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คำนำ 
 
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ใหมีระบบและกลไกการดำเนินงานตาม

ระบบที่กำหนดไวอยางตอเนื่องนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก  2) ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สำหรับเปน

ขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปถัดไป และ 3)  ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนและ

ถูกตอง สำหรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมตอไป 
  สาระสำคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทนำ ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  ผลการดำเนินงาน

การประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ ระดับหลักสูตร ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ชวงเวลาที่รายงานสำหรับตัวบงชี้นับ
ตามปการศึกษา 2562 เปนชวงการดำเนินงานระหวางวันที ่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563                

รวมถึงขอมูลอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ตามวัตถุประสงคของการจัดทำรายงานผลการดำเนินพบวามีคาเฉลี่ย 3.59 คะแนน โดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้
หลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดียิ ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหลักสูตร ให

บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายสำหรับตัวบงชีท้ี่ไมสามารถบรรลุผลในปนีห้ลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอม

ทั้งนำขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาการดำเนินงานใหมีคุณภาพอยาง
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปน

หลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพื่อใหสอดคลองกับแผนการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีอาจารยประจำหลักสูตรจำนวน 5 

คน และอาจารยประจำหลักสูตทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งมีศักยภาพในการ

ดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ทางดานบริการวิชาการ อาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมีเครือขายกับสถาบัน

ภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาไดให

นักศึกษาออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ กับสถานที่ฝกประสบการณ และปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

ตาง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในสวนของการใหคำปรึกษาอาจารยประจำหลักสูตรรวมกับ

อาจารยที ่ปรึกษาและอาจารยผู สอน ใหคำแนะนำดานวิชาการและการดำเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอ

หลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนำความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการ

เรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 เชน  โครงการปฏิบัติตนใหปลอดภัยในโลกไซเบอร ซึ่งเปนโครงการที่นักศึกษาไดมีสวนรวมใน

ทุกกิจกรรมนับตั้งแตการบริหารโครงการ เปนวิทยาการถายทอดความรู  ประสานงานใหสำเร็จลุลวงตาม

วัตถุประสงค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการทำงานเปนทีม ฝกการสื่อสาร รูจักปรับตัว และ

แกปญหาตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้หลักสูตรยังไดมีการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning local art and culture through digital 
media 
 ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน อาจารยประจำหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งมี

การออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอ

กับจำนวนนักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตำรา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, 
VCD ฯ และผลงานนักศึกษาในการทำโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่
สนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องคประกอบที ่ จำนวนตัวบงชี้ 
คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผาน/ไมผาน ผาน/ไมผาน 

1. การกำกับมาตรฐาน 1 ผาน ผาน 
2. บัณฑิต 2 4.43 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 3.33 ดี 
4. อาจารย 3 2.93 ปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 3.75 ดี 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 1 4.00 ดี 

รวม 14 3.59 ดี 
 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. มีอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปน 100% มาอยางตอเนื่อง 
2. มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนดและผลติงานวิจัยอยางตอเนื่อง อยางไร

ก็ตามควรสงเสริมใหผลิตงานวิจยัที่มีคุณภาพสูงเพื่อใหไดคะแนนตอชิ้นงานวิจัยที่สงูขึ้น 
3. มีโครงการนำนักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
4. มีชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษากบันักศึกษาที่หลากหลาย เชน ผานทางสื่อสังคมออนไลน 
5. มีการกระจายโครงการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา โดยคำนงึถึงการพัฒนาทักษะและความรูที่จำเปนในแต

ละชัน้ป 
6. มีนักศึกษาผานการสอบวัดประเมินมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มข้ึน 
7. บัณฑิตสวนใหญไดงานทำหลังจบการศึกษา แตอาจตองปรับปรงุใหอัตราการมีงานทำตรงสาขาใหมาก

ขึ้น 
8. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 อยางไรก็ตามอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรและอาจารยผูสอนตองรวมกันทบทวนความชัดเจนความสอดคลองของคำอธิบายรายวชิาอยาง

สม่ำเสมอ 
9. มีระบบจัดการขอมูล มคอ.3 ,มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7 
10. มีจำนวนครุภัณฑที่ใชในการเรียนการสอนเพียงพอตอจำนวนนกัศึกษา และมีระบบการจัดซื้อวสัดุที่เอ้ือ

ตอการซื้อวัสดุการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใชในรายวชิาตาง ๆ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ยังขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒปิริญญาเอก และควรเพิ่มจำนวนผูมีตำแหนงวิชาการ ควร

สงเสริมการพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาตอและการขอตำแหนงทางวิชาการ 
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2. จำนวนนักศึกษาที่รับเขายังไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยัง

โรงเรียนตาง ๆ ใหทั่วถึง และตรงกลุมเปาหมาย 
3. อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย ควรปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียน

วิชาทางดานคณิตศาสตร และสรางแรงจูงใจในการทำโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
4. จำนวนผูใชบัณฑิตที่ประเมินคุณภาพบัณฑติมีการใหความรวมมือนอยกวาในปกอนหนาเนื่องจากมีการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แมพยายามเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารทัง้ทาง ไลน 
เฟสบุค แตยังไดการตอบกลับนอยอยู 

5. บัณฑิตทีไ่ดงานยงัไมตรงสาขา จะตองวิเคราะหและทบทวนผลการสำรวจความตองการคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พงึประสงคของนายจางเพื่อนำไปเปนขอมูลในการพฒันาหลักสูตร  
6. ควรปรับรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อยูในรูปของอิเล็กทรอนิกส 
7. ควรนำองคความรูจากงานวจิัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
8. ครุภัณฑบางสวนลาสมยัและควรจัดซื้อทดแทน
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2562 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
1. ขอมูลทั่วไป  
1.1 หลักสูตร  25521641103014 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Science in Computer Science 

    1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปนหลักสูตรที่

ไดรับการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีอาจารยประจำหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร จึงมีศักยภาพในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามี

คุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบรกิารวิชาการอาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวนของ

นักศึกษาไดจัดใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ กับสถานที่ฝกประสบการณทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน 

และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจ กรรม

เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตาง ๆ เพื่อ

เสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น ในสวนของการใหคำปรึกษาอาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยผูสอนใหคำแนะนำดานวิชาการและการดำเนินชีวิต มีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพื่อใหเขาถึง

นักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุด โดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ 

นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนำความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการ

ใหกับหนวยงานในทองถิ่น 
 ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน อาจารยประจำหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่  21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งมีการ
ออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจำ นวน

นักศึกษา มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตำรา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงาน
นักศึกษาในการทำโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยน

เรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
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2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ 
สงเสริมใหอาจารยมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง ไดสนบัสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรผลิตงานวิจยั

อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรทุกคนมี

งานวิจยัครบตามเกณฑ 
สงเสริมใหนักศึกษานำเสนอผลงานวชิาการอยาง

ตอเนื่อง 
สงเสริมใหนักศึกษาทำงานวจิัยและเผยแพร โดยในปที่ผาน

มามีนักศึกษาไปนำเสนองานวิจยัจำนวน 7 คน รวม

ผลงานวิจัย 5 เรื่อง 
สงเสริมใหมีการบูรณาการงานวจิัย งานบริการวิชาการ 

และงานดานทำนบุำรุงศิลปวฒัธรรมอยางตอเนื่อง 
มีการบูรณาการงานวิจัย งานบรกิารวิชาการ และงานดาน

ทำนบุำรุงศิลปวฒัธรรม ครบทั้ง 3 ดาน (รายละเอียดในตัว

บงชี้ที่ 5.2) 
ปรับลดแผนการรับนักศึกษา คณุสมบัติของผูสมัครเขา

เรียน และปรับกลยุทธในการรับนักศึกษา 
จัดทำ สมอ.08 เพื่อปรับลดจำนวนรับนักศึกษาจาก 80 คน 

เหลือ 40 คน และไดปรับกลยทุธการประชาสัมพนัธเพื่อรับ

นักศึกษาโดยพยายามเขาไปทำกิจกรรมบริการวิชาการใน

โรงเรียนตาง ๆ รวมทัง้ประชาสมัพันธผานสื่อออนไลน เชน 

เฟซบุก 
ตรวจสอบและติดตามนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน 

และสนบัสนุนใหสำเร็จการศึกษาตามแผน ผานทาง

อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรกึษา 

เพิ่มจำนวนอาจารยทีป่รึกษาตอกลุมเปน 2 คนเพื่อดูแล

นักศึกษาอยางทั่วถึง 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเทคนิคการเรียนตาม

ศักยภาพนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึงวธิีการปรับ

แผนการเรียนเมื่อเผชิญกับปญหาตองลงรายวิชาที่ไมเปนไป

ตามแผนการเรียน 
มีขอตกลงรวมกันในหลักสูตรวาหากนักศึกษาจะถอน

รายวิชาจะตองปรึกษาอาจารยประจำวชิา และอาจารยที่

ปรึกษากอน 
สรางแรงบลัดาลใจและทัศนคตทิี่ดีตอวิชาชีพ โดย

สอดแทรกในรายวิชาและจัดโครงการตาง ๆ 
จัดใหรุนพี่มาแนะนำรุนนองในการทำโครงงานและการ

เรียนใหประสบความสำเร็จ 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิตัิการรูเทาทันและปองกัน

ตนเองจากภัยดิจิทัล ซึง่ไดเชิญวทิยากรจากบริษัท DTAC 
มาสรางแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ 
โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะในวชิาชีพซึ่ง

ไดเชิญวิทยากรจากบริษัท Cisco และ บจ.บนเมฆ จำกัด 
มาบรรยายเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษา 
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3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
   3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ลำ

ดับ 
ชื่อ-สกุล ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่

จบ 
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 

3 นายจักสทิธิ์ 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 นายกฤษณวรา รัตนโอภาส อาจารย วท.ม. การจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2545 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2541 
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8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร (ชุดปจจบุัน) 

ลำ

ดับ 
ชื่อ-สกุล ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่

จบ 
1 นางสาวยุพดี  อนิทสร อาจารย วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2544 

   วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2541 

2 นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ อาจารย วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   บธ.บ. คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2539 

3 นายโชติธรรม ธารรักษ อาจารย วท.ม. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2542 
4 นายกฤษณวรา รัตนโอภาส ผูชวย

ศาสตราจารย 
วท.ม. การจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2545 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2541 
5 นางสาวสารภี จุลแกว ผูชวย

ศาสตราจารย 
วท.ม. การจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2548 

   ศศ.บ. นิเทศศาสตร สถาบนัราชภัฏสุราษฎรธานี 2540 
 
 
4. อาจารยผูสอน  
 4.1 อาจารยประจำ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
1) Nigel Watson B.A. English Literature GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบนั 
2) Tatik Ekawati B.A. Language and Aris education GEL0302 ภาษาอินโดนีเชียเพื่อการสื่อสาร 

  GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเชีย 
3) อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร  วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

  GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
4) อ.กรณิภา ศรีวรเดช

ไพศาล 
ร.ม.การปกครอง 2581105 การบริหารราชการไทย 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
5) ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา 4614605 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
  4613411 การจัดการระบบเครือขาย 
  4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ต

ออฟธิงสเบื้องตน 
  4614607 การฝกประสบการณทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 
  4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
  4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวร

คอมพิวเตอร 
  4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 
6) อ.ดร.เกศินี บุญชวย วท.ด.วิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4612303 การวิเคราะหและออกแบบ

ขั้นตอนวิธ ี
  4613223 การทำเหมืองขอมูล 
  4612324 ขั้นตอนวิธี 
  4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
7) อ.คมกฤช เจริญ วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

  4613227 การออกแบบคอมพิวเตอร 
กราฟกส 

8) อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 4613427 ระบบปฏิบัติการ 
  4613410 ความปลอดภัยของเครือขาย 
  4614605 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
  4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
  4613121 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 
9) อ.จิราภรณ กวดขัน  วท.ม.สถิติ 4571401 แคลคูลัส1 
10) อ.จิราวรรณ นาคสีทอง ค.ม.หลักสูตรและการสอน GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร 
11) อ.ชนกนาถ พูลสวัสดิ ์ รป.ม.การปกครอง GESS306 กฏหมายกับการสรางความเปน

พลเมืองที่ดี 
12) อ.ชนางลักษณ ขุนทอง ศศ.ม.ภาษาไทย GESL103 รูใชภาษาไทย 
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10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
13) ผศ.ชาญวิทย จันทรอินทร น.ม.นิติศาสตร GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปน

พลเมืองที่ดี 
14) อ.ชุตินธร สุวรรณมณ ี ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาต ิ
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

15) อ.โชติธรรม ธารรักษ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
  4612403 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 
  4613410 ความปลอดภัยของเครือขาย 
  4614605 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร01 
  4611401 โครงสรางดิสครีต 
  4614607 การฝกประสบการณทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 
  4611421 โครงสรางดิสครีต 
  4613431 การบริหารจัดการระบบยนูิกซ

เบื้องตน  
  4612425 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 
  4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
16) อ.ญาณพัฒน ชูชืน่ วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4612521 องคประกอบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 
  4613622 การเปนผูประกอบการทาง

คอมพิวเตอร 
17) อ.ฑิตฐิตา สินรักษา ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบนั 
18) ผศ.ณฐมน เสมือนคิด กศ.ม.การบริหารการศึกษา 5074409 เครื่องดื่ม 
19) อ.ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทยแผนตะวันออก 4753406 การทำสบู 
20) อ.ณทรัตนจุฑา ไชยสวัสดิ์ อ.ม.ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
21) ผศ.ดินาถ หลําสุบ วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4613428 ระบบฐานขอมูล 

  4612405 ระบบฐานขอมูล 
  4613622 การเปนผูประกอบการทาง

คอมพิวเตอร 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
22) ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ปร.ด.เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ 4611621 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 

  4614606 การเตรียมฝกประสบการณทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 
  4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
23) อ.ทิวาพร จันทรแกว ศศ.ม.ประวัติศาสตร GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 
24) อ.ธนพร อิสระทะ วท.ม.การแพทยแผนไทยประยกุต GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 
25) อ.ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม ปร.ด.การวิจัยและสถิติทางวิทยาการ

ปญญา 
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 

26) ดร.ธิวาริ โอภิธากร ปร.ด.การจัดการสิ่งแวดลอม GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชวีิตพอเพียง  
27) ผศ.นลินี อินทมะโน วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

  4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 
  4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
28) อ.นวรัตน สีตะพงษ วท.ม.ธรณีฟสิกส GESC406 รูทันโลก 
29) อ.ปนัดดา ศิริพานิช Ph.D English language Teaching GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
30) อ.พลากร นัคราบัณฑติ วท.ม.วิทยาศาสตรการกีฬา 1104258 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพ 
31) อ.พัชราวดี อักษรพิมพ ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 

  GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบนั 
32) อ.พัฒนะ วรรณวิไล วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 4614607 การฝกประสบการณทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 
  7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา 
  4611401 โครงสรางดิสครีต 
  4613413 เทคโนโลยีไรสาย 
  7000490 สหกิจศึกษา 02,09 
  4611421 โครงสรางดิสครีต 
  4612423 โครงสรางขอมูล 
33) ผศ.พิกุล สมจิตต ค.อ.ม.คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4612402 สถิติสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
  GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี
  4612422 สถิติสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
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12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
34) อ.พิชญพิไล ขุนพรรณราย วท.ม. ฟสิกส GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
35) อ.ดร.เพ็ญนภา จันทรแดง ปร.ด.เอเชียศึกษา 2581302 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
36) ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน Ph.D. Agronomy 5173405 เห็ดและการผลิตเห็ด 
37) ดร.ภัทราวรรณ เพชรแกว วท.ด.คณิตศาสตร 4571401 แคลคูลัส 1 

  4571411 แคลคูลัส 1 
38) อ.ภาณุกร ภูริปญญานันท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4613203 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

และคอมพิวเตอร 
39) อ.ดร.มะลิ ประดิษฐแสง Ph.D.Educational Psychology and 

Guidance 
GESH201 ทักษะชีวิต 

40) อ.มาศภินันท พันธพิพัฒ

ไพบูลย 
วท.ม.สถิติประยุกต 4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 

41) อ.ยุพดี อินทสร วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 4664201 กฎหมายและจริยธรรมทาง

คอมพิวเตอร 
  4611321 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบื้องตน 
  4611302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
  4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
42) อ.วรรณดี หนูหลง ศศ.ม.ปรัชญา GESH202 ปรัชญาและศาสนา 

  GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 
43) อ.วรวรรณ สุกใส อ.ม. ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
44) อ.วสันต ยอดศร วท.ม. เวชศาสตรการกีฬา 1104258 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพ 
45) ดร.วันฉัตร ศิริสาร Ph.D.Medicine 4861103 อาหารและโภชนาการ 
46) ผศ.วิรัตน บุญเลิศ น.ม.นิติศาสตร GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปน

พลเมืองที่ดี 
47) อ.วิศรุตา ทองแกมแกว ศศ.ม.รัฐประศาสนศาสตร 2581301 องคการและการจัดการ 
48) อ.ศราวุฒิ ชูโลก วท.ม.ฟสิกส GESC406 รูทันโลก 
49) ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว Ph.D.Information Systems 4612404 โครงสรางขอมูล 

