

การสอน คณะและผูสวนรวมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่กําหนด และหลังจาก

เสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไวใน 

มคอ.3,4 รวมทั้งทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดาน ตามที่ระบุไวใน มคอ. 3,4 และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑ

การประเมินและตัดสินผลการเรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบและสงเอกสารผลการประเมินไปยัง

คณะเพื่ออนุมัติเกรดตอไป 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกขั้นตอน อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการได

กํากับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3,4 โดยการทวนสอบขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทําโดยอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอนรวมกันในแตละรายวิชา และ

นําสงอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจงแก
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ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนแลว ผูเรียนดําเนินการประเมินผูสอนโดยออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดยผูเรียน 

นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5,6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอน โดยสงออนไลนผานระบบ และอาจารยประจําหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ภายใน 60 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

 จากขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ผูเกี่ยวของในระดับคณะ 

หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผูสอนไดนํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปการศึกษาถัดไป 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.3-0-1 มคอ.3,4 

5.3-0-2 มคอ.5,6 

5.3-0-3 มคอ.7 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

การประเมินผูเรียน 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน    
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 

จุดแข็ง 

1. มีระบบการทวนสอบ (ทส.01-05) 

2. มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อจัดเก็บเอกสาร มคอ.3-7 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 พัฒนาระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจําหลกัสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 

ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมมี 



หนา 86 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) หมวดที ่

7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษาอาจารยประจํา

หลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : นายโชติธรรม ธารรักษ โทรศัพท  : 0815637445 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นายโชติธรรม ธารรักษ โทรศัพท  : 0815637445 

เกณฑการประเมิน 

- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 

ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไ

ปตาม

เกณฑ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

- อาจารยประจําหลักสตูร รอยละ 100 

มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวาง

แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย 

- อาจารยประจําหลักสตูร รอยละ 100 

มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวาง

แผนการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสตูร รอยละ 100 

มีสวนรวมในการประชุมเพื่อติดตาม

ผลการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสตูร รอยละ 100 

มีสวนรวมในการประชุมการจดัทํา 

และตดิตาม การจัดทํา มคอ.3,4  

- บันทึกการ

ประชุมครั้งท่ี 1-

8/2559 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไ

ปตาม

เกณฑ 

- อาจารยประจําหลักสตูร รอยละ 100

มีสวนรวมในการประชุมการจดัทํา 

และตดิตาม การจัดทํา มคอ.5,6 และ

การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิกระบวนการ

เรียนรู 

- อาจารยประจําหลักสตูร รอยละ 100

มีสวนรวมในการประชุมวางแผนการ

เตรียมความพรอมแกนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสตูร รอยละ 100 

มีสวนรวมในการประชุมการจดัทํา 

และตดิตาม การจัดทํา มคอ.7 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ . 2  ที่ ส อดคล อ งกั บกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห งชาติ  หรื อ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร มีรายละเอียดของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

มคอ2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอี ยดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 

มคอ.3,4 ครบทุกรายวิชากอนเปดภาค

เรียนที ่1/2559 และ 2/2559 ดังนี ้

- มคอ.3,4 ภาคเรยีนที ่1/2559 จํานวน 

37 รายวิชา 

- มคอ.3,4 ภาคเรยีนที ่2/2559 จํานวน 

32 รายวิชา 

มคอ3 

มคอ4 

  

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

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

ดํ า เ นิ นก ารของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั ง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชาตามแบบมคอ.5,6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

- มคอ.5,6 ภาคเรยีนที ่1/2559 จํานวน 

37 รายวิชา 

- มคอ.5,6 ภาคเรยีนที ่2/2559 จํานวน 

32  รายวิชา 

มคอ.5   
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เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไ

ปตาม

เกณฑ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

มคอ.7   

6. มี การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา

มี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสตูรทั้ง 5 ทาน 

ประชุมรวมกันเพื่อทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู ที่กําหนดใน มคอ.3,4 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ภาคเรียนที่ 

1/2559 จํานวน 10 รายวิชา 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 2/2559 

จํานวน 8 รายวิชา 

- แบบทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ระดับ

รายวิชา 

- แบบทวนสอบ

ขอสอบ 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผล

การประเมินการดําเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปที่แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรี ยนรู  จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.