  4612406 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการ

คอมพิวเตอร 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
  4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
  4613628 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
50) อ.ดร.ศิรฉัตร ทิพยศรี ปร.ด.คณิตศาสตรประยุกต 4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 
51) อ.สกรรจ รอดคลาย วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี
52) อ.สรอยสุดา ไชยเหล็ก อ.ม.ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 
53) อ.สายใจ เพชรคงทอง กศ.ม. คณิตศาสตร 4571411 แคลคูลัส 1 
54) ผศ.สารภี จุลแกว วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเท 4612101 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 
  4612426 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
  4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
  4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 
  4613121 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 
55) อ.สุปราณี ชอบแตง ศศ.ม. พัฒนสังคมศาสตร GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 
56) อ.เสรี ชะนะ วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4862402 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่องานคหกรรมศาสตร 
  4612521 องคประกอบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 
  4613429 เทคโนโลยีไรสาย 
57) ดร.เสาวณี ทับเพชร ค.ด. อุดมศึกษา GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
58) อ.โสภิดา ขาวหนนูา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาต ิ
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

59) อ.ไหมไทย ไชยพันธุ ศศ.ม.จิตวิทยาการใหคำปรึกษา GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนา
ตน 

60) อ.อดิศักดิ ์เด็นเพ็ชรหนอง  วท.ม.คณิตศาสตรประยุกต 4571401 แคลคูลัส1 
  4571411 แคลคูลัส1 
61) อ.อติวิชญ มิตรงาม วท.ม.ภูมิสารสนเทศศาสตร GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 
62) อ.อมรรัตน จิรันดร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาต ิ
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบนั 
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14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
63) อ.อรทัย ไพยรัตน ศศ.ม.พัฒนามนษุยและสังคม GEH0401 วิธีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 
64) อ.อรวีร ปานนาค ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาต ิ
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

65) อ.อริศรา สุขขวัญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาต ิ
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

66) ดร.อวิกา ศริิรัตนากร Ph.D.Food Science 5074413 ไอศกรีม 
67) อ.ดร.อารยา สุขสม น.ด.นิติศาสตร GESS306 กฏหมายกับการสรางความเปน

พลเมืองที่ดี 
  2581201 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

กฏหมาย 
68) ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว Ph.D.Information Systems 4662604 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
  4613628 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
69) อ.อิบรอฮิม ยี่สุนทรง ศษ.ม. พลศึกษา 1104258 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพ 
  1103254 ผูนันทนาการและการอยูคายพัก

แรม 
70) อ.ฮัสนีดา สมาอูน ศศ.ม.ภาษามลาย ู GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 

 
4.2 อาจารยพิเศษ 

 ไมมี 
 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 (สำหรับหลักสตูรปริญญาตรี) 

ผลการ

ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผาน ไมผาน 
9  1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ จำนวน

5 คน ดังนี ้
1. ผศ.สารภี จุลแกว 
2. นางสาวยุพดี อินทสร 
3. นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ
4. นายโชติธรรม ธารรักษ 
5. ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส 

- คำสั่งแตงตัง้อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรประจำป

การศึกษา 2562 

9  2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดำรงตำแหนงทางวชิาการ

ไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่

เปดสอน และมผีลงานทางวชิาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง 
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหนงทาง  

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ 
1. ผศ.สารภี จุลแกว 
2. นางสาวยุพดี อินทสร 
3. นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ
4. นายโชติธรรม ธารรักษ 
5. ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส 

- คำสั่งแตงตัง้อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรประจำป

การศึกษา 2562 
- สรุปมติสภา 3-62 (27 
เม.ย.62) สมอ.08 

เปลี่ยนแปลง ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
- มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ
การจัดการศึกษา การ
ดำเนินการ และโครงสราง
ของหลักสูตร ขอ 3.2 ) 

 
9  3. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

9  4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
ปริญญาตร ี
x อาจารยประจำ 
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16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการ

ดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผาน ไมผาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขานัน้หรือสาขาวชิา

ที่สัมพันธกนัหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หากเปนอาจารย

ผูสอนกอนเกณฑนีป้ระกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรไีด 
 4.1 อาจารยผูสอน ประจำปการศึกษา 2562 มีทั้งหมด 70 
คน และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑทุกคน 

9  10.  การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ปริญญาตร ี
เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2559 (ปรับปรุงไมเกิน 5 ป) 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมิน 
การบรรลุ

เปาหมาย 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
ผาน ;   ผาน    

�   ไมผาน 
;   ผาน    
�   ไมผาน 

บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศนูย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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หมวดที ่2 อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย  
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ  โทรศัพท  :  0828282871 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ  โทรศัพท  :  0828282871 

 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการ

กำกับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
  

ผลการดำเนินงาน 
 
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เปาหมายการดำเนินงาน 
1. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู ความสามารถตรงตามเกณฑที่กำหนด และมีคุณวุฒิตรงตามที่

ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
 
การวางแผน (P)  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการ

สำรวจและวางแผนระยะยาวเพื่อใหอัตรากำลังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

และไมกระทบกับแผนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบอัตรากำลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลา
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18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ศึกษาตอ) และการเกษียณอายุราชการของอาจารย เพื่อนำมาใชเปนขอมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรร

อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเมื่อไดรับการจัดสรรแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็จะดำเนินการรับ

สมัครและคัดเลือกอาจารย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื ่องการสรรหาและบรรจุแตงตั ้งบุคคลเขาเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื ่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรงกับขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) นั่นคือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอย และตองจบกา รศึกษาใน

สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ในกรณีที่เปดรับอาจารยใหม หลักสูตรมีสวนรวมใน

การคัดเลือกอาจารยตามลำดับดังนี้ 
1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 

ความรูความสามารถ ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวแจงไปยังมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัย ดำเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติทีห่ลักสูตรกำหนด และดำเนินการคัดเลือก

อาจารยโดยการสอบทั้งสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะมีคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของหลักสูตรเพื่อดำเนินการสอบ และมอบหมายใหหลักสูตร และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเชนเดียวกัน อาทิเชน การออกขอสอบขอเขียน การสอบ

สัมภาษณ และการสอบสอน 
3. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑที่กำหนดขึ้น และนำขอสรุปที่

ไดสงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประกาศผลการคัดเลือกตอไป 
 สวนระบบการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร.มีการวางระบบการดำเนินงาน

เพื่อแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไวดังนี้ 
1) กรณีที่มีการยกรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะตองพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่

กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดตางๆ อาทิเชน ชื่อ -สกุล 

ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และปที่สำเร็จการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อยางชัดเจน แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสง

ตอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร 
2) ในกรณีที่หลักสูตรกำลังดำเนินการจัดการเรียนการสอนอยู และจำเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรตองดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรตาม

แบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยจะตอ งพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มาทดแทนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกัน แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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3) เมื่อมีอาจารยใหมเขามาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร จะมีการเตรียมความ

พรอมใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม โดยการปฐมนิเทศและแตงตั้งอาจารยผูรับ ผิดชอบ

หลักสูตรที่มีอยูเดิมเปนอาจารยพี่เลี้ยง ทำหนาที่ใหคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดและการดำเนินงาน

ของหลักสูตร เพื่อใหกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรไปเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู เดิมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งของหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถทำงานตามความเชี่ยวชาญ

ของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และทำผลงาน

ทางวิชาการและวิจัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร ซึ่งไดรับการสนับสนุนทั้งจากคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชน การสนับสนุนการลาศึกษาตอของอาจารย การจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณใหอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไดทำผลงานทางวิชาการและตีพิมพเผยแพร หรือการสนับสนุนใหไปราชการ ทั้งการเขารวมอบรม ประชุม  

สัมมนา เพื่อพัฒนาและตอยอดองคความรูในศาสตรที่เก่ียวของใหกับตนเอง 
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ไดมีการหารือเกี่ยวกับปญหาการขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก เนื่องจาก ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ถูกดึงตัวไปชวยผลักดันหลักสูตรคอมพิ วเตอรศึกษา อยางไรก็ตาม

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานหนึ่ง คือ ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก และคาดวาจะ

จบการศึกษาในอีกไมนาน ทางหลักสูตรจะสนับสนุนใหจบการศึกษาเพื่อใหมีอาจารยผูมีวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ

ตอไป 
การดำเนินการ (D) 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดดำเนินการในสวนการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแผนดังนี้ 
1. ในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และระบุรายละเอียดตางๆ แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมตัิ

หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสงตอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับ

การรับรองหลักสูตรตอไป 
2. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดดำเนินการติดตามและสนับสนุนให ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส สำเร็จ

การศึกษา โดยพยายามแบงเบาภาระงานในหลักสูตร แตเนื่องจาก ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส ยังมีภาระงานดาน

การบริหาร โดยดำรงตำแหนงรองคณบดีฝายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอีกตำแหนง ประกอบกับยังตองแกไขงานวิทยานิพนธใหสมบูรณ จึงยังไมสำเร็จการศึกษาตามแผนที่

ตั้งใจไว 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผาน

มา โดยอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของอาจารยประจำหลักสูตรที่กำหนด

โดย สกอ. โดยอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธตามมาตรฐานหลักสูตร และมี

ตำแหนงทางวิชาการตามมาตรฐานกำหนด อยางไรก็ตามยังขาดผูที่มีตำแหนงทางวิชาการเพื่อใหถึงเกณฑของการ
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ประกันคุณภาพ และขาดผูจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกซึ่งอาจสงผลกระทบในการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ปถัดไป 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 หลักสูตรยังคงติดตามและสนับสนุนให ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส จบการศึกษาและไดวุฒิปริญญาเอก ใน

ขณะเดียวกัน ในรอบปที่ผานมา ทางหลักสูตรไดรับอาจารยผูสอนใหมหนึ่งทาน คือ ดร.ศศิน จันทรพวงทอง ซึ่งหาก

ในอนาคต ยังไมสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกได อาจทาบทาม 

ดร.ศศิน จันทรพวงทอง เขามาเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
ระบบการบริหารอาจารย 

เปาหมายการดำเนินงาน 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคงอยูครบทั้ง 5 คน 
2. ความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตอการบริหารอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 4.00 

การวางแผน (P)  
1. ในระยะยาวหลักสูตรรวมกับคณะใหขอมูลเพื่อจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาตนเอง สำหรับระยะสั้น

ในแตละปอาจารยประจำหลักสูตรมีการรวมประชุมวางแผน โดยในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ไดนำผลจากการ

สำรวจความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร ป 2561 และจากรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ซึ่งประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารยประจำหลักสู ตรตาม

ภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมสงเสริมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนำความรูที่ไดจาก

การฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่น ๆ เชน การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) เพื่อ

วางแผนการบริหารอาจารย รวมถึงกำหนดหนาที่ใหอาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำ จัดทำ มคอ.3 

มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และเอกสารการทวนสอบตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรทำแผนปฏิบัติราชการประจำป 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) ซึ่งมี

รายการแผนงานโครงการที่เก่ียวของกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 
- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียน

การสอน คาใชสอยในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการสอนของ

อาจารย 
- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
ระบบบริหารอาจารยประกอบดวย 

- การรับและแตงตั้งอาจารย (ตามประเด็นแรก) 
- การกำหนดมอบหมายภารกิจตางๆ 
- การติดตามการดำเนินงานตาภารกิจที่มอบหมาย 
- การประเมินการปฏิบัติตามภารกิจ การใหขวัญและกำลังใจ 
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- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
การดำเนินการ (D) 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับความชำนาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ยจำนวน

ภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทำรายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกำหนดเวลา 
2. ดำเนินการตามแผน ในสวนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวม

ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เชน เขาประชุมโครงการปฏิบัติการ KM ที่จัดโดย
คณะ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานในระดับตางทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 จากผลการประเมินพบวา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมี

ประสิทธิภาพ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดทำการสอนในสาขาวิชา

ตามความถนัดและเชี ่ยวชาญ รวมทั ้งทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจำฝายตามความถนัดและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีผลประเมินความพึงพอใจตอการ

บริหารจัดการอาจารยในระดับมากที่สุด (4.92) และความพึงพอใจตอการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในระดับมาก

ที่สุด (4.73) 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A)  
 โดยสวนใหญแลวอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ ในสวนของการทำวจิัย

ในปนี้อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยครบทุกคน และจะสนับสนุนใหมีการทำวิจัยอยางตอเนื่อง 
 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
เปาหมายการดำเนินงาน 
1. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 4.00 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เกี่ยวของกับหลักสูตร สามารถนำมาพัฒนาตนเองและ

นักศึกษาได และสอดคลองกับแผนพัฒนาอาจารย 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดสรรงบประมาณสงเสริมและ

สนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ป 
ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่ อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน

หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การดำเนินการ (D) 
1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย เชน การนำเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ปละ

ประมาณ 10,000 บาทตอคน 
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2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการเขาสูตำแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด ( ไมนอยกวารอย

ละ 60) 
3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุชวงเวลาการศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถ

สงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดำเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการประชุม 

อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดำเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองคความรูจากการ

อบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน เชน การบูรณาการงานวิจัยการทดสอบเว็บไซต

อัตโนมัติดวย Robot Framework และ Selenium2Library กับการเรียนการสอนในรายวิชา 4613325  
วิศวกรรมซอฟตแวร การบูรณาการงานวิจัยระบบจัดระเบียบจอดยานพาหนะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา กับการเรียนการสอนในรายวิชา 4613121 การวิเคราะหและออกแบบระบบ หรือการบูรณาการการ

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื ่องรู เทาทันและปองกันตนเองจากภัยดิจิทัลกับการเรียนการสอนในรายวิชา

4614122 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร เปนตน 
2. จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ป

การศึกษา 2562 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนำผลการสำรวจมาวิเคราะหและ

สรุปผล ซึ่งพบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับมากที่สุด (4.69) และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2562 ในลำดับตอไป 

3. หลักสูตรไดวิเคราะหถึงงบประมาณที่จัดไวสำหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา ไดวาง

งบประมาณไวโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท แตพบวาในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรแตละครั้งตองใชงบประมาณที่มากกวาที่ไดตั้งงบประมาณไว  อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาเนื่องจาก
วิกฤติการโควิด 19 ทำใหอาจารยบางทานใชงบประมาณไมหมด 

การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
1. วางแผนสงเสริมใหมีการตำแหนงทางวิชาการเพิ่ม ทั้งในสวนของอาจารยประจำหลักสูตรเอง และอาจารยผูสอน 
2. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสำหรับการพัฒนาตนเองรวมกับโปรแกรมวิชาโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท นั้น 

หลักสูตรไดรวมประชุมกับโปรแกรมวิชาเพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม และ

ไดปรึกษารวมกับคณะ ซึ่งมีขอตกลงรวมกันคือถาหากเปนการพัฒนาตนเองในสวนของการนำเสนอเผยแพร

ผลงานวิจัยไมวาจะเปนในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการเดินทางไป

พัฒนาตัวเอง ตามประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงสนับสนุนใหอาจารยประจำหลักสูตรขอใชงบประมาณสวนนี้อย างนอย 5 

เร่ือง/ป 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

23 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-1-1 กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาตนเอง  
4.1-1-2 รายงานการประชุม 
4.1-1-3 แผนปฏบิัติประจำป 2562 
4.1-1-4 การนำเสนอผลงานในระดับตางๆทั้งในระดบัชาติ และระดับนานาชาติ 
4.1-1-5 คำสั่งแตงตัง้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4.1-1-6 มคอ.3, 5 รายวิชาทีบู่รณาการงานวิจัยกบัการเรียนการสอน (อยูในองคประกอบที่ 5) 
4.1-1-7 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ป

การศึกษา 2562 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

การบริหารและพัฒนา

อาจารย 
4 ขอ 3 ขอ 

3 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
4 ขอ 

4 คะแนน 
3 ขอ 

3 คะแนน 
   9 

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 
 

 
สรุปตัวบงชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 
 มีอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปน 100% มาอยางตอเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ไมมี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี ้  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาติ โทรศัพท  : 0828282871 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาต ิ โทรศัพท  :  0828282871 

 

 เกณฑการประเมิน  แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-
5 

ระดับปรญิญาตร ี คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

ระดับปรญิญาโท 
 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวฒุิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด  =     
 
 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น 

ทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการดำเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก 

จำนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ซึ่งคิดเปน 0 คะแนน 
 

จำนวนอาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
 X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

25 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. - - 
 

 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ 

 ตัวตั้ง 
จำนวนอาจารยที่มีวุฒปิริญญาเอก 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

0 5 X 100 รอยละ 0 
 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่

มีวุฒิปริญญาเอก (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กำหนดใหคะแนนเต็ม 

5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
0 ป.ตรี  20 , ป.โท 60 X 5 0 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน  

ตัวบงชี ้
เปาหมา

ย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รอยละ

20 
รอยละ

20 
คะแนน 

รอยละ

20 
คะแนน 

รอยละ

20 
คะแนน 

รอยละ

0 
คะแนน 

   9 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
  

ผูกำกับดูแลตัวบงชี ้  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาติ โทรศัพท  : 0828282871 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาติ โทรศัพท  :  0828282871 

 
เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
ระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ขึ้นไป 
ระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนทีไ่ด=  
 
 
  

ผลการดำเนินงาน 
ในปการศึกษา  2562 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีอาจารยผูรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 5 คน เปนอาจารยที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการในตำแหนงผูชวยศาสตราจารย จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งคดิเปน  3.33 คะแนน 

  
อาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

1. ผศ.สารภี จุลแกว 
2. ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส 

 

  

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบทัง้หมด 

X 100 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

27 

 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

2 5 X 100 รอยละ 40 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ (ทีไ่ดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กำหนดใหคะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
40 ป.ตรี  60 , ป.โท 80 X 5 3.33 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารย

ผูรับผิดชอบที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 60 รอยละ 20 
1.67 

คะแนน 

รอยละ 20 
1.67 

คะแนน 

รอยละ 40 
3.33 

คะแนน 

รอยละ 40 
3.33 

คะแนน 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี ้  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาติ โทรศัพท  : 0828282871 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาติ โทรศัพท  :  0828282871 
เกณฑการประเมิน  
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด  =  
 
 
 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
-  มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
- มีการจดแจงลิขสิทธ 

0.80 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู ในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบทั้งหมด 
 

 X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

29 

 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลัก เกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการ

แลว ไดแก 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
¾ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
¾ กรณีศึกษา 
¾ ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
¾ ซอฟตแวร 
¾ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 
1. การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
2. ผลวิชาการทั้งหมดจะตองไดรัยการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และที่แกไข

เพิม่เติม 
ผลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีผลงานวิชาการของอาจารย จำนวน 13 เรื่อง มีผลรวมถวง

น้ำหนัก 2.6  คิดเปนรอยละ 52  คิดเปน 5 คะแนน 

 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
ผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานวชิาการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

ตัวหาร 
จำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

2.6 5 X 100 รอยละ 52 
 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
 รอยละของผลรวมถวงนำ้หนักของผลงาน

วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่ได

จากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กำหนดให

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 

52 ป.ตร ี20 , ป.โท 40 X 5 5 คะแนน 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลงานว ิช าการของ

อาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตร 

รอยละ 50 ผลรวมถวง

น้ำหนัก 4 
รอยละ 80 
เทากับ 5

คะแนน 

ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

8.8 
รอยละ 

176 
เทากับ 5

คะแนน 

ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

4.8 
รอยละ 96 
เทากับ 5

คะแนน 

ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

2.6 
รอยละ 52 
เทากับ 5

คะแนน 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

31 

 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป / สถานที่ 

คา

น้ำหนัก 
4.2.3-0-1  กูรุสดี กูสกุล 

ซัฮรุล บาฮาโซะ  
กฤษณวรา รัตนโอภาส  
สารภี จุลแกว 

การทดสอบเว็บไซตอัตโนมัติ

ดวย Robot Framework 
และ Selenium2Library 
กรณีศึกษา: งานประชุม

วิชาการเครือขายดาน

วิทยาศาสตรภาคใตครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี เครือขาย

สถาบนัอุดมศึกษาภาคใต 

คร้ังที่ 5 วันที่ 6-7 กุมภาพนัธ 
2563 

0.2 

4.2.3-0-2  สารภี จุลแกว 
จิรัฐติกาล ปราณเกิด  
ศตวรรษ ปยะพงศ  
เกศินี บุญชวย 

ระบบจัดระเบียบจอด

ยานพาหนะของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

งานประชุมวชิาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ราช

ภัฏสุราษฎรธานีวจิัย ครั้งที่ 

15 12-13 ธันวาคม 2562 

0.2 

4.2.3-0-3  โชติธรรม ธารรักษ 
ดินาถ หลำสุบ 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร

ประมาณคาประสิทธิภาพ

การกระจายภาระงานแบบ

ราวนดโรบินบน MariaDB 
Galera Cluster Single 
Board 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 30 และการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คร้ังที่ 1 
30 พฤษภาคม 2563 

0.2 

4.2.3-0-4  พรชิดา ฮะยีตาํมะลงั 
กฤติมา เสียมไหม 
กฤษณวรา รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน ชชูื่น 

การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ I/O ดวยเกณฑ
การควบคุม 
หนวยบันทึก Hadoop 
กรณีศึกษา Terasort 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ 

ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ัง

ที่ ๑๕ 12 ธันวาคม 2562 

0.2 

4.2.3-0-5  อัสมา สลีมนิ 
พัชรพร ภูใหม 
กฤษณวรา รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน ชชูื่น 

การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ HTTP/2 และ 
HTTP/1.1  
กรณีศึกษา: Bootstrap 
Theme 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาต ิและนานาชาติ 

ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ัง

ที่ ๑๕ 12 ธันวาคม 2562 

0.2 

4.2.3-0-6  ภาคภูมิ มันแอ 
ปะพาดา ณ วิเชยีร 
กฤษณวรา รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน ชชูื่น 

การเพิ่มประสิทธิภาพจำแนก

บทความวชิาการดวยการคัด

แยกคำ กรณีศึกษา: งาน

ประชุมวชิาการ 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เครือขาย

สถาบนัอุดมศึกษาภาคใต 

0.2 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

32 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป / สถานที่ 

คา

น้ำหนัก 
เครือขายดานวิทยาศาสตร

ภาคใตครั้งที่ 4 
คร้ังที่ 5 วันที่ 6-7 
กุมภาพันธ 2563 

4.2.3-0-7  ภาคภูมิ มันแอ 
ปะพาดา ณ วิเชยีร 
กฤษณวรา รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน ชชูื่น 

การประยุกตใช Feature 
Selection รวมกับการ
จำแนกขอมูลเพื่อคัดแยก

บทความวิจยั กรณีศึกษา: 
งานประชุมวชิาการเครือขาย

ดานวิทยาศาสตรภาคใตครั้ง

ที่ ๔ 

การประชุมวชิาการ 
IAMBEST 2020 วันที่ 28 - 
29 พฤษภาคม 2563  

0.2 

4.2.3-0-8  ยุพดี อินทสร 
พัฒนะ วรรณวิไล 
คมกฤช เจริญ 
นูรูลนาเดีย เจะฮะ 
อารีนัท สาหน ิ

การพัฒนาระบบการจัดการ 

UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา

ดวยเว็ปแอปพลเคชนั 

การประชุมหาดใหญวิชากา

ราระดับชาติและนานาชาติ 

คร้ังที่ 10 วันที่ 12-13 
กรกฏาคม 62 

0.2 

4.2.3-0-9  ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 
สกรรจ รอดคลาย 
นูรฮัยฟา อาแว 

การพัฒนาระบบชวย

สนับสนนุการตัดสนิใจซอม

ครุภัณฑ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

การประชมวชิาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
มหาวิทยาลยัราชภัฎ

นครปฐม วันที่ 11-12 
กรกฏาคม 2562 

0.2 

4.2.3-0-10  นัยพินิจ มาตรศรี 
คมกฤช เจริญ 
เกศินี บุญชวย 
ยุพดี อินทสร 

ระบบจัดการการเดินเรือ

เกาะยาวเซ็นเตอรกรุป 
การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต

วิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 21 
กุมภาพันธ 2563 

0.2 

4.2.3-0-11  คมกฤช เจริญ 
พัฒนะ วรรณวิไล 
นาเดีย แวนา 
สามีเราะห สามะ 
ยุพดี อินทสร 

แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปจจุบัน 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต

วิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 21 
กุมภาพันธ 2564 

0.2 

4.2.3-0-12  อาแอเซาะ ลือโมะ 
จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ
ดินาถ หลำสุบ 
นลินี อินทมะโน 

ระบบประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย ศูนยพฒันาเด็กเล็ก

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

การประชุมหาดใหญวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ คร้ัง

ที่ 10 
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 

0.2 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

33 

 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป / สถานที่ 

คา

น้ำหนัก 
2562 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ 

4.2.3-0-13  อามีเนาะ กาเดย 
มารีแย บาราหาแบ 
จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ
โชติธรรม ธารรักษ 
ดินาถ หลำสุบ 
นลินี อินทมะโน 

แอปพลิเคชันคนหาหองเชา

บริเวณพื้นที่ใกลเคียง

สถาบนัอุดมศึกษา 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ราช

ภัฏสุราษฎรธานีวจิัย ครั้งที่ 

15 
ระหวางวันที่ 12–13 
ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร

ธาน ี

0.2 

 
ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงชี้ที่ 4.2  
 
ผลรวม = คุณวุฒิปริญญาเอก + ดำรงตำแหนงทางวิชาการ + ผลงานทางวิชาการ 

  3  
 = (0 + 3.33 + 5) / 3 
 = 2.78 
 
สรุปตัวบงชี้ที่ 4.2 
จุดแข็ง 
 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนดและผลติงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สงเสริมใหผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพื่อใหไดคะแนนตอชิ้นงานวิจัยที่สงูขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ยังขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒปิริญญาเอก และควรเพิ่มผูมีตำแหนงวิชาการ 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 สงเสริมการพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาตอและการขอตำแหนงทางวิชาการ 
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34 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี ้  : นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาติ โทรศัพท  : 0828282871 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  นายจักสทิธิ์  โอฬาริกชาติ โทรศัพท  :  0828282871 
 

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

- ไมมีการ
รายงานผล

การ

ดำเนินงาน 

- มีการ
รายงานผล

การ

ดำเนินงาน

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดำเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคำอธิบาย

ในตัวบงช้ี 

- มีการรายงานผล
การดำเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คำอธิบายในตัว

บงชี ้
- มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้น

ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดำเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคำอธิบาย

ในตัวบงชี้ 
- มีแนวโนมผล
การ

ดำเนินงานท่ีดี

ขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการดำเนินงาน

ครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัว

บงชี ้
- มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน 
เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันใน

สถาบันกลุมเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ

ดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจรงิ 
 

ผลการดำเนินงาน 
อัตราการคงอยูของอาจารย 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรจำนวน 5 ทาน ซึ่งอาจารยมีความเพียงพอ

ตอสัดสวนจำนวนนักศึกษาที่ใชสำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้ง

มีการจัดทำแบบสำรวจแนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2560 - 2562 

อัตราการคงอยู รอยละ 100 ดังนี้ 
ลำดับ ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
1 ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ผศ.สารภี จลุแกว 
2 นายจักสิทธิ์ โอฬารกิชาต ิ นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ
3 นางสาวยุพดี อินทสร นางสาวยุพดี อินทสร นางสาวยุพดี อินทสร 
4 นายโชติธรรม ธารรักษ นายโชติธรรม ธารรักษ นายโชติธรรม ธารรักษ 
5 นายกฤษณวรา  รตันโอภาส ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส 

รอยละอัตราการคงอยู 100 100 100 
หมายเหตุ** อัตราคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรวามกีารเปลี่ยนแปลงในแต

ละป ตัง้แตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภาพมหาวทิยาลัยใหเปดดำเนินการ 
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ผลการดำเนินงาน 
ความพึงพอใจของอาจารย 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อหารือดานการบริหาร

จัดการหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกครั้ง ทำใหการหารือ
การจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูสอน การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดำเนินงานตามหนาที่ การจัดทำ มคอ.3 - 7 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูสอน มีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตละปการศึกษา ดังนี้ 
 

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2559 4.87 n/a 
2560 4.97 เพิ่มข้ึน 
2561 4.98 เพิ่มข้ึน 
2562 4.90 ลดลง 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรทั้ง 5 คน ที่ไดทำ

หนาที่ประจำหลักสูตร เปนการประเมินความพงึพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอกระบวนการที่ได

ดำเนินการใหกับอาจารยตามกจิกรรมตาง ๆ 
 

 
 
 หากพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

นับตั้งแตป 2599 เปนตนมา จะเห็นวามีคาความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในป 2560 และ 2561 และแมจ ะลดลง

เล็กนอยในป 2562 แตโดยรวมถือวามีแนวโนมที่ดีขึ้น 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.3-0-1 มคอ.2 
4.3-0-2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

4.87

4.97 4.98

4.9

4.8
4.82
4.84
4.86
4.88
4.9

4.92
4.94
4.96
4.98

5

2559 2560 2561 2562

Series1 เสน้แนวโนม้
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
ผลที่เกิดกับอาจารย คะแนน 4 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 

 
 9 

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 

สรุปตัวบงชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 
ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ไมมี 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1. ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จำนวนนักศึกษาคงอยู  

ปการศึกษา

รับเขา 
จำนวนรับเขา 

จำนวนนักศึกษาคงอยู (คน) 
2558 2559 2560 2561 2562 

2557 80 66 (82.50%) 43 (53.75%) 41 (51.25%) 39 (48.75%) 38 (47.50%) 
2558 68  52 (76.47%) 44 (64.71%) 38 (55.88%) 36 (52.94%) 
2559 59   40 (67.80%) 38 (64.41%) 31 (52.54%) 
2560 67    47 (70.15%) 40 (59.70%) 
2561 28     27 (96.43%) 
2562 27      
รวม 249 66 (82.50%) 95 (64.19%) 125 (60.39%) 162 (59.12%) 172 (56.95%) 

 

2. ปจจัย/ที่มีผลตอจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
1. พื้นฐานทางดานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นฐานไมเทากัน นักศึกษา

บางคนมีทักษะทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษคอนขางนอย ทำใหไมสามารถเรียนรูเนื้อหาในระดับอุดมศึกษาไดอยาง

ตอเนื่อง และไมสามารถเรียนไดทันเพื่อนนักศึกษาคนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกัน 
2. ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว นักศึกษาจำนวนมากในหลักสูตรมีความประสงคขอกูยืมเงินจากกองทุน 

กยศ. แตมีนักศึกษาเพียงบางสวนเทานั้นที่มีสิทธิ์ไดรับทุน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางคนตองทำงานนอกเวลาหลังเลิก

เรียน เพื่อหาเงินเปนทุนการศึกษา ทำใหสงผลกระทบตอการเรียน 
3. ปญหาดานการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเปนระดับมหาวิทยาลัย 

 

3. จำนวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  
(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานั้น โดยเร่ิมตนจากป

การศึกษาที่ใชหลักสูตร) 

ชั้นปที ่
จำนวนนักศึกษา (คน) 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศกึษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

1 66 (82.50%) 52 (76.47%) 40 (67.80%) 47 (70.15%) 27 (96.43%) 24 (88.89%) 
2 43 (65.15%) 44 (84.62%) 38 (95.00%) 40 (85.11%) 24 (88.89%) - 
3 41 (95.35%) 38 (86.36%) 31 (81.58%) 35 (87.50%) - - 
4 39 (95.12%) 36 (94.74%) 31 (100.00%) - - - 
5 38 (97.44%) 35 (97.22%) - - - - 
6 37 (97.37%) - - - - - 

รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน

ตามแผนกำหนดการศึกษา 37 (97.37%) 35 (97.22%) 31 (100.00%) 35 (87.50%) 24 (88.89%) 24 (88.89%) 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจำนวน

นักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

ชั้นป

ที่ 

รอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
ปการศึกษา 

2557 
ปการศึกษา 

2558 
ปการศึกษา 

2559 
ปการศึกษา 

2560 
ปการศึกษา 

2561 
ปการศึกษา 

2562 
1 66  

(82.50%) 
52  

(76.47%) 
40  

(67.80%) 
47 

(70.15%) 
27 

(96.43%) 
24 

(88.89%) 
2 43  

(65.15%) 
44  

(84.62%) 
38  

(95.00%) 
40 

(85.11%) 
24 

(88.89%) 
- 

3 41  
(95.35%) 

38  
(86.36%) 

31  
(81.58%) 

35 
(87.50%) 

- - 

4 39  
(95.12%) 

36  
(94.74%) 

31 
(100.00%) 

- - - 

5 38  
(97.44%) 

35  
(97.22%) 

- - - - 

6 37  
(97.37%) 

- - - - - 

 
5. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปที่รายงาน 6 คน 

5.1 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษากอนกำหนดเวลาของหลักสูตร  1  คน (3 ปคร่ึง) 
5.2 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร  5  คน 
5.3 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร  25 คน 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
6.1  รอยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ปรับเขา 
จำนวน

รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  
แยกตามปการศึกษา 

สำเร็จ

การศึกษา

ทั้งหมด 

จำนวนที่คง

คางอยู 
จำนวนพน

สภาพ 
อัตราสำเร็จ อัตราคงอยู 

2560 2561 2562 

2558 68 - 8(11.76%) 10(14.71%) 18 17 33 26.47 % 51.47 % 

2559 59 - - 6(10.17%) 6 25 28 10.17 % 52.54 % 

2560 67 - - - 0 35 32 0.00 % 52.24 % 

2561 28 - - - 0 24 4 0.00 % 85.71 % 

2562 27 - - - 0 24 3 0.00 % 88.89 % 
รวม 249 - 8 16 24 125 100 18.90 % 52.51 % 
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6.2  ขอสังเกตเก่ียวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 รายงานขอสังเกตปจจัยในการสำเร็จการศึกษา 
- นักศึกษาสวนใหญยังคงติด IP ในรายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร  
- นักศึกษาไมลงทะเบียนในรายวิชากลุมคณิตศาสตร ตามแผนการเรียน 
- นักศึกษามักลงทะเบียนในรายวิชาและยกเลิกการลงทะเบียนตามเพื่อน โดยไมไดคำนึงถึงศักยภาพของตนเอง