7  ปที่แลว 

- มคอ.7 (2558)  

- มคอ.7 (2559)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

หลักสตูรมีอาจารยใหม 1 ทาน จึงได

ดําเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อ

ชี้แจงเกี่ยวกับ มคอ.2 และรายละเอียด

ตางๆ ในการบริงานงานของหลักสตูรใน

ลําดับตอไป 

บันทึกการประชุม

ในการปฐมนิเทศ

อาจารยใหม 

  

9. อาจารยประจํ าทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง

ครั้ง 

รายละเอียดการ

พัฒนาตนเองของ

อาจารย ประจํ า

หลักสูตร 

  

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน (ถามี ) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลาการสายสนับสนุนทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 

2 คน คิดเปนรอยละ 100 

รายละเอียดการ

พัฒนาตนเองของ

บุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน 
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เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไ

ปตาม

เกณฑ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสตูร โดยเฉลี่ย 3.67 

แบบประเมินความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสตูร 

  

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑติใหม โดยเฉลีย่ 4.0 

แบบประเมินความ

พึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มตีอ

บัณฑิตใหม 

  

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 – 5  5   

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5  100   

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 12   

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน 12   

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี(้ที่ดําเนินการผาน) 100   
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 100 รอยละ 

100 

5 คะแนน 

รอยละ 

100 

5 คะแนน 

รอยละ 

100 

5 คะแนน 
 

  

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.4 

จุดแข็ง 

มีการดําเนินงานครบทุกตัวบงชี ้

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมมี 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

 
ปญหาในการบริหารหลักสูตร นักศึกษามีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร และการคิดแบบตรรกะต่ํา ทําใหติด E 

และ W จํานวนมาก ในรายวิชาที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรและการเขียนโปรแกรม 

ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ป ญ ห า ต อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

นักศึกษาไมสามารถเรียนตามแผนการเรียนได เนื่องจากตองผานรายวิชาแกน เชน 

แคลคูลัส การเขียนโปรแกรม 1 โครงสรางดิสครีต วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 
มีการจัดติว สอนเสริมสําหรับนักศึกษากลุมนี้โดยเฉพาะ เพื่อใหสอบผาน และ

สามารถเรียนในรายวิชาตอเนื่องได 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 

เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ 

เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการ

เรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน 

แหลง เรียนรู  สื ่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมี

คุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการรายงานการดํา เนินงานตามตัวบงชี้นี้ ให

อธิบ ายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนิน งานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพือ่ใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.ดร.ทวีรัตน  นวลชวย  โทรศัพท  : 081-698-2565 

ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.ดร.ทวีรตัน  นวลชวย  โทรศัพท  : 081-698-2565 
 

 

เกณฑการประเมิน 

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

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิดใน

ก า ร กํ า กั บ

ติ ดต าม แล ะ

ปรับปรุง 

- ไ ม มี ข อ มู ล

หลักฐาน 

 

- มี ร ะ บ บ มี

กลไก 

- ไมมี การนํ า

ระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก ารนํ า ระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มี ก า รป ร ะ เ มิ 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 ป น

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เ ห็ น ชั ด เ จ น  เ ป น

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ ดี 

โ ด ย มี ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง

ประจักษยืนยัน และ

ก ร ร ม ก า ร ผู ต ร ว จ

ประ เมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ด

ชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค 

 มีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

โดยอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อปรับปรุง หรือจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ประจํา และนักศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินตอไป 

การวางแผน (P) 

 อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามาวางแผน

จัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี ้

- การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งในดาน แสง

สวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร 

ฉากรับภาพ ไมโครโฟน เคร่ืองขยายเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใชงาน

รวมทั้งเครือขาย LAN และ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกสในสํานักวิทยบริการ หองสมุดของ

มหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 

- สํารวจรายชื่อซอฟตแวรที่อาจารยผูสอนตองใชในการเรียนการสอน กอนเปดเทอม 2 สัปดาห 

นอกจากนี้ อาจารยประจาํหลกัสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อเขียนโครงการจัดทํา smart classroom รองรับ