อีกทั้งยังไมไดสอบถามจากอาจารยประจำวิชาถึงความเหมาะสมของการยกเลิกในรายวิชาดังกลาว  
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวยุพดี อินทสร    โทรศัพท  : 0897374554 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวยุพดี อินทสร    โทรศัพท  : 0897374554 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกำกับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏบัิติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
เปาประสงค 

1. นักศึกษาแรกเขาเปนไปตามแผนรับนักศึกษา จำนวน 80 คน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00  

การวางแผน (P) 
 จากปการศึกษา 2561 ที่ผานมาจำนวนนักศึกษาที่รับเขามีอัตราลดลง จากจำนวนการรับเขาของนักศึกษา 
ทั้งนี้ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตั้งแต 
- ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากข้ึน โดยผานทาง road show ในสถานศึกษา ใหตรงกับกลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้น 
- ประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับโครงการบริการวิชาการใหกับโรงเรียนที่นักศึกษาเปนศิษยเกา  
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ผลการดำเนินงาน 
- ประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับโครงการบริการวิชาการในรายวิชา 
- กำหนดเปนขอตกลงรวมกันภายในหลักสูตรและโปรแกรมวิชาวา หากมีการบริการวิชาการสูโรงเรียน จะตองมี

การดำเนินงานประชาสัมพันธหลักสูตรควบคูไปดวยเสมอทุกคร้ัง 
- ประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา สื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ  โดยนำเสนอโครงสราง

หลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ เปนตน  
- ปรับคุณสมบัติผูสมัครใหกวางขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนผูที่มีโอกาสสมัครเรียนในหลักสูตรใหมากขึ้น โดยเดิมรับเฉพาะ

วุฒิการศึกษามัธยมปลายสายวิทย-คณิต ในปถัดไปขยายคุณสมบัติรับวุฒิการศึกษามัธยมปลายสายวิทย -คณิต 

หรือคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของ

กับคอมพิวเตอร 
ดังนั้นในปการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงไดดำเนินการกำหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา

เพื่อใหมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นโดยดำเนินการรวมกับคณะ และกำหนดกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการ

รับนักศึกษา ดังนี้ 
- กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธหลักสูตร โดยผานทาง road show ทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา ทางสื่อ

สังคมออนไลน และทางงานบริการวิชาการ 
- กำหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 จำนวน 80 คน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผูเขารับการศึกษาตามที่

กำหนดใน มคอ.2 ดังนี้ 
x ตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ

คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของ

กับคอมพิวเตอร  
x มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 
- กำหนดกระบวนการรับนักศึกษา ตามประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยคณะรวมกับสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามระบบ TCAS คือ 
x กำหนดแนวทางการรับนักศึกษา โดยแบงออกเปนรอบ ไดแก  

- รอบที่ 1 ประเภท Portfolio  
� รอบที่ 1/1 ประเภท portfolio 
� รอบที่ 1/1 ประเภทกีฬาและความสามารถพิเศษ 
� รอบที่ 1/2 ประเภท Portfolio 

- รอบที่ 2 ประเภทโควตา 
� โควตากีฬา 
�  โควตาครูแนะแนว 
�  โควตาโรงเรียน 
�  โควตาคณะ 
�  โควตาพิเศษสำหรับผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลการดำเนินงาน 
- รอบที่ 3.5 ประเภทภาคี 

� (รับสมัครรวมกันกับกลุมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต 
สงขลา และยะลา) 

� รอบรับแจงจํานง 
� รอบรับเพิ่มเติม 

- รอบที่ 5 
� รอบรับตรงอิสระ 
� รอบรับตรงอิสระ (รับแจงความจํานง) 

การดำเนินการ (D) 
 หลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกรวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อทำการรับนักศึกษาประจำป

การศึกษา 2562 ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตาง ๆ ที่กำหนด ดังนี้ 
- คณะกรรมการหลักสูตรรวมกับหลักสูตรและคณะ ไดประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น ผานทาง road show 

ทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา ทางสื่อสังคมออนไลน (Facebook, Boost Post)  
- นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรไดดำเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางโครงการบริการวิชาการที่บูรณา

การรวมกับรายวิชาของหลักสูตร โดยทำการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับนักเรียนในโรงเรียนที่นักศึกษาเปน

ศิษยเกา ซึ่งไดดำเนินการโครงการไปทั้งสิ้น  3 โครงการ 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสงเสริมวิทยามูลนิธิ โรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ โรงเรียนรุงโรจนวิทยา โรงเรียนระโนด โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนหาดใหญพิทยาคม 

- มีการดำเนินการรับนักศึกษาภายใตการดำเนินการของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีตัวแทน

อาจารยประจำหลักสูตรเขารวมเปนกรรมการคุมสอบขอเขียนและรวมเปนกรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อทำ

หนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษาตามประเด็นดานตาง ๆ ไดแก ดานบุคลิกภาพ ดานการใชภาษา ดานเจตคติตอ

วิชาชีพ และดานความสนใจตอเหตุการณบานเมือง เพื่อสังเกตพฤติกรรมความพรอม ความตั้งใจตอการเรียนใน

หลักสูตร นอกจากนี้ยังพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นตนทั้งดานความรูพื ้นฐานทางวิชาการ หรือประสบการณ

กิจกรรมที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร 
การประเมินผลการดำเนินการ (C)  
 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการรับเขานักศึกษา พบวานักศึกษาที่รับเขาในป

การศึกษา 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 27 คน ซึ่งไมเปนไปตามแผนที่วางไว ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดขอสรุปจากที่ประชุมใน
เร่ืองปญหาการรับนักศึกษาที่มีจำนวนต่ำกวาเปาหมาย ไดแก 
- การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ไมทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงการออก road show พรอมกันทั้ง

คณะ อาจจะไมตรงกลุมเปาหมายที่จะเลือกเรียนในสาขานี้ 
- ในสภาพสังคมปจจุบันคานิยมของนักเรียนในการศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรลดลง 
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีเปดสอนในเกือบทุกสถาบันอุดมศึกษา ทำใหนักศึกษามีตัวเลือกในการตัดสินใจ

มากข้ึน 
- หลักสูตรที่เปดใหมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
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ผลการดำเนินงาน 
ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมีการปรับเปลี่ยนจำนวนการรับนักศึกษาเขาจากเดิม 80 คน เปน 40 คน เพื่อให

สอดคลองกับสภาพสถานการณการรับนักศึกษาในปจจุบัน และหากมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปถัดไปควร

คำนึงถึงสถานการณจำนวนนักศึกษาที่ลดลงทุกปในการกำหนดจำนวนการรับนักศึกษาเขาดวย 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา พบวา มีคาเฉลี่ย

อยูที่ 4.41 ซึ่งเปนไปตามเปาประสงคที่ไดตั้งไว 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกและใหขอเสนอแนะ เพื่อนำไปใช

ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
- ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากข้ึน โดยผานทาง road show ในสถานศึกษา ใหตรงกับกลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้น 
- ยังคงดำเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับโครงการบริการวิชาการรวมกับรายวิชาในหลักสูตรใหกับ

โรงเรียนที่นักศึกษาเปนศิษยเกา และเพิ่มการประชาสัมพันธใหมีจำนวนโรงเรียนเพิ่มขึ้น (ซึ่งขณะนี้ไดดำเนินการ
ไปแลว 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนทาแพผดุงวิทย โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมพัฒนา) โรงเรียนตัสดีกี
ยะห โรงเรียนจะนะวิทยา โรงเรียนดีนุลอิสลาม โรงเรียนศาสนบำรุง โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียน

อิสลามวิทยานุเคราะห โรงเรียนสะทิ้งพระวิทยา โรงเรียนทาใหญวิทยา และโรงเรียนสรรเสริญอสิลาม  
- กำหนดขอตกลงรวมกันภายในหลักสูตรและโปรแกรมวิชาวา หากมีการบริการวิชาการสูโรงเรียน จะตองมีการ

ดำเนินงานประชาสัมพันธหลักสูตรควบคูไปดวยเสมอทุกคร้ัง 
- ประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา สื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ  โดยนำเสนอโครงสราง

หลักสตูร กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จ เปนตน  
- ประชาสัมพันธหลักสูตรผานทางสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook โดยใชรุนพี่ในการสงตอขอมูลไปยังรุนนองใน

โรงเรียนเดิม 
- ปรับจำนวนรับนักศึกษาจากเดิม 80 คน เปน 40 คน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่นักศึกษามี

จำนวนลดลง (ซึ่งในขณะนี้ไดจัดทำ สมอ.08 เพื่อทำการปรับจำนวนเรียบรอยแลว) 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
เปาประสงค(O) 

1. นักศึกษาใหมมีอัตราการคงอยูมากกวา 80% และนักศึกษาใหมมีผลการเรียนอยูในภาวะปกติ (ไมติดภาวะ
วิกฤต) มากกวา 80%  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00  
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกและใหขอเสนอแนะ เพื่อนำไป ใช

ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2562 ดังนี้ 
- คงการสอนการปรับพื้นฐานที่ดำเนินงานรวมกับคณะ  
- คงโครงการพี่สอนนอง แตตองทำแบบตอเนื่องในระยะยาวมากกวานี้ 
- คงการสรางแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนในหลักสูตร โดยใหรุนพี่ที่ประสบความสำเร็จแนะนำวิธีการ

เรียน การปรับตัว และการเลือกรายวิชาตาง ๆ เปนตน 
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ผลการดำเนินงาน 
- คงการเพิ่มชองทางในการสรางความเขาใจระหวางผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา เชน ผานทาง 

Facebook ของหลักสูตรโดยเฉพาะ หรือผานทางไลนกลุมผูปกครอง เพื่อใหสามารถนำเสนอขอมูล
กิจกรรมตาง ๆ ได 

 ดังนั้นในปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม ซึ่งดำเนินงาน
รวมกับคณะ โดยไดวางแผนและจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน โดยคำนึงถึงปญหา

หรือขอจำกัดของนักศึกษา ตามกลยุทธที่ระบุไวใน มคอ.2 ดังนี้ 
 1) ดานการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย 
 2) ดานพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร 
 3) ดานการใชภาษาไทย 
 4) ดานการไมเขาใจธรรมชาติของหลักสูตร 
 ซึ่งทางหลักสูตรไดรวมกันพิจารณาปญหาดังกลาว จึงรวมกันวางแผนในรูปของโครงการตางๆ โดยหลักสูตร

มีสวนรวมในโครงการเตรียมความพรอม ดังนี้ 
- กำหนดการเพิ่มชองทางในการสรางความเขาใจระหวางนักศึกษา ผูปกครอง และหลักสูตรผานทางชองทางสื่อ

สังคมออนไลน (เฟซบุกของหลักสูตร, ไลนกลุมของนักศึกษา/ผูปกครอง)  
- กำหนดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีการสอดแทรกกิจกรรมที่ชวยฝกการอาน เขียน และนำเสนอหนาชั้นเรียน 

เพื่อแกปญหาดานการใชภาษาไทย 
- วางแผนโครงการปรับพื้นฐานวิชาการ ประจำปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปรับพื้นฐานความรู

ดานวิชาแคลคูลัส และกำหนดใหมีการเตรียมความพรอมทางดานคอมพิวเตอรสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

โดยคำนึงถึงความรูพื้นฐานเบื้องตนที่นักศึกษาจำเปนตองทราบกอนการเขาศึกษา เชน ทักษะการพิมพดีด การ

คนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต การใช เครื ่องมือ Google application ภาพรวมของหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร และแนวทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อลดอัตราการพนสภาพหรือการลาออกกลางคัน

โดยมอบหมายใหกรรมการหลักสูตร และอาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรเปนผูสอนในรายวิชาทางดาน

คอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังมีการกำหนดการวางแผนเพิ่มเนื้อหาในการปรับพื้นฐาน โดยใหรุนพี่ที่สำเร็จการศึกษา

แลวมาสรางแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนในหลักสูตรทั้งการแนะนำวิธีการเรียน การปรับตัว และการเลือก

รายวิชาตาง ๆ เปนตน 
- วางแผนโครงการพี่สอนนอง รวมกับนักศึกษาปที่ 2 เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนผานวิชาในกลุมคณิตศาสตรสอน

นักศึกษาในชวงเย็นหลังเลิกเรียน 
- วางแผนโครงการ Sci&Tech ผูกพันสานสัมพันธ 62 รวมกับทางคณะซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อฝกการ

แกปญหา การเปนผูนำ การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชั้นป รวมถึง

การสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ โดยหลักสูตรไดมอบหมาย

ใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของโปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ใน

การจัดโครงการ และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละชั้นปรวมดูแลนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

ดังกลาว 
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ผลการดำเนินงาน 
- วางแผนโครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับทางคณะซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ

เตรียมความพรอมและทำความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การใชชีวิตใน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาใหม โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศกึษา

ของโปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมาย

ใหอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมดูแลนักศึกษาที่เขารวมโครงการดังกลาว 
- วางแผนโครงการสงเสริมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติรวมกับทางคณะซึ่ง

เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อใหความรูและสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ และอาคารเรียนอยางปลอดภัย ทั้งใน

ภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย โดยหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหตัวแทนฝายพัฒนานักศึกษาของ

โปรแกรมเขาประชุมรวมกับคณะ เพื่อรับทราบกิจกรรม วันที่ และสถานที่ในการจัดโครงการ และมอบหมายให

อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 รวมดูแลนักศึกษาที่เขารวมโครงการดังกลาว 
 
การดำเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหมของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดทำกิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษาของนักศึกษาใหม โดยการดำเนินงานของหลักสูตร รวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการ

เรียน ดังนี้ 
 1. โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ  
 หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาและคณะ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการโดยเรียนเสริม

วิชาแคลคูลัส1 และพื้นฐานทางคอมพิวเตอรสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังไดจัดใหรุ นพี่ที่สำเร็จ

การศึกษามาสรางแรงบันดาลในในการเรียนในหลักสูตร แนะนำวิธกีารเรียน การปรับตัว และการเลือกรายวิชาตาง ๆ 
 2. โครงการ Sci&Tech ผูกพันสานสัมพันธ 62 
 หลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการ Sci&Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
รุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะ ณ ฐานทัพเรือสงขลา  นักศึกษามีโอกาสไดรวมกันทำกิจกรรม

นันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา การเปนผูนำ การกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับรุนพี่และ

เพื่อนรวมชั้นป เปนตน 
 3. โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) 
 หลักสูตรรวมกับคณะ และสนส. จัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพื่อการ

เตรียมความพรอมและทำความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จัดระบบที่ปรึกษา แนะแนว 

มีอาจารยที ่ปรึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารยผู สอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหาหลักสูตรมีคู มือก าร

ลงทะเบียนเรียน และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และ

มีคูมือแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรใหกับนักศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตรทุกทานไดมีการตอบขอ

ซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การเทียบโอนรายวิชา การเบิก

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุนกูยืมการศึกษา (กยศ.) เปนตน 
 ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมดังกลาวไดมีการสรางไลนกลุมสำหรับใหผูปกครองนักศึกษาป1 เพื่อสรางความ

เขาใจระหวางผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษาใหสามารถซักถามและปรึกษาขอสงสัยตาง ๆ ได รวมถึงสรางการมีสวน
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ผลการดำเนินงาน 
รวมในการดูแลบุตรหลานของตนเอง และสรางไลนกลุมสำหรับนักศึกษาป 1 กับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถสง

ตอขอมูลสำคัญ ติดตอ และปรึกษาขอสงสัยกับอาจารยที่ปรึกษาได 
 4. โครงการสงเสริมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
 หลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน 

และภัยธรรมชาติโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายสาธิตการปองกันแกไขอันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากการใชหองปฏิบัติการ

และอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูและทักษะการใช

หองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมในหองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแกปญหา

เบื้องตนได 
 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 หลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา พบวา

พบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชั้นปที่ 1 แตมี
ขอสังเกตดังนี้ 
- เมื่อพิจารณาจากอัตราการคงอยูของนักศึกษายอนหลัง 4 ป เทยีบกับนักศึกษาแรกเขาพบวา ปการศึกษา 2559 

(67.79%) ปการศึกษา 2560 (70.14) ปการศึกษา 2561 (96.43%) และปการศึกษา 2562 (88.89%) ซึ่งแมใน
ปที่ผานมาจะมีอัตราการคงอยูลดลงเล็กนอย เนื่องจากมีนักศึกษา 2 คนที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกแต

ไมไดเขาเรียนและไมมาติดตอทางมหาวิทยาลัยอีกเลย เมื่อดูแนวโนมในภาครวมยอนหลัง 4 ป จึงกลาวไดวามี