การเรียนการสอนในอนาคต โดยมีแผนจะนําไปตดิตั้งอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กําลงั

กอสราง 

การดําเนินการ (D) 

 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดนําเอาแผนและผลการพิจารณาจากที่ประชุม มอบหมายให เจาหนาที่

ประจําหองปฏิบัติการ ทําหนาที่ตรวจสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองปฏิบัติการ ระบบสองสวาง 

เครื่องปรับอากาศ เตาเสียบไฟฟา และระบบเครือขาย และวัสดุอุปกรณตาง ในแตละภาคการศึกษา หากมีรายการ

ใดที่ซอมโดยตนเองไมได ใหบันทึกการแจงซอมไปยังฝายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ในสวนที่สามารถซอมเอง
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ได ใหบันทึกรายการสั่งซื้อวัสดุ เครื่องมือ หรืออะไหล จากฝายพัสดุของคณะดําเนินประสานงานให ในสวนของ

ซอฟตแวรที่ใชสอนใหติดตั้ง ใหเสร็จสิ้นกอนเปดเทอม และระหวางภาคเรียน ไดกําหนดใหมีการลงบันทึกการใชโดย

ในแตละครั้งของการเรียน การสอน เพื่อเปนขอมูลในการนําไปจัดการทําแผนเพื่อจัดหาเครื่องมือในปงบประมาณ

ตอๆ ไป 

 ระหวางปงบประมาณทางมหาวิทยาลัยไดรับงบสนับสนุนเพื่อจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน ซึ่ง

วัตถุประสงคเขากันไดกับโครงการ smart classroom ที่หลักสูตรวางแผนไว ทางหลักสูตรจึงไดเสนอโครงการ

ดังกลาวไปยังทางมหาวิทยาลัยและไดรับงบประมาณ 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

 หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

หองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละรายวิชา ที่

นักศึกษาลงทะเบียน โดยเปดใหประเมินผานเว็บแอพพลิเคชั่น ที่พัฒนาระบบโดยสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบ

บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรยังไดมอบหมายใหอาจารยประจํา

หลักสูตร และอาจารยผูสอนประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แบบออนไลนที่พัฒนาโดยสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สําหรับระบบ smart classroom ที่ไดมาจํานวน 2 ชุด ไดติดตั้งที่หอง 8-404 เพื่อทดสอบใชงาน และทาง

คณะไดขอนําไปติดตั้งที่หอง 10-103 เพื่อเปนหองเรียนตนแบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะจะจัดหามาใหทดแทน

ในภายหลัง ในการทดสอบใชงานพบวาอาจารยผูสอนพึงพอใจและไดรับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษา 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

 จากผลการประเมินไดทราบวาเครื่องคอมพิวเตอร ที่ใชในการเรียนการสอนบางเครื่องมีคุณลักษณะไม

เหมือนกัน และมีปริมาณไมเพียงพอ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร หอง 8-404 มีคุณลักษณะแตกตางกัน 2 กลุม ดังนั้น

หลักสูตรจึงรวมมือกับโปรแกรมวิชาจัดหาอุปกรณดังกลาวเพิ่มเติม โดยงบประมาณสนับสนุนจากคณะตอไป  

 ในอนาคตทางหลักสูตรวางแผนจะจัดหา smart classroom เพิ่มอีก 2 ชุด เพื่อติดตั้งในอาคารเรียนคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งคาดวาจะกอสรางเสร็จในป 2563 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรไดจัดใหมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูแลว และที่ไดมาใหม จากอาจารย โดยผานระบบประเมินออนไลนของสํานักวิทยบริการ
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และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน และในสวนของการประเมินความพึงพอใจตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา ไดจัดทําระบบประเมินผานระบบของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

การดําเนินการ(D) 

 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผานรูปแบบทั้ง

สองสวนกอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

การประเมินการดําเนินการ(C) 

 จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับ มากที่สุด คิดเปน  4.53  คะแนนและผลการประเมินในสวนของนักศึกษาใน

หลักสูตรพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปน  4.20 

คะแนน 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

6.1-0-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 

6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1-0-3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2559 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไมบรรล ุ

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 4 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง 

1. มีสิ่งสนับสนนุการเรียนรูครบทุกอยางที่ใชในการเรียนการสอน โดยไดรับงบประมาณจากคณะ และมหาวิทยาลยั  

2. มีเจาหนาที่สําหรับดูแล และบริการสนบัสนนุหองปฏิบัติการประจําโปรแกรมวิชาโดยตรง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จัดหาเครื่องพิมพสําหรับบริการนักศึกษาในหองปฏิบัติการโครงงานใหเพียงพอ 

จุดที่ควรพัฒนา 

เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องปรับอากาศ และโตะ เกาอี้ ใหเหมาะสมกับหองปฏิบัติการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 จัดสรรพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา เพื่อใชในการจัดทําโครงงาน 
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หมวดที ่6 ขอคิดเห็น 
 

1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับจากการ

เสนอแนะจากผูประเมิน 

ควรเนนทักษะการปฏิบัตเิพิ่มขึ้น 

ความเห็นของประธานหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ ได รับการ

เสนอแนะ 

ประธานหลักสตูร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมิน

ภายนอก และวางแผนปรับหลักสตูร 

การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุม และแจงใหอาจารยผูรบัผิดชอบและผูสอนใน

รายวิชามีการปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และเนนทักษะการปฏิบัติ

ใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา - คาเทอมไมสูงจึงตดัสินใจมาศึกษาตอ 

- อาจารยผูสอนมีความเปนกันเอง มีการสอดแทรกการใชชีวิตเพิ่มเตมิ 

ข อวิ พากษ ที่ สํ าคัญจากผลการ

ประเมิน 

อาจารยผูสอนพัฒนาเทคนิคในการสอนใหทันสมยั และเหมาะกับเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ

ประเมิน 

อบรมการใชเทคโนโลยสีมยัใหม เพื่อนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร

จากผลการประเมิน 

อาจารยผูสอนพัฒนาเทคนิคในการสอน และใหมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินชีวิต 

 

3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ  

กระบวนการประเมิน - ควรมีทางเลือกในรายวิชาสําหรับผูที่เปนโปรแกรมเมอร และผูที่จะประกอบ

อาชีพอิสระ เชน รานคอมพิวเตอร 

- บัณฑิตรุนใหมมีทักษะทางวิชาการและมีความพรอมในการเรียนรูลดลง 

 

ข อวิ พากษ ที่ สํ าคัญจากผลการ

ประเมิน 

มีการปรับปรุงใหมีรายวิชาในสายงานท่ีหลากหลายในหลักสูตรใหม 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ

ประเมิน 

ปรับแกทรรศนะคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูดวยตนเอง  

โดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมากขึ้นในปสุดทายเนนการใชภาษาอังกฤษ

สําหรับการทํางานมากข้ึน 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร

จากผลการประเมิน 

อาจารยสอดแทรกทรรศนะคติในการทํางานและการเรียนรูดวยตนเองใน

รายวิชาตาง ๆ  
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสตูร 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถามี) ที่มี

ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

- 

 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่มี

ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

- 

 

 
 

หมวดที ่8 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 2559 

    แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

แผนปรับลดหนวยกิตรวม  ตลอดหลักสูตร ป 2559 คณะกรรมการหลักสูตร 

ปรับลดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอน ป 2559 คณะกรรมการหลักสูตร 

วิพากษรอบที่ 1 ป 2559 คณะกรรมการหลักสูตร 

วิพากษรอบที่ 2 ป 2559 คณะกรรมการหลักสูตร 

 