แนวโนมอัตราการคงอยูของนักศึกษาดีขึ้น 
- และเมื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาป 1 พบวาไมมีนักศึกษาคนใดอยูในภาวะวิกฤติ และนักศึกษาป 2 

เดิมอยูในภาวะวิกฤติจำนวน 4 คน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาพบวาเหลือนักศึกษาที่อยูในภาวะวิกฤติเพียง 1 คน 

(เนื่องจากติด I อยู 1 วิชา และคาดวาหลังจากไดเกรดแลวนาจะหลุดจากภาวะวิกฤติ) 
 จากขอมูลขางตนจึงเห็นไดวา นักศึกษาใหมมีอัตราการคงอยูมากกวา 80% และนักศึกษาใหมมีผลการเรียน
อยูในภาวะปกติ (ไมติดภาวะวิกฤต) มากกวา 80%  ซึ่งเปนไปตามเปาประสงคที่ไดตั้งไว 
 และในสวนของผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา พบวา 

มีคาเฉลี่ย 4.41 ซึ่งเปนไปตามเปาประสงคที่ไดตั้งไว  
 
- นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากขอมูลของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในกลุมวิชาคณิตศาสตร พบวา 
� นักศึกษายังคงมีปญหาในรายวิชาแคลคูลัส1 (นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 26 คน ผาน 5 คน ไมผาน 1 คน 

และยกเลิก 19 คน) ทั้งที่มีการปรับพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรกอนการเรียน อีกทั้งยังมีการจัดโครงการพี่

สอนนองเพิ่มเติมหลังเรียนเพื่อใหรุนพี่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรสอนในรายวิชาแคลคูลัส 1 แกนองป 1 

ซึ่งอาจเปนเพราะระยะเวลาในการจัดโครงการที่ยังไมเพียงพอและยังไมตอเนื่อง เนื่องจากนักศึกษาป 1 มัก

มีกิจกรรมที่ตองทำหลังเลิกเรียนจึงไมสามารถนัดเวลาเรียนได นอกจากนี้ในรายวิชาแคลคูลัสเปนวิชาที่มีการ
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ผลการดำเนินงาน 
เก็บคะแนนระหวางภาคเปนการสอบทั้งสิ้น ดังนั้นหากนักศึกษาไมเขาใจยอมไมสามารถทำคะแนนเก็บ

ระหวางภาคได 
� สำหรับวิชาโครงสรางดีสครีตนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 25 คน และผานหมด 25 คนและสวนใหญไดเกรด

ในชวงระหวาง A-C+ ซึ่งพบวาดีกวานักศึกษาในป 61 (ไดเกรด A-D โดยมีนักศึกษาไดเกรด D+ มากที่สุด)
ทั้งนี้จากการสอบถามอาจารยผูสอน พบวา อาจารยผูสอนมีการปรับกระบวนการสอน เชน ใช ซอฟตแวร

ประยุกตแทนการเขียนโปรแกรมแบบเดิม มีการเพิ่มอาจารยผูสอน ปรับการเก็บคะแนนสอบอีกทั้งในชวง

ปลายของการเรียนเปนชวงที่มีสถานการณโรคโควิดระบาดทำใหการสอบเปนแบบออนไลน ซึ่งอาจมผีลทำ

ใหคะแนนเกิดการเบี่ยงเบนได 
 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 หลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกและใหขอเสนอแนะ เพื่อนำไปใช

ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
- คงการสอนการปรับพื้นฐานที่ดำเนินงานรวมกับคณะ  
- คงโครงการพี่สอนนองในรายวิชาแคลคูลัส แตตองทำแบบตอเนื่องในระยะยาวมากกวานี้ 
- นอกจากนี้ยังไดพิจารณารวมกันในสวนของรายวิชาแคลคูลัส ที่เปนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร คงไม

สามารถปรับแกเนื้อหาของการเรียนได แตจะไปปรับเนื้อหาการเรียนใหเหมาะกับนักศึกษาในหลักสูตรตอไป (ใน

สวนของการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป)  
- คงการสรางแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนในหลักสูตร โดยใหรุนพี่ที่ประสบความสำเร็จแนะนำวิธีการเรียน การ

ปรับตัว และการเลือกรายวิชาตาง ๆ เปนตน 
- คงการเพิ่มชองทางในการสรางความเขาใจระหวางผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา เชน ผานทาง Facebook 

ของหลักสูตรโดยเฉพาะ หรือผานทางไลนกลุมผูปกครอง เพื่อใหสามารถนำเสนอขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ได 
- ยังคงนโยบายใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีการสอดแทรกกิจกรรมที่ชวยฝกการอาน เขียน และนำเสนอหนาชั้น

เรียน เพื่อแกปญหาดานการใชภาษาไทย 
- นอกจากนี้เนื่องจากในชวงปลายปการศึกษา 2562 มีสถานการณโรคโควิดระบาด ทางหลักสูตรจึงไดรวมกันวาง

แผนการดำเนินกิจกรรมปรับพื้นฐานในหลักสูตรรวมกับทางคณะในรูปแบบออนไลน ตั้งแตในสวนของโครงการ

ปรับพื้นฐานทางวิชาการ โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการสงเสริมความ

ปลอดภัยในการใชงานหองปฏิบัติการ และในโครงการที่ไมสามารถจัดในรูปแบบออนไลนได เชน โครงการ 

Sci&Tech ผูกพันสานสัมพันธ อาจตองปรับกระบวนการจัดไป 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คำสั่งแตงตั้งอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจำปการศึกษา 2562 
3.1-0-3 รายงานการประชุม ป 62 และ 61 
3.1-0-4 โครงการปรับพ้ืนฐานของคณะ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-0-5 โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ 62 
3.1-0-6 โครงการ Sci & Tech 2019 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

การรับนักศึกษา 3 คะแนน  3 คะแนน  3 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

3 คะแนน 
 

9   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 

ไมมี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 

จำนวนนักศึกษาที่รับเขายังไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เพิม่การประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ใหทั่วถึง และตรงกลุมเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวยุพดี อินทสร    โทรศัพท  : 0897374554 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวยุพดี อินทสร    โทรศัพท  : 0897374554 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการ

กำกับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล

การประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
 

ผลการดำเนินงาน 
การควบคุม การดูแล ใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
เปาประสงค 

1. จำนวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 4.00 

การวางแผน (P) 
 จากปการศึกษา 2561  ที่ผานมาหลักสูตรไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องการคำใหปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแกนักศึกษา ตั้งแต 

- กำหนดจำนวนอาจารยที่ปรึกษา อยางต่ำ 2 คน สำหรับนักศึกษาแตละกลุม เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการ
ดูแลนักศึกษาใหไดอยางทั่วถึง 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
- คงนโยบายการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผานทางสื่อสังคม และคงนโยบาย
การเพิ่มชองทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแลนักศึกษาของตน  

- กำหนดขอตกลงรวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวา หากตองการจะยกเลิกรายวิชาใด ควรปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษากอน เพื่อรวมกันพิจารณา 

- คงการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร และอาจมีการติดตามการใหคำปรึกษาเปนเฉพาะรายบุคคลไป 

- ปรับปรุงแผนการใหคำปรึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษาในแตละชั้นป เพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยที่ปรึกษาและ
แจงใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ 

  ดังนั้นในปการศึกษา 2562 กรรมการหลักสูตรจึงไดมีการวางแผนการดำเนินงานตางๆ รวมกับคณะ และ

กองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
- คณะกรรมการหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อกำหนดรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาเขาใหม จำนวน 2 คน 
(อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และ อ.โชติธรรม ธารรักษ) เพื่อชวยตอบขอซักถามและแกปญหาใหนักศึกษาที่มีขอ

สงสัยหรือปญหาจากการเรียนหรือการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา เชน การเทียบ โอนรายวิชา การเบิกคา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา เปนตน จากนั้นทางหลักสูตรจะจัดสงรายชื่ออาจารยที่

ปรึกษาไปยังกองพัฒนานักศึกษา เพื่อใหกองพัฒนานักศึกษาดำเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ทางกอง

พัฒนานักศึกษาจะจัดโครงการอบรมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความรูในเรื่องบทบาท หนาที่ และความ

รับผิดชอบแกอาจารยที่ปรึกษาตอไป 
- นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังไดแจงใหอาจารยที่ปรึกษาเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที ่ปรึกษากับ
นักศึกษาของตนผานทางเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟซบุก หรือไลน เปนตน ซึ่งชวยเพิ่มความสะดวกในการ

ติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาไดตลอดเวลา และเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่

ปรกึษากับผูปกครองผานทางเครือขายสังคมออนไลน เพื่อใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการดูแลบุตรหลานของตน 
- กองพัฒนานักศึกษาไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปที่ 1 โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายเร่ืองบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาโดย

มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู และสรางความเขาใจ  เกี ่ยวกับบทบาทของอาจารยที ่ปรึก ษาเทคนิคการให

คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา ชี้แจงกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชนของนักศึกษาให

อาจารยที่ปรึกษาไดทราบ  
- คณะรวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดานงานพยาบาลโดยมีแพทย และพยาบาล

วิชาชีพ  บริการรักษาและใหคำแนะนำเร่ืองขอมูลดานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให

นักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเปนขอมูลสำหรับดูแลนักศึกษาสรางภูมิตานทาน  

และปองกันความเสี่ยงตอโรคภัยตาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเปนการชวยเหลือดูแลนักศึกษาอีกชองทางหนึ่ง 

โดยเปนการสงผลใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย   
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ผลการดำเนินงาน 
- หลักสูตรวางแผนเพื่อไดปรับปรุงแผนการใหคำปรึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษาในแตละชั้นป เพื่อเปนแนวทาง

ใหกับอาจารยที่ปรึกษาใหครอบคลุมทั้งดานวิชาการ ดานการใชชีวิต และดานอื่น ๆ ตามนโยบายของทางคณะ

ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปที ่ แนวทางแผนการใหคำปรึกษา (จุดเนน) 
1 - การใชชีวิตภายในมหาวิทยาลัย 

- การลงทะเบียนเรียนตามศักยภาพของตนเอง (รวมการเพิ่ม ถอน และยกเลิกรายวิชา) 
- ทักษะในการสืบคนสารสนเทศ 
- ทักษะการใช Google Classroom เพื่อการเรียน 

2 - การตรวจสอบผลการเรียนและปรับแผนการเรียนรายบุคคล 
- การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกหลักสูตร 
- การวิเคราะหความนาเชื่อถือสารสนเทศ 
- การคนหาแนวทางความชอบในสายวิชาและอาชีพที่ตนสนใจ 

3 - การสงเสริมการเปนผูนำและผูตามที่ดี 
- การสงเสริมการวางแผนและบริหารการใชเวลา 
- การหาหัวขอและการจัดทำโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

4 - การหาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ 
- การตรวจสอบการจบ 
- การปรับตัวเพื่อเขาสูการทำงานนอกมหาวิทยาลัย 
- แนะแนวอาชีพทางดานคอมพิวเตอร 

 
การดำเนินการ (D) 
 หลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกรวมกับคณะ และกองพัฒนา เพื่อควบคุม  ดูแล ใหคำปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาประจำปการศึกษา 2562 ตามแผนที่วางไว ผานขั้นตอนตาง ๆ ที่กำหนด ดังนี้ 
- หลักสูตรไดกำกับ ติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดาน

วิชาการและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาในชวงวันวันพุธ คาบที่ 7-8 ของทุกสัปดาห เพื่อใหคำปรึกษาอบรม

ชี้แนะนักศึกษาใหสามารถดำเนินชีวิตอยางมีความสุขและปลอดภัย ใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่มีปญหาดาน

ตาง ๆ ของทุกสัปดาห โดยจะตอบขอซักถามและชวยแกปญหานักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน 

เชน การยกเลิกรายวิชาเรียน  การแกผลการเรียน การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิ ดอุบัติเหตุ การรับ

ทุนการศึกษา เปนตน ซึ่งนักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดเพิ่มเติมที่หองพักอาจารยตาม

ตารางที่อาจารยแตละทานไดแจงใหทราบ หรือผานทางเครือขายสังคมออนไลนที่อาจารยที่ปรึกษาแตละคน

กำหนดไว นอกจากนี้หลักสูตรยังกำกับ และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บขอมูลประวัตินักศึกษา หรือขอมูล

ที่เก่ียวกับการติดตามและการใหคำปรึกษา เพื่อรวมกันพิจารณาปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ใหคำปรึกษา

แกนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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ผลการดำเนินงาน 
- นอกจากนี้ยังมีอาจารยและเจาหนาที่ประจำคณะและประจำกองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาชมรมของแตละชมรมคอยใหคำปรึกษาในดานการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและ

โครงการอ่ืน ๆ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถดำรงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข และเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรไดรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในโปรแกรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียน

ตามศักยภาพนักศึกษา” เฉพาะนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อใหความรูแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 ในการวิเคราะห 
และวางแผนแผนการเรียนของตนเอง ณ หองประชุม 10-101 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- นอกจากนี้หลักสูตรไดรวมกับคณะในการดำเนินการจัดโครงการตาง ๆ เพื่อเสริมสรางทั้งทักษะทางวิชาการ และ

ทักษะการใชชีวิตใหแกนักศึกษา เชน  
� โครงการสหกิจศึกษา เปนการโครงการที่ใหนักศึกษามีความรูทางดานสหกิจและสามารถหาแหลงฝก

ประสบการณแบบสหกิจได 
� โครงการสัมมนา การพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อกาวสูวัยทำงานแกนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให

นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไดทราบขอมูลสำคัญและเตรียมความพรอมในการเขาสูอาชีพ  
� โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบคณิต/แคลคูลัส เปนโครงการที่ชวยทบทวนเนื้อหาทางดานคณิตศาสตร

เพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจกอนการสอบปลายภาค 
� โครงการมั่นใจเดินหนาสูวิชาชีพ เปนโครงการที่ทำใหนักศึกษามีความมั่นใจในการศึกษาเพื่อเขาสูวิชาชีพ

ของตนเอง 
 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 หลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการควบคุม การดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวแกนักศึกษา พบวากระบวนการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา เปนไปตามแผนที่วางไวโดยมี

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต ใน

ภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ย 4.41 ระดับมาก ซึ่งมีขอนำเสนอดังนี้ 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษา 2 คน ทำใหสามารถดูแล ใหขอมูล ขอเสนอแนะแก

นักศึกษาในที่ปรึกษาไดอยางทั่วถึงและทันเวลา 
- การเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาผานทางเครือขายสังคมออนไลน  เปนการ

เพิ่มชองทางในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แกนักศึกษาทั้งแบบรายกลุมและรายบุคคล นอกจากนี้

ในชวงที่มีสถานการณโรคโควิดระบาดอาจารยที่ปรึกษายังเพิ่มชองทางการใหคำปรึกษาผานทางโปรแกรม

ประชุมออนไลน เชน Zoom , MS Team , Google Meet เพื่อชี้แจงแนวทางในการเรียนและการสอบ
แบบออนไลน 

- เมื่อพิจารณาถึงอัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1-2 ยังคงพบการลาออกเพื่อไปศึกษายังสาขาอื่นหรือ
มหาวิทยาลัยอื่น (รวมประมาณ 5 คน) และเมื่อผานชั้นปที่ 2 ขึ้นไป นักศึกษาจะมีความมั่นใจในการเรียนใน
สาขาเพิ่มมากข้ึน 
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ผลการดำเนินงาน 
- เมื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาป 1 พบวาไมมีนักศึกษาคนใดอยูในภาวะวิกฤติ และนักศึกษาป 2 

เดิมอยูในภาวะวิกฤติจำนวน 4 คน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาพบวาเหลือนักศึกษาที่อยูในภาวะวิกฤติเพียง 1 คน 

(เนื่องจากติด I อยู 1 วิชา และคาดวาหลังจากไดเกรดแลวนาจะหลุดจากภาวะวิกฤติ) 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 เมื่อพิจารณาถึงอัตราการคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 2562 เทียบกับนักศึกษาแรกเขา พบวามี
อัตราการคงอยูที ่สูง (รอยละ 88.89) ซึ ่งถือวามีแนวโนมที่ดีขึ้น อันเนื่องจากบทบาทของอาจารยที ่ปรึกษาในการ
คำปรึกษาแนะนำทั้งทางดานวิชาการและดานการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นในปการศึกษา 2562  ที่ประชุม
หลักสูตรจึงมีความเห็นวา 

- กำหนดจำนวนอาจารยที่ปรึกษา อยางต่ำ 2 คน สำหรับนักศึกษาแตละกลุม เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการ
ดูแลนักศึกษาใหไดอยางทั่วถึง 

- กำหนดใหคงนโยบายการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยที ่ปรึกษาและนักศึกษาผานทางสื่อสังคม
ออนไลน และคงนโยบายในการเพิ่มชองทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแลนักศึกษาของตน  

- กำหนดขอตกลงรวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวา หากตองการจะยกเลิกรายวิชาใด ควรปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษากอน เพื่อรวมกันพิจารณา 

- กำหนดใหคงการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพวิเตอร และอาจมีการติดตามการใหคำปรึกษาเปนเฉพาะรายบุคคลไป 

- ปรับปรุงแผนการใหคำปรึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษาในแตละชั้นป เพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยที่ปรึกษาและ
แจงใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ 

- ปรับปรุงแผนการใหคำปรึกษาและชองทางในการใหคำปรึกษาหรือการนัดประชุมนัก ศึกษาโฮมรูม ตาม
สภาวการณ เชน หากยังมีสถานการณโรคระบาด อาจเพิ่มชองทางการประชุมผานทางโปรแกรมประชุมออนไลน 
เชน Zoom , MS Team , Google Meet 

- ทางหลักสูตรจะจัดตั้งกลุม LINE เพื่อใหคำแนะนำในการปรับแผนการเรียนใหแกนักศึกษาเมื่ออยูในภาวะวกิฤติ
โดยเฉพาะ 

การพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เปาประสงค 

1. นักศึกษามีการเขารวมและนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวชิาการระดับชาติอยางตอเนื่องทุกป 
2. นักศึกษาที่สอบผานการวัดประเมินระดับมาตรฐานทักษะทางคอมพิวเตอรในระดับมหาวิทยาลยั มากกวา

รอยละ 80 (จากจำนวนผูเขาสอบทั้งหมด) 
3. นักศึกษาที่สอบผานการวัดประเมินระดับมาตรฐานทักษะทางคอมพิวเตอรในระดับชาติ มีอัตราเพิ่มข้ึน 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 มีคาเฉลี่ยมากกวา 4.00 
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ผลการดำเนินงาน 
การวางแผน (P) 
 จากปการศึกษา 2561  ที่ผานมาหลักสูตรไดกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต 

x ใหคงโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป 
x กระจายโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น โดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะ และความรูตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับนักศึกษา

ในแตละชั้นป 
x คงการมีสวนรวมในการจัดโครงการของนักศึกษาใหมากข้ึน 
x คงสัดสวนจำนวนนักศึกษาและผลงานที่ไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติใหมากข้ึน 
x ประชาสัมพันธ และสนับสนุนการจัดอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางประสบการณใหแกนักศึกษา 

 

 ดังนั้นในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจึงไดมีการวางแผนการดำเนินงานตางๆ ดังนี้ 

- หลักสูตรประชุมวางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะ

และความรูที่จำเปนสำหรับนกัศึกษาแตละชั้นป โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ให
ความสำคัญกับ 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และกลุมทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี) ดังนี้ 

 
แนวทางการพัฒนาทักษะและ 

ความรูที่จำเปน 
นักศึกษาชัน้ปที ่ หมายเหตุ 

1 2 3 4 

- การปรับตัวและการใชชีวิตภายใน
มหาวิทยาลัย 

- การลงทะเบียนเรียนตามศักยภาพ
ของตนเอง (รวมการเพิ่ม ถอน และ

ยกเลิกรายวิชา) 

9 9    

- ความร ู และทักษะสำหรับภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหม ๆ 

 9 9 9 - สำรวจแนวโนมของความนิยมในภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือความนิยมใน

การประกอบอาชีพ 
- สนับสนุนใหสามารถนำไปตอยอดเพื่อการ
ดำเนินโครงงานตอไปได  

- การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิ ตและมี

คุณลักษณะที่จำเปนสำหรับการเปน

นักคอมพิวเตอรที่ดี 

9 9 9 9 - ให ร ุ นพ ี ่ท ี ่จบการศ ึกษาแล วหร ือผ ู มี
ประสบการณมาถ ายทอดความร ู และ

ประสบการณ รวมถึงแนวคิดในการทำงาน

และการใชชีวิต 
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ผลการดำเนินงาน 
- ความรูและทักษะสำหรับการจัดทำ
โครงงานและฝ กประสบการณ

วิชาชีพ 
 

  9 9 - ใหสำรวจความตองการของนักศึกษาใน
การเพิ่มทักษะทางดานคอมพิวเตอร เชน 

โปรแกรมภาษาที่ตองการ 
- ใหบ ูรณาการรวมกับว ิชาโครงงานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร และเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
- ท ั กษะทา งส ั ง คม  เ ช  น  ค ว าม
รับผิดชอบและการทำงานเปนทีม 

การสื่อสารและถายทอดความรู 

9 9 9 9 - ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดโครงการ 

- จัดโครงการโดยมีการบูรณาการรวมกับ

รายวิชาตาง ๆ  ในหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษา

ตางกลุมตางชั้นปไดมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมมากข้ึน 
- ทักษะการนำเสนอเชิงวิชาการ    9 - ปรับรูปแบบการดำเนินงานของโครงการให

มีรูปแบบเหมือนหรือคลายการประชุมเชิง

วิชาการมากขึ้น (มีทั้งการนำเสนอในภาค

บรรยายและโปสเตอร) 
- กระต ุ  น ให น ั กศ ึ กษาม ี กา รนำ เสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

- อาจารยประจำหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการพัฒนานักศึกษา เชน 

จัดหาทรัพยากร สื่อการสอน ใหเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา  การจัดโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดาน

คอมพิวเตอร นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตใน

หลักสูตร ไดแก กิจกรรมจิตอาสา เชน โครงการออกคายของชมรมคอมพิวเตอร กิจกรรมดานศิลปะและ

วัฒนธรรม เชน กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน เชน 

โครงการคณะวิทย ฯ สวยดวยมือเรา กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยใน

การใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพรอม

กอนสอบ กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เชน โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ดาน

วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 

การดำเนินการ (D) 
 หลักสูตรไดดำเนินการรวมกับคณะในการดำเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ที่ไดวางแผนไว เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1. โครงการที่หลักสูตรดำเนินการรวมกับคณะ เชน 
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ผลการดำเนินงาน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น

เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและใหนักศึกษามีสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคนมากยิ่งขึ้น 
- โครงการสัมมนา การพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อกาวสูวัยทำงานแกนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให

นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไดทราบขอมูลสำคัญและเตรียมความพรอมในการเขาสูอาชีพ  
- โครงการสัมมนาเรื่อง มั่นใจเดินหนา..สู วิชาชีพ จัดขึ้นเพื่อใหบัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใหนักศึกษาไดเสริมสรางความมั่นใจในการศึกษาวิชาการ

เพื่อเขาสูวิชาชีพและเปนการเรียนรูแบบอยางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของรุนพี่ 
- โครงการสหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษามีความรูทางดานสหกิจ และสามารถหาแหลงฝกประสบการณ

แบบสหกิจได 
 
 

2. โครงการที่หลักสูตรดำเนินการเอง ไดแก 
2.1 โครงการดานการเพ่ิมศักยภาพทางดานการเรียน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา  เปนโครงการที่จัดขึ้นสำหรับ

นักศึกษาชั้นปที่ 1และป 2 เพื่อใหทราบถึงการวิเคราะหและวางแผนการเรียนของตน การเพิ่มถอนใน
รายวิชา การคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยในแตละภาคการศึกษาและเกรดเฉลี่ยรวม การปฏิบัติตนในการเรียน

รายวิชาตาง ๆ ภายในหลักสูตร เปนตน  
- กิจกรรมพี่สอนนอง ซึ่งเปนโครงการที่จัดสำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 ชวยถายทอด

ความรูในรายวิชาแคลคูลัส1 ใหแกนอง โดยใชชวงเวลาหลังเลิกเรียนตอนเย็น 

2.2 โครงการดานการใหความรู ควบคูกับการฝกปฏิบัติทักษะที่จำเปนสำหรับนักศึกษา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รูเทาทันและปองกันตนเองจากภัยดิจิทัล”  เพื่อใหทราบถึงภัยที่

เกิดขึ้นจากการใชงานอินเทอรเน็ต รวมถึงทราบแนวทางในการปองกัน และปฏิบัติตนที่ถูกตองในการใชงาน

อินเทอรเน็ต โดยเชิญทีมวิทยากรจากบริษัทดีแทคมาใหความรูแกนักศึกษาทุกชั้นป ซึ่งโครงการนี้มีนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 เปนผูรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ทั้งการจัดประชุม ฝายพิธีการ ฝายประเมินผล ซึ่งนอกจาก

นักศึกษาจะไดความรูจากวิทยากรภายนอกแลว ยังเปนการฝกทักษะการทำงานจริง เชน ทักษะดานการ

สื่อสาร การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เปนตน 
- กิจกรรม CCNA : Computer Networking for Certification จัดขึ้นใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1-3 ที่สนใจ

เขารวม จำนวน 30 คน เพื่อใหนักศึกษาที่สนใจทางดานเครือขายคอมพิวเตอรมีความรูความเขาใจในเรื่อง

การติดตั้ง การดูแล และการแกปญหาระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดาน

ระบบเครือขายจากภายนอก 
- โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะในวิชาชีพแกนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งจัด

ขึ้นทั้งหมด  2 คร้ัง ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงาน 
 คร้ังที่ 1 – จัดขึ้นใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 เพื่อใหทราบถึงความรูทางดานเครือขายเบื้องตน 
 คร้ังที่ 2 – จัดขึ้นใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 เพื่อใหทราบถึงการเตรียมตัวการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Startup 

- โครงการสัมมนากอนฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา

ชั้นปที ่ 4 โดยใหความรูดานการเตรียมตัว และปฏิบัติตนเพื่อการเขาฝกประสบการณทางวิชาชีพและ

แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

2.3 โครงการดานการบริการวิชาการทางสังคม ควบคูกับการเรียนการสอน 
- โครงการบริการวิชาการ “การปฏิบัติตนใหปลอดภัยบนโลกไซเบอร”  ซึ ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดย

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ในรายวิชากฎหมายทางคอมพิวเตอร โดยเปนการใหความรูกฎหมายทางคอมพิวเตอร
และการปฏิบัติตนใหปลอดภัยบนโลกไซเบอรแกนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งในปนี้นักศึกษาไดบริการวิชาการใน 

2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนทาใหญวิทยา อำเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โครงการดังกลาวนักศึกษาจะไดมีโอกาสในการดำเนินโครงการเอง ตั้งแตการ

เขียนโครงการ การประสานงานติดตอกับหนวยงานภายในและภายนอก การเผยแพรความรู การดำเนิน

โครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการและประเมินผลโครงการ ซึ่งจะชวยในการเสริมสรางใหนักศึกษาไดนำ

ทักษะการเรียนรูตาง ๆ ที่จำเปนมาใชในการดำเนินโครงการ ทั้งความรูทางดานวิชาการ และความรูในดาน

ภาษา ดานการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน เปนตน 
- โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งจัดขึ้น

โดยนักศึกษาชั้นปที ่ 3 ในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร โดยเปนการใหความรูทางดาน

คอมพิวเตอรแกนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งในปนี้นักศึกษาไดบริการวิชาการใน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนทาแพ

ผดุงวิทย จังหวัดสตูล โรงเรียนตัสดีกียะห จังหวัดสงขลา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมพัฒนา) จังหวัด

พัทลุง และโรงเรียนจะนะวิทยา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โครงการดังกลาวนักศึกษาจะไดมีโอกาสในการดำเนิน

โครงการเอง ตั้งแตการเขียนโครงการ การประสานงานติดตอกับหนวยงานภายในและภายนอก การฝก

ภาวะผูนำและผูตามการเผยแพรความรู การดำเนินโครงการ จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการและประเมินผล

โครงการ 
- โครงการแขงขันทักษะวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร “หุนยนตรถบังคับดวยไอโอที” ซึ่งจัดขึ้นโดย

นักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยเปนการใหความรูทางดานไอโอทีแกนักเรียนที่เขารวมการแขงทักษะ ซึ่งในปนี้มี

โรงเรียนสงตัวแทนนักเรียนและครูผูควบคุมทีมมาเขารวมจำนวน 6 โรง ไดแก โรงเรียนตัสดีกียะห โรงเรียน

บำรุงศาสน โรงเรียนสงเสริมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนศาสนบำรุง โรงเรียนดีนูลอิสลาม และโรงเรียนอิสลาม

วิทยานุเคราะห ทั้งนี้โครงการดังกลาวนักศึกษาชั้นปที่ 2 เปนผูดำเนินโครงการเอง ตั้งแตคิดหัวขอการ

แขงขัน การประสานงานติดตอกับหนวยงานภายในและภายนอก  การเตรียมขอมูลเพื่อเปนวิทยากร

เผยแพรความรู การดำเนินโครงการ จนกระทั่งปดโครงการ ซึ่งเปนการสรางเครือขายที่ดีระหวางหลักสูตร
และโรงเรียนภายนอก นอกจากนี้ในโครงการยังมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 เปนผูชวยในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะ
เปนการดำเนินงานในลักษณะพี่สอนนอง และจะไดเกิดการถายทอดจากรุนพี่ไปยังรุนนองตอไป อีกทั้งยัง

เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางชั้นป  
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2.4 โครงการดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควบคูกับการเรียนการสอนและการฝกทักษะของนักศึกษา 
- โครงการ Learning Local Art & Culture Through Digital Media ซึ ่งเปนโครงการที ่จ ัดสำหรับ

นักศึกษาปที่ 3 เพื่อใหเรียนรูถึงแหลงทองเที่ยวและแหลงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
สงขลาและพัทลุง และนำความรูที่ไดจากการเรียนรูไปตอยอดสื่อดิจิทัลในรูปแบบอินโฟกราฟก เพื่อแนะนำ

สถานที่สำคัญในเขตพื้นที่ดังกลาว 
- โครงการรำลึกพระคุณอาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร เปนโครงการที่นักศึกษาชั้นปที ่ 3 เปนทีม

ประสานงานหลักรวมกับนักศึกษาชั้นปที่ 1, 2 และ 4 ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อจัดโครงการไหวครู และ
รำลึกถึงพระคุณของอาจารยโปรแกรมวิชา รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่มีตอค รูอาจารย 

โดยนักศึกษาจะเปนผูดำเนินงานทุกอยางในโครงการเอง 
 

2.5 โครงการดานการวิจัย  
- โครงการนำนักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยในปนี้มีผลงานของ

นักศึกษาที่ไปนำเสนอ จำนวน 5 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งในการนำเสนอผลงานดังกลาวทางหลักสูรและ
คณะจะสนับสนุนคาใชจายดังกลาว  

นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหนักศึกษาทุกชั้นปเขารวมโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ

พัฒนาความรูทางวิชาการและทักษะดานการพัฒนานักศึกษาและเสริมสรางการเรียนรูตาง ๆ เชน  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางกลไกหุนยนตและระบบอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรม Machine 

Vision ดวยชุดฝก TETRIX จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งไดสงนักศึกษาที่

สนใจเขารวมอบรม จำนวน 8 คน (ชั้นปที่ 1-2) 
- โครงการอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคช ันดวย Laravel Framework จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิทยากร นายทวีวุฒิ นากอหมะ (ศิษยเกาหลักสูตรวิทยากร

คอมพิวเตอร) และนายณัฐพงศ จันทรุพันธ ซึ่งไดสงนักศึกษาที่สนใจเขารวมอบรม จำนวน 20 คน (ชั้นปที่ 
3) 

 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 หลักสูตรไดประชุมรวมกันพบวา กระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไวโดยมีการกระจายโครงการ

ตาง ๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งคำนึงถึงการพัฒนาทักษะและความรูที่จำเปนสำหรับนักศึกษาในแตละชั้นปและทักษะการพัฒนาที่

ควรจะไดรับตามที่ไดวางแผนไวดังนี้ 
 

โครงการ 
นักศึกษาชั้นปที ่

1 2 3 4 
ดานการเพิ่มศักยภาพทางการเรียน 
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ผลการดำเนินงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา 9 9   
กิจกรรมพี่สอนนอง 9 9*   
ดานการใหความรูทางวิชาการควบคูกับการฝกปฏิบัติทักษะทีจ่ำเปนสำหรับนักศึกษา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รูเทาทันและปองกันตนเองจากภัย

ดิจิทัล” 
9 9 9 9* 

กิจกรรม CCNA : Computer Networking for Certification 9 9 9  
โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะในวิชาชีพ     
 คร้ังที่ 1 9 9   
 คร้ังที่ 2   9  
โครงการสัมมนากอนฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอร    9 
ดานการบริการวิชาการทางสังคม ควบคูกับการเรียนการสอนและการฝกทักษะของนักศึกษา 
โครงการบริการวิชาการ “การปฏิบัติตนใหปลอดภัยบนโลกไซเบอร” 
 คร้ังที่ 1 ณ โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม อำเภอจะนะ 
 คร้ังที่ 2 ณ โรงเรียนทาใหญวิทยา อำเภอหาดใหญ 

   9* 

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร 
 คร้ังที่ 1 ณ โรงเรียนทาแพผดุงวิทย จังหวัดสตูล และ 
     โรงเรียนตัสดีกียะห จังหวัดสงขลา  
 คร้ังที่ 2 ณ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมพัฒนา) และ 
     โรงเรียนจะนะวิทยา 

  9*  

โครงการแขงขันทักษะวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร “หุนยนตรถ

บังคับดวยไอโอที” 
9 9*   

ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ควบคูกับการเรียนการสอนและการฝกทักษะของนศ. 
โครงการ Learning Local Art & Culture Through Digital Media   9*  
โครงการรำลึกพระคุณอาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 9 9 9* 9 
ดานการวิจัย 
โครงการนำนักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
   9 

* หมายถึง นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 
 
อยางไรก็ตามพบวามีขอเสนอแนะที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงาน 
x นักศึกษาที่เขารวมโครงการมักไมครบรอยละ 100 เนื่องจาก บางครั้งจัดโครงการที่ตรงกับวันจันทร-ศุกร ซึ่ง

อาจกระทบกับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ หรือบางครั้งจัดโครงการในวันเสาร -อาทิตย ซึ่งนักศึกษา

อาจมีธุระจำเปนตองกลับบาน 
x เปาหมายของการจัดโครงการที่มีนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก คือตองการใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมใน

การดำเนินงานและฝกทักษะการเรียนรูตาง ๆ ที่จำเปนตองใชในการดำเนินงาน เชน การสื่อสาร การ

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ความรูทางดานคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมีหนาที่รับผิดชอบ

แตกตางกัน แตจะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีสวนรวมอยางจริงจัง และนักศึกษาอีกสวนหนึ่งยังมีสวนรวม

นอย  
x โครงการนำนักศึกษาไปแสดงผลงานการวิจัยในการประชมุวิชาการระดับชาติในปการศึกษา 2562 นี้ ยังคงมี

จำนวนผลงานและนักศึกษาที่เขารวม ดังนี้ 
 

ปการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่เขารวมการประชุมวิชาการ จำนวนผลงานการวิจัย 
2558 5 3 
2559 14 8 
2560 32 16 
2561 11 9 
2562 7 5 

 

ทั้งนี้เปนเพราะความรวมมือจากทั้งอาจารยประจำวิชา อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่คอยชวยสนับสนุน

นักศึกษาในการใหความรูและทักษะในการจัดทำงานวิจัย อีกทั้งคณะยังใหงบประมาณสนับสนุนในการ

นำเสนองานวิจัย อยางไรก็ตามเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดสงผลใหมีการยกเลิก/
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาบางสวนทำใหจำนวนนักศึกษา/งานวิจัยลดลง 

x และเนื่องจากสถานการณโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำใหโครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพที่ตองจัด

ในชวงเดือนกุมภาพันธ ไมสามารถจัดได ซึ่งทางหลักสูตรไดประชุมรวมกับอาจารยในโปรแกรมหาแนวทาง

ในการแกปญหา โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสัมมนาใหอยูในรูปออฟไลน ดวยการใหนักศึกษาจัดทำไฟล

โปสเตอรและคลิปวิดีโอ เพื่ออธิบายลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมาย และหากยังคงอยูในสถานการณแบบ

นี้ตอไปทางหลักสูตรจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบการประชุม

ออนไลน ผานทางโปรแกรมประชุมออนไลนตอไป 
x และเมื่อพิจารณาผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ย 4.35 
x นอกจากนี้ในปการศึกษา 2562 จากการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตร ผลปรากฏวาในปนี้มี

นักศึกษาที่ไดรับรางวัล และผานการคัดเลือกดังนี้ 
1) นายอรัญ นาราวัน ไดรับรางวัลคนดีศรีราชภัฏประจำป 2562 
2) นางสาวชไมพร แกวพิทักษ ไดรับรางวัลเรียนดีประจำป 2562 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ผลการดำเนินงาน 
3) นางสาวปะพาดา ณ วิเชียร ไดรับรางวัลกิจกรรมดีเดนประจำป 2562 ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
4) นายภาคภูมิ มันแอ และนางสาวปะพาดา ณ วิเชียร ไดรางวัลนำเสนอบทความภาคบรรยาย คุณภาพ

ระดับเหรียญเงิน ดานสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5 ดานสารสนเทศ การเกษตร 

การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5) นายสหรัตน ปรุงแกว สามารถสำเร็จการศึกษากอนหลักสูตรนักศึกษา (3 ปคร่ึง) 
6) นักศึกษาชั ้นปที ่ 4 ทุกคนเขาสอบวัดระดับมาตรฐานทักษะทางคอมพิวเตอรเบื ้องตนของทาง

มหาวิทยาลัย (IC3) และมีจำนวนนักศึกษาสอบผาน 100% 
7) นักศึกษาชั้นปที่ 1 - 3 เขาสอบวัดประเมินมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

คุณวุฒิชั้น 3 ดานการวิเคราะหและออกแบบระบบ (SA) และดานการพัฒนาโปรแกรม (Dev) จำนวน 
17 คน  

8) นายจารุวัฒน ทองชนะ เปนผูผานการคัดเลือกเพื่อเขารวมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู

วัฒนธรรมตางประเทศ จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสงขลา 
x นอกจากนี้ในปการศึกษานี้ ยังคงใหมีการพัฒนาความรูใหแกนักศึกษาโดยการสนับสนุนใหนักศึกษาไปฝก

ประสบการณวิชาชีพยังสถานประกอบการ และสนับสนุนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน แตเนื่องดวย

สถานการณโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำใหในปนี้ไมมีนักศึกษาคนใดเขาฝกงานยังสถานประกอบการ 
 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานและรางวัลที่นักศึกษาไดรับ พบวา โครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้นลวนแตมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนานักศึกษาตามทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในการพัฒนานักศึกษา
ใหมีทักษะที่พรอมสำหรับการเรียนรู เกิดจากการสั่งสม ฝกฝนทักษะ ผานการเขารวมโครงการตาง ๆ ที่หลักสูตรจัด

ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสามารถสรุปความสัมพันธของโครงการและรางวัลที่นักศึกษาไดรับแยกตามตามทักษะที่จำเปน

สำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดดังนี้ 
 

โครงการ 
ทักษะที่นักศึกษาไดรบัแยกตาม

ทักษะทีจ่ำเปนสำหรบั 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ผลที่ได 

x โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“รูเทาทันและปองกันตนเองจาก

ภัยดิจิทัล” 
x โครงการบริการวิชาการ “การ

ปฏิบัติตนใหปลอดภัยบนโลกไซ

เบอร” 

1) การคิดริเริ่ม 
2) การแกปญหา 
3) ความรับผิดชอบ 
4) การเรียนรูไดดวยตนเอง 
5) ความเปนผูนำ 
6) ความรับผิดชอบตอสังคม 
7) ก า ร ส ื ่ อ ส า ร แ ล ะ ค ว า ม

รวมมือกัน 

x นักศึกษามีการเข าร วมและ

นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม

ว ิ ช า ก า ร ระด ั บช าต ิ อย  า ง

ตอเนื่องทุกป 
x นักศ ึกษาได รางว ัลนำเสนอ

บทความภาคบรรยาย คุณภาพ

ร ะ ด ั บ เ ห ร ี ย ญ เ ง ิ น  ด  า น
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ผลการดำเนินงาน 
x โครงการสัมมนาเพื ่อการพัฒนา

ทักษะในศตวรรษที ่ 21 สำหรับ

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร 
x โครงการแขงขันทักษะวิชาการทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร “หุนยนต

รถบังคับดวยไอโอที” 

สารสนเทศ ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
x นักศึกษาไดรับการคัดเลือกให

เขารวมโครงการศึกษาดูงาน

แลกเปลี ่ยนเรียนรู ว ัฒนธรรม

ตางประเทศ 

x โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“รูเทาทันและปองกันตนเองจาก

ภัยดิจิทัล” 
x ก ิ จ ก ร ร ม  CCNA : Computer 

Networking for Certification  
x โครงการบริการวิชาการ “การ

ปฏิบัติตนใหปลอดภัยบนโลกไซ

เบอร” 
x โครงการส ัมมนาเตร ียมความ

พรอมสรางทักษะในวิชาชีพ 
x โครงการแขงขันทักษะวิชาการทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร “หุนยนต

รถบังคับดวยไอโอที” 

8) ความรูในสาขาวิชาชีพ 
9) ความรูทางดานสารสนเทศ 
10) ความรูทาง ICT 

x นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่สอบผาน
การวัดประเมินระดับมาตรฐาน

ท ักษะทางคอมพ ิว เตอร  ใน

ระดับมหาวิทยาลัยสอบผาน 

100% 
x น ักศ ึ กษาสอบผ  านการวัด

ประเมินระดับมาตรฐานทักษะ

ทางคอมพิวเตอรในระดับชาติ 

มีอัตราเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา 

 
   ดังนั้นเมื่อประเมินผลที่ไดรับจากการจัดโครงการ พบวา เปนไปตามเปาประสงคที่ไดตั้งไว ไดแก 

1. นักศึกษามีการเขารวมและนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวชิาการระดับชาติอยางตอเนื่องทุกป 
2. นักศึกษาที่สอบผานการวัดประเมินระดับมาตรฐานทักษะทางคอมพิวเตอรในระดับมหาวิทยาลยั มากกวา

รอยละ 80 (จากจำนวนผูเขาสอบทั้งหมด) 
3. นักศึกษาที่สอบผานการวัดประเมินระดับมาตรฐานทักษะทางคอมพิวเตอรในระดับชาติ มีอัตราเพิ่มข้ึน 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 มีคาเฉลี่ยมากกวา 4.00 
 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรเห็นถึงความพึงพอใจที่มีตอโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น 

และเห็นถึงความมีสวนรวมของนักศึกษาในการจัดโครงการตาง ๆ เพิ ่มมากขึ ้น จึงมีการกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงานตอไป ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงาน 
� กำหนดใหคงโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาตอไป และหากสถานการณโรคระบาดยังคงมีตอเนื่อง

อยู ทางหลักสูตรจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบการประชุม

ออนไลน ผานทางโปรแกรมประชุมออนไลนตอไป 
� ปรับปรุงและกระจายโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น โดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะ และความรูตาง ๆ ที่จำเปน

สำหรับนักศึกษาในแตละชั้นป 
� กำหนดใหคงสัดสวนการมีสวนรวมในการจัดโครงการของนักศึกษาใหมากขึ้น 
� กำหนดใหคงสัดสวนจำนวนนักศึกษาและผลงานที่ไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
� ประชาสัมพันธ และสนับสนุนการจัดอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางประสบการณความรูใหแก

นักศึกษามากข้ึน 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-0-1 รายงานการประชุม ป 62 และ 61 
3.2-0-2 คำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3.2-0-3 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตาง ๆ 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

ก า ร ส  ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ

พัฒนานักศึกษา 
4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 9 

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
1. มีการนำนักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัยระดับชาติอยางตอเนื่อง 
2. นักศึกษาชั้นปที่ 4 สอบวัดระดับมาตรฐานทักษะทางคอมพิวเตอรเบื้องตนของทางมหาวิทยาลัย ( IC3) ผาน

ครบ 100% 
3. นักศึกษาชั้นปที่ 1- 3 เขาสอบวัดประเมินมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ใน

ระดับคุณวุฒิชั้น 3 ดานการวิเคราะหและออกแบบระบบ (SA) และดานการพัฒนาโปรแกรม (Dev) จำนวน 
17 คน (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่แลวที่มีการสอบผานสอบมาตรฐานสมรรถนะการใชดิจิทัล IC3 Digital Literacy 
Certificationในระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน และ ขั้นที่ 2 ทักษะขั้นตนสำหรับการใชงาน 
จำนวน 8 คน) 

4. นักศึกษาในหลักสูตรไดรับรางวัลทั้งในระดับภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน (รางวัลคนดีศรีราชภัฏระดับ
มหาวิทยาลัย รางวัลเรียนดี/กิจกรรมเดนระดับคณะ ผานโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม
ระดับคณะ) 

5. นักศึกษาในหลักสูตรไดรับรางวัลทั้งในระดับภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน (รางวัลนำเสนอบทความ
ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญเงิน ดานสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5) 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.2 
จุดแข็ง 

1. มีโครงการนำนักศึกษาไปแสดงผลงานวิจัย 
2. มีการเพิ่มชองทางการติดตอระหวางอาจารยทีป่รึกษากับนักศึกษาผานทางสื่อสงัคมออนไลน 
3. มีการกระจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะและความรูที่จำเปนในแตละชั้นป 
4. มีนักศึกษาผานการสอบวัดประเมินมาตรฐานอาชีพของสถาบันคณุวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหนักศึกษาทำวิจัยและนำเสนองานวจิัยอยางตอเนื่อง 
2. ขอสนับสนุนงบประมาณจากทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดโครงการตาง ๆ  
3. ประชาสัมพนัธการสอบวัดประเมินมาตรฐานอาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้ : นางสาวยุพดี อินทสร    โทรศัพท  : 0897374554 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวยุพดี อินทสร    โทรศัพท  : 0897374554 

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

- ไมมีการ
รายงานผล

การ

ดำเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ

ดำเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดำเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คำอธิบายในตัว

บงชี ้

-มีการรายงานผล

การดำเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคำอธิบาย

ในตัวบงชี้ 
- มีแนวโนมผล
การดำเนินงาน

ท่ีดีขึ้นในบาง

เรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดำเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คำอธิบายในตัว

บงชี ้
- มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้น

ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ

ดำเนินงานครบทุกเรื่อง

ตามคำอธิบายในตัว

บงชี ้
- มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก

เรื่อง 
- มีผลการดำเนินงานท่ี
โดดเดน เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบัน

กลุมเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายวาเปน

ผลการดำเนินงานท่ีโดด

เดนอยางแทจริง 
 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

การคงอยู 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

ป พ.ศ. ที่

รับเขา 

จำนวน

รับเขา 
c 

จำนวน

สำเร็จ 
d 

คางจบ 
ออก

กลางคัน 
e 

2555 86 36 0 50 
2556 84 40 0 44 
2557 80 34 3 43 
2558 68 18 17 33 
2559 59 6 25 28 
2560 67 - 35 32 
2561 28 - 24 4 
2562 27 - 24 3 
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ผลการดำเนินงาน 
     

  
อัตราการคงอยู = 

c-e X 100 
c 

   

อัตราการสำเร็จการศึกษา = d X 100 
c 

 
นักศึกษาปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 41.86 
นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 47.62 
นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 46.25 
นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 51.47 
นักศึกษาปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 52.54 
นักศึกษาปการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 52.24 
นักศึกษาปการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูคดิเปนรอยละ 85.71 
นักศึกษาปการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 88.89 

 
 เมื ่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา ในปการศึกษา 2562 อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้น 
เนื่องจากหลักสูตรไดมีการดำเนินการและจัดกิจกรรมเพื่อลดอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา โดยมีโครงการ

ปรับพื้นฐานใหแกนักศึกษาตั้งแตแรกเขาในปที่ 1 เพื่อปรับความรูใหแกนักศึกษาใหสามารถศึกษาตอในหลักสูตรได มี

การกำหนดอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งทำหนาที่ดูแลใหคำปรึกษาแนะนำในเร่ืองของการลงทะเบียนเรียน การปรับแผนการ

เรียน รวมถึงการใหคำปรึกษาทั้งในดานวิชาการและดานการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีการสอนเสริมใน

บางรายวิชากอนการสอบกลางภาคและปลายภาค เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
1.3.2 การสำเร็จการศึกษา 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลกัสูตร) 

จำนวนที่รับเขา 
อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 

จำนวน รอยละ 
2555 86 1 1.16 
2556 84 2 2.38 
2557 80 5 6.25 
2558 68 8 11.76 
2559 59 6 10.17 
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ผลการดำเนินงาน 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา 
เมื ่อพิจารณาขอมูลของนักศึกษาในปการศึกษา 2562 จะเห็นวามีจำนวนนักศึกษาที่ยังไมสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งพบวา 

1. นักศึกษาสวนใหญยังคงติด IP ในรายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ทั้ง ๆ ที่ทางหลักสูตรปรับเปลี่ยน
กระบวนการดำเนินโครงงาน ตั้งแต 
x กำหนดใหคงกระบวนการจัดทำโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร จากเดิมที่นักศึกษาตองเริ่มสอบ

หัวขอและลงมือทำในเทอม 1 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เปนใหนักศึกษาเริ่มลงมือคิด สอบหัวขอ และทำ

โครงงานตั้งแตในเทอม 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งในปนี้มีนักศึกษาที่ขอสอบหัวขอโครงงานตั้งแต

เทอม 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ครบตามจำนวน และในจำนวนนักศึกษาที่สอบกอน สามารถสอบจบ
ตามกระบวนการจัดทำโครงงานไดภายใน 1/2561 จำนวน 9 คน 

x นอกจากนี้หลักสูตรยังเพิ่มรอบการสอบจบโครงงานรอบพิเศษในเทอม 3/2562 (เดือนพฤษภาคม 

2563) อีก 1 รอบ จากเดิมที่มีการสอบแตละปการศึกษาจะมีการสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง (เทอมละ 2 ครั้ง) 

แตปรากฎวาไมมีนักศึกษาคนใดขอสอบ 
x ทางหลักสูตรยังคงกำหนดใหอาจารยประจำวิชาคอยติดตามการจัดทำโครงงาน โดยใหมีการรายงาน