2.ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 

2559 ไดมีการปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชาในบาง

วิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกัน 

โดยปรับหัวขอในรายวชิาให

มีความชัดเจนยิง่ขึ้น 

มิถุนายน 2559 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

หลักสูตร รวมกับ

อาจารยผูสอน 

สําเร็จ 

หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 

2559 ไดปรับลดจํานวน

หนวยกิตจาก 134 หนวย

กิต เหลือ 127 หนวยกิต 

มิถุนายน 2559 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

หลักสูตร  

สําเร็จ 

หลักสูตรทําการแกไข

ปรับปรุงตามคําแนะนาํของ

ผูวิพากษ 

กรกฎาคม 2559 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

หลักสูตร  

สําเร็จ 



หนา 98 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

หลักสูตรสงรูปเลมเพื่อให

สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

สิงหาคม 2559 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

หลักสูตร  

อนุมัติแลว เมื่อวันที่  17 กันยายน 

2559 

สภามหาวิทยาลัยสงให

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาพิจารณา

รับทราบใหความเห็นตอ

หลักสูตร 

กุมภาพันธ 2560 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิ ทยาการคอมพิว เตอร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วันที่ 3 

พฤษภาคม 2560 

 

 
ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 

จุดเดน 

1. มีโครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัย 

2. มีการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยทีป่รึกษากับนักศึกษาผานทางสื่อสงัคมออนไลน 

3. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 

4. อาจารยประจาํหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 

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

6. มีระบบการทวนสอบ (ทส.01-05) 

7. มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อจัดเกบ็เอกสาร มคอ.3-7 

8. มีการดําเนินงานครบทุกตัวบงชีใ้นตัวบงชี้ที่ 5.4 

9. มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูครบทุกอยางที่ใชในการเรียนการสอน โดยไดรับงบประมาณจากคณะ และ

มหาวิทยาลยั  

10. มีเจาหนาที่สาํหรับดูแล และบรกิารสนับสนนุหองปฏิบัติการประจําโปรแกรมวิชาโดยตรง 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1. อาจารยในหลักสูตรมีวุฒปิริญาเอกนอย 

2. รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีตําแหนงวชิาการนอย 

3. เพิ่มรายวิชาเลือกใหมีความหลากหลายมากขึ้น เหมาะกับเทคโนโลยทีี่มีความกาวหนาและเปลีย่นแปลงไป 

4. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดาํเนินงานมา

ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการดําเนินงานที่มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

5. เอกสารและขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

6. เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องปรับอากาศ และโตะ เกาอี้ ใหเหมาะสมกับหองปฏิบัติการ 

7. การประชาสัมพนัธหลักสูตรไปยงัโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพยีงพอ 

8. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย 
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9. ปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนวิชาทางดานคณิตศาสตร 

10. สรางแรงจูงใจในการทาํโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

11. อาจารยประจาํวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ควรมีการติดตามนักศึกษาในรายวชิา 

12. จํานวนผูใชบัณฑิตที่ประเมินคุณภาพบัณฑติยังมีนอย 

13. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีรัตน นวลชวย   ลายเซ็น: _____________________วันท่ีรายงาน: 27 มิถุนายน 2560 

2. นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ           ลายเซ็น: _____________________วันท่ีรายงาน: 27 มิถุนายน 2560 

3. นางสาวยุพดี อินทสร           ลายเซ็น: _____________________วันท่ีรายงาน: 27 มิถุนายน 2560 

4. นายโชติธรรม ธารรักษ         ลายเซ็น: _____________________วันท่ีรายงาน: 27 มิถุนายน 2560 

5. นายกฤษณวรา รตันโอภาส          ลายเซ็น: _____________________วันท่ีรายงาน: 27 มิถุนายน 2560 

 

ประธานหลักสตูร : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 27 มิถุนายน 2560 

เห็นชอบโดย : ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ (รองคณบดฝีายวิชาการและประกันคณุภาพ) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 27 มิถุนายน 2560 

เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา ศิรโิชค (คณบดี)  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 27 มิถุนายน 2560 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 1  ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีีไ่ดงานทาํหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒ ิ
         ปริญญาเอก 
4.2.2 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารง
 ตําแหนงทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

 
 
 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2559  สามารถสรุปผลการดาํเนินงานได ดงันี ้

 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 
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องคประ 
กอบที่ 

ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 3.70 ดี 

3 นักศึกษา 3.33 ดี 

4 อาจารย 3.30 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 ดี 

6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.56 ดี 

หมายเหตุ   
1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการ

แปลผล จะเปนการอธิบายวา  
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 นอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1 หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.1  

 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.2  

 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.3 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.4 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.5 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.6 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.7 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.8 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.9 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.10 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.11  
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 4.00 
54.82 

4.57 
4.57 12 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 3.00 
56.41 

2.82 
2.82 100 

ตัวบงชีท้ี ่3.1 3   3 

ตัวบงชีท้ี ่3.2 4   4 

ตัวบงชีท้ี ่3.3 3   3 

ตัวบงชีท้ี ่4.1 3   3 

ตัวบงชีท้ี ่4.2 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.1 รอยละ 20 
20 

20 5 
20 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.2 รอยละ 50 
20 

20 1.67 
60 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.3 รอยละ 20 
80 

80 5 
20 

ตัวบงชีท้ี ่4.3 3   3 

ตัวบงชีท้ี ่5.1 3   4 

ตัวบงชีท้ี ่5.2 3   3 

ตัวบงชีท้ี ่5.3 3   3 

ตัวบงชีท้ี ่5.4 รอยละ 100 
12 

100 5 
12 

ตัวบงชีท้ี ่6.1 4   4 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.56 

ผลการประเมิน ดี 

 
 
 
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
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องคประ 
กอบที่ 

คะแนนผาน 
จํานวนตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผาน/ไมผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได/ไมได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ย
ของทุกตวับงชี้

ใน
องคประกอบที่ 

2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2  3.70 ดี 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - -  3.33 ดี 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - -  3.30 ดี 

5 4 5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
-  3.75 

ดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 
 - 

ผลการประเมิน        3.56 ดี 
หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบงชี้ที ่3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 
จุดแข็ง 

1. มีโครงการนํานักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัย 
2. มีการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยทีป่รึกษากับนักศึกษาผานทางสื่อสงัคมออนไลน 
3. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 
4. อาจารยประจาํหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 
5. มีระบบจัดการขอมูล มคอ.3 ,มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7 
6. มีระบบการทวนสอบ (ทส.01-05) 
7. มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อจัดเก็บเอกสาร มคอ.3-7 
8. มีการดําเนินงานครบทุกตัวบงชีใ้นตัวบงชี้ที่ 5.4 
9. มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูครบทุกอยางที่ใชในการเรียนการสอน โดยไดรับงบประมาณจากคณะ และ

มหาวิทยาลยั  
10. มีเจาหนาที่สาํหรับดูแล และบรกิารสนับสนนุหองปฏิบัติการประจําโปรแกรมวิชาโดยตรง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยกรรมการหลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
2. อาจารยประจาํหลักสูตรควรควบคุมสิ่งสนับสนนุการเรียนรูใหคงสภาพและใชงานไดตลอดเวลา 
3. พัฒนาระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารยในหลักสูตรมีวุฒปิริญาเอกนอย 
2. รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีตําแหนงวชิาการนอย 
3. เพิ่มรายวิชาเลือกใหมีความหลากหลายมากข้ึน เหมาะกับเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาและเปลีย่นแปลงไป 
4. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดาํเนินงานมาปรบัปรุง

และพัฒนา เพื่อการดําเนนิงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
5. เอกสารและขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
6. เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องปรับอากาศ และโตะ เกาอี้ ใหเหมาะสมกับหองปฏิบัติการ 
7. การประชาสัมพนัธหลักสูตรไปยงัโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพยีงพอ 
8. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย 
9. ปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนวิชาทางดานคณิตศาสตร 
10. สรางแรงจูงใจในการทาํโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
11. อาจารยประจาํวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ควรมีการติดตามนักศึกษาในรายวชิา 
12. จํานวนผูใชบัณฑิตที่ประเมินคุณภาพบัณฑติยังมีนอย 
13. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. สรางแรงจูงใจในการจัดทําโครงงานทางวทิยาการคอมพิวเตอรของนักศึกษา 
2. หามาตรการติดตามผูใชบณัฑิตใหมีการตอบแบบสอบถามใหมากขึ้น 
3. เพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น 
4. สนับสนนุอาจารยประจาํหลักสตูรศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
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5. เมื่ออาคารใหมสรางเสร็จควรจัดสรรรพื้นที่สําหรับหองปฏบิัติการโครงงานของนักศึกษา





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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