ความกาวหนาในการดำเนินโครงงาน ตั้งแตการรายงานความกาวหนาของการจัดทำโครงงานตั้งแตตน

จนถึงการวิเคราะหและออกแบบระบบ (บทที่ 1 – บทที่ 3 ในงานวิจัย) หนาจอการออกแบบ โมดูลของ
การพัฒนาระบบ 

x ยังคงใหมีการสรางแรงบันดาลใจในการทำโครงงานดวยการใหรุนพี่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรที ่ทำ

โครงงานเสร็จในระยะเวลามาเลาประสบการณในการบริหารเวลาและทำโครงงานใหแกนักศึกษาชัน้ปที ่

4  
x นอกจากนี้เมื่อสอบถามนักศึกษา พบวา นักศึกษายังขาดการวางแผน การแบงเวลาในการทำโครงงานที่

ดี เนื่องจากวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร มีกระบวนการในการดำเนินงานที่ตองใชระยะเวลา

และการวางแผนที่ดี ตั้งแตการสอบหัวขอ (ป 3 เทอม 2 ซึ่งอยูในชวงระหวางที่นักศึกษายังมรีายวิชาที่
ยังตองเรียน ซึ่งมีงาน การบาน และกิจกรรมตองทำอยู ) การดำเนินโครงการ (ป 4 เทอม 1 แตยังมี
รายวิชาอื่นที่ตองเรียน ตองเก็บหนวยกิต และ ป 4 เทอม 2 นักศึกษาตองไปฝกงาน) ซึ่งทางหลักสูตร
จะไดกำหนดใหอาจารยที่ปรึกษามีสวนชวยในการกระตุนและวางแผนในการจัดทำโครงงานตั้งแตชั้นป

ที่ 2 ดวยการใหนักศึกษาเขารวมฟงการสอบหัวขอและสอบจบของรุนพี่ 
2. นักศึกษาสวนหนึ่งยังไมลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในกลุมทางดานคณิตศาสตร ไดแก คณิตศาสตรพื้นฐาน 

แคลคูลัส1 และโครงสรางดีสครีต  
 
 จากผลที่ปรากฏข้ึนทางหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

x ใหคงการปรับพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรและแคลคูลัสใหแกนักศึกษากอนเขาศึกษาในหลักสูตร และ

ดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง โดยอาศัยรุนพี่สอนรุนนอง พรอมทั้งปรับทัศนคติในการเรียนรายวิชาทางดาน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

68 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดำเนินงาน 
คณิตศาสตร เนื่องจากนักศึกษามักจะยกเลิกการเรียนตามเพื่อน หรือตามคำบอกเลาของรุนพี่ โดยไมไดใช

ความสามารถของตนเองที่มีอยูอยางเต็มที่ 
x ใหคงขอตกลงรวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวา หากตองการจะยกเลิกรายวิชาใด ควร

ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษากอน เพื่อรวมกันพิจารณา 
x ใหคงการปรับพื้นฐาน แนวคิด และกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงงานใหเสร็จทัน

ตามกำหนดระยะเวลา โดยใหอาจารยผูสอนในรายวิชาที่เก่ียวของชวยสรางความเขาใจและสรางแรงจูงใจใน

การจัดทำโครงงาน เชน วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ 

วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาทางเลือก วิชาฐานขอมูล วิชาการโปรแกรม

คอมพิวเตอร นอกจากนี้ในรายวิชาดังกลาวควรมีการจัดทำมินิโปรเจค เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่

พรอมสำหรับการจัดทำโครงงานตอไป 
x ใหคงการสรางแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงงานไดเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา โดยใหรุนพี่มาแนะนำ

การสรางแรงจูงใจและขั้นตอนในการจัดทำโครงงานใหแลวเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

 
ปการศึกษา ผลการประเมิน รอยละของจำนวนผูประเมิน 

2557 4.54 - 
2558 4.60 - 
2559 4.28 28.26 
2560 4.71 78.46 
2561 4.40 93.28 
2562 4.39 87.20 

 

 หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอกระบวนการที่ดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมใน

ตัวบงชี้ 3.1 และ 3.2 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายการอยูในระดับมาก ที่ระดับคะแนน 4.39 โดยมี
จำนวนผูตอบแบบประเมินรอยละ 87.20 ซึ ่งเกิดจากการกำกับและติดตามจากอาจารยที ่ปรึกษาและกรรมการ
หลักสูตร โดยมีคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตรในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ความพึงพอใจตอหลักสูตร 
ผลการ

ประเมิน 
ระดับ 

ดานการรับนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษา 4.41 มาก 
ดานการควบคุมดูแลใหคำปรึกษา 4.41 มาก 
ดานการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 4.35 มาก 

ภาพรวม 4.39 มาก 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
การรองเรียนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องเพื่อรองเรียนปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดหลายชองทาง เชน อาจารยที่ปรึกษา ประธาน

หลักสูตร หรือประธานโปรแกรมโดยตรง หรือผานทางเว็บไซตของโปรแกรมวิชา ซึ่งเมื ่อทางหลักสูตรไดรับขอ

รองเรียนดังกลาวแลว คณะกรรมการหลักสูตรจะประชุมรวมกันเพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดการขอรองเรียนดังกลาว โดยจะมีขั้นตอนการจัดการเรื่องรองเรียนไมเกิน 30 

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรองเรียนแจงขอรองเรียน ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะเปนความลับทั้งหมด   
- โดยในปการศึกษา 2562 ไมปรากฏวามีขอรองเรียนของนักศึกษา และมีการสำรวจความพึงพอใจตอการจัดการ

ขอรองเรียนของนักศึกษา ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย 4.49 และอยูในระดับมากมีความพึงพอใจในดานดานวิธีการจัดการ

ตอขอรองเรียนมีความเหมาะสม และดานความกระตือรือรนและความรวดเร็วในการจัดการตอขอรองเรียน อยู

ในระดับมากทีสุ่ด ดานการมชีองทางในการรองเรียนหลายชองทางดานคุณภาพในการจัดการขอรองเรียน ดาน

ขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม อยูในระดับมาก ตามลำดับ 
 

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

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 
 2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับ

นักศึกษา 
3 คะแนน  3 คะแนน  3 คะแนน 

 
3 คะแนน 

 
3 คะแนน 
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กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 
จุดแข็ง 

ไมมี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนวิชาทางดานคณิตศาสตร 
2. สรางแรงจูงใจในการทำโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : นายกฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศัพท  : 0897333779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายกฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศัพท : 0897333779 

 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคำนวณ 
คะแนนทีไ่ด   = 

 
 

ผลการดำเนินงาน : 
ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

 ในปการศึกษา 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ไดจัดทำแผนการพัฒนานักศึกษา ดวย

กิจกรรมและโครงการที ่ไดร ับการจัดสรรงบประมาณอยาง

ตอเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในวิชาการและวิชาชีพ ตาม

หลักสูตรที่กำหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ในดาน คุณธรรม 

จริยธรรม พรอมสามารถการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ตาม 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีการดำเนินงานที่

เกี ่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชขอมูล

จากสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื ่อง การสำรวจ

ความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ที่มี

ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบสำรวจประกอบดวยรายการ

ประเมินความพึงพอใจ 5 ดาน ไดแก  
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.66 
2. ดานความรู คะแนนเฉลี่ย 4.29 
3. ดานทักษะทางปญญา คะแนนเฉลี่ย 4.36 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย 4.55 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.10 

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึพอใจ

ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป

การศึกษา 2562 
 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต 
จำนวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

72 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มีผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินเปน  
35.36  คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.42   

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 37 
2. จำนวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 8 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 21.62 

4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 
4.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 37.29 
4.2 ดานความรู   คะแนน 34.33 
4.3 ดานทักษะทางปญญา  คะแนน 34.86 
4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน 36.38 
4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช คะแนน 32.80 

5. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต คะแนน 35.33 
6. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คาเฉลี่ย 4.42 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

ค ุณภาพบ ัณฑ ิ ต ต า ม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.00 
คะแนน  

4.57

คะแนน 
4.98 
คะแนน 

4.19 
คะแนน 

4.42 
คะแนน 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 

ไมมี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 

จำนวนผูใชบัณฑิตที่ประเมินคุณภาพบัณฑิตมีการใหความรวมมือนอยกวาในปกอนหนาเนื่องจากมีการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในรูปแบบการทำงานอยูบาน หลังจากการเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารทั้ง
ทาง ไลน เฟสบุค แตยังไดการตอบกลับนอยอยู 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ยังคงปรากฏบัณฑิตที่ไมรับการประเมินคุณภาพกวารอยละ 70 ซึ่งหลักสูตรตองทำการติดตามดวยกระบวนการ
เดิม พรอมกับวางแผนในปถัดไป โดยอาจใชการสื่อสารผานสังคมออนไลนชวยติดตอบัณฑิตและสถานประกอบการ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : นายกฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศัพท  : 0897333779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายกฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศัพท : 0897333779 

 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ป

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด   = 

 
 
หมายเหตุ :  

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2  เนื่องจากไมมีผูสำ เร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตร

ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสำเร็จการศึกษาแลว 
 
 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีผู สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ที่สำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 37 
คน ไดสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดย

มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคน

กรอกขอมูลภาวะการมีงานทำ  
ผลปรากฏวา มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 37 คน คิดเปนรอย

ละ  100.0 ของบัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาทั ้งหมด โดยไมมี

บ ัณฑิตที ่ม ีงานทำกอนเร ียน บัณฑิตที ่ได งานทำ 26 คน 

ประกอบอาชีพอิสระจำนวน 6 คน และบัณฑิตวางงานจำนวน 

2.2-0-1 ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทำ
ของบัญฑิต 2562 (สำเร็จการศึกษาใน

ปการศึกษา 2561) 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
100 

X 5 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

X 100 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4 คน จากจำนวนบัณฑิตที ่ตอบแบบสำรวจทั ้งหมด ดังนั้น

บัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มี 26  

คน คิดเปนรอยละ 88.89 คิดเปนคะแนน 4.44 คะแนน 
ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 
1. จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 37 
2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจการไดงานทำ คน 37 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100.0 
4. จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำกอนเขาศึกษา คน 0 
5. จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำทั้งหมด คน 26 
6. จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 6 
7. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 
8. เกณฑทหาร / อุปสมบท คน 1 
9. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน บาท 10,777.- 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 88.89 
 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณหาคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(ไดงานทำ + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 
(จำนวนผูตอบ – (มีงานกอนเรียน – 

ศึกษาตอ เกณฑทหาร / อุปสมบท) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

32 36 
 

X 100 รอยละ 
88.89 

 

แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของบัณฑิต  (ที่ไดจากขอ 1)  ที่ไดงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ  
X 5 

 
88.89 100 X 5 4.44 คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 
2559  2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

รอยละของบัณฑิตปริญญา

ตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 รอยละ 

56.41 
คิดเปน 

2.82 

คะแนน 

รอยละ 

92.00 
คิดเปน 

4.60 

คะแนน 

รอยละ 

83.33 
คิดเปน 

4.17 
คะแนน 

รอยละ 

88.89 
คิดเปน 

4.44 

คะแนน 

9   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 
จุดแข็ง 

บัณฑิตสวนใหญไดงานทำหลังจบการศึกษา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 

จำนวนบัณฑิตที่ไดงานตรงมีจำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 34.61 ซึ่งยังพบวามีบัณฑิตที่ทำงานไมตรงสาขา โดย
บัณฑิตเหลานี้ เลือกทำงานในภูมิลำเนาซึ่งลักษณะงานเปนลูกจางราชการ เพราะมีโอกาสสอบบรรจุในอนาคต เนื่องจาก

ปจจุบันมีการเปดสอบในระดับทองถิ่น และสายวิชาชีพครูบางสวน และในภาคเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระในภูมิลำเนา 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

จะตองวิเคราะหและทบทวนผลการสำรวจความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของนายจางเพื่อนำไปเปน

ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร  
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หมวดที ่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที่1 
กลุม 554234 
4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

กลุม 574234 
4571401 แคลคูลัส 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 2 
4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
GEL0305 ภาษาญีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
กลุม 584234 
1104258 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
4571401 แคลคูลัส 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
4612101 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
4612402 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4612403 
วิธีการคำนวณเชงิตัวเลขสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4612404 โครงสรางขอมูล 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
4612405 ระบบฐานขอมูล 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
4613410 ความปลอดภัยของเครือขาย 0 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
4613411 การจัดการระบบเครือขาย 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจบุัน 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
กลุม 594234 
4571401 แคลคูลัส 1 0 0 0 2 1 2 4 1 0 0 0 0 0 3 13 9 

4612403 
วิธีการคำนวณเชงิตัวเลขสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
0 3 2 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
4613411 การจัดการระบบเครือขาย 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
4614102 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 12 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 30 8 

4614606 
การเตรียมฝกประสบการณทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
9 11 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 24 

4614607 
การฝกประสบการณทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
กลุม 604234 
1103254 ผูนำนันทนาการและการอยูคายพักแรม 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
4611621 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
4612422 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

4612425 
วิธีการคำนวณเชงิตัวเลขสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

4613121 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 2 4 4 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 33 32 
4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 2 1 4 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 33 
4613223 การทำเหมืองขอมูล 6 4 9 11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 34 
4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 3 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 
4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 13 
4613427 ระบบปฏิบัติการ 1 2 4 4 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 33 33 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

80 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4613428 ระบบฐานขอมูล 4 2 4 4 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
4753406 การทำสบู 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
5074409 เครื่องดื่ม 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจบุัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
กลุม 614234 
1104258 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4612422 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 0 0 2 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 
4612423 โครงสรางขอมูล 2 1 1 3 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 24 24 
4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0 23 23 
4612521 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 0 3 6 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 13 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจบุัน 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 1 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 9 
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

GES0502 ชีวิตกับสิง่แวดลอม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
กลุม 624234 
4571411 แคลคูลัส 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 19 26 6 
4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 5 1 4 1 5 2 4 1 0 0 0 0 0 3 26 22 
4611621 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 2 4 6 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 26 22 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 6 7 7 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26 25 
GESC406 รูทันโลก 7 11 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 24 
GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี 7 11 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 26 24 
ภาคการศึกษาที่2 
กลุม 574234 
4861103 อาหารและโภชนาการ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4862402 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

งานคหกรรมศาสตร 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
กลุม 584234 
4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
4571401 แคลคูลัส 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 4 
4611302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
4611401 โครงสรางดสิครีต 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

82 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4612303 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
4612406 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
4612601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4613203 
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4614605 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 2 
5074413 ไอศกรีม 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
กลุม 594234 
4611302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4613413 เทคโนโลยไีรสาย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4614607 
การฝกประสบการณทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
7 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 23 

7000490 สหกิจศึกษา 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
กลุม 604234 
1104258 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
4571411 แคลคูลัส 1 0 2 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 5 19 14 
4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 20 17 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนั 4 5 9 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 8 10 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
4613431 การบริหารจัดการระบบยูนิกซเบื้องตน 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
4613622 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 11 6 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 
4613623 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 14 9 3 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
4613628 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 8 6 5 2 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
5173405 เห็ดและการผลิตเห็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจบุัน 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

 
กลุม 614234 
1103254 ผูนำนันทนาการและการอยูคายพักแรม 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
4571411 แคลคูลัส 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 
4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 2 1 6 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 24 24 
4612324 ขั้นตอนวิธ ี 7 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

4612425 
วิธีการคำนวณเชงิตัวเลขสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
3 3 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 20 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

84 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

4612426 
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
12 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24 23 

4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 14 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 
4613429 เทคโนโลยไีรสาย 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 
GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
GES0502 ชีวิตกับสิง่แวดลอม 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
กลุม 624234 
2581105 การบริหารราชการไทย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2581201 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2581301 องคการและการจัดการ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2581302 การบริหารทรัพยากรมนุษย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 4 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 
4611421 โครงสรางดสิครีต 3 3 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 
GESH201 ทักษะชีวิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
GESH202 ปรัชญาและศาสนา 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
GESH203 มนุษยกับความงาม 6 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน จำนวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 4 4 7 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 23 22 
GESL103 รูใชภาษาไทย 1 5 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 
GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 2 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 
 
หมายเหตุ : โปรดระบุเปนตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ไดเกรดในรายวิชาที่เรียน 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

86 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ(นำมาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให

ผิดปกต ิ
มาตรการแกไข 

4612424  การสื่อสาร
ขอมูลและ

เครือขาย

คอมพิวเตอร 

1/2562 การกระจาย

ระดับคะแนน

เกรดสวนใหญได

ระดับ D 

จากการ

ประเมินผล 
1.1 นักศึกษาสง

งานกลุมไมทนั

ตามระยะเวลาที่

กำหนด 
1.2 นักศึกษา

ไมไดกลบัไป

ทบทวนตอ

หลังจากนอก

เวลาเรียน 
1.3 นักศึกษาทำ

คะแนนสอบ

กลางภาค และ

ปลายภาคได

นอยมาก 

1.1 ปรับวิธีการ
สอนใหมให

แบงกลุมนักศึกษา

ในแตละกลุมให

นอยลง เพื่อ

กระตุนใหมีความ

รับผิดชอบมากข้ึน

สงงานใหครบและ

ตรงเวลา 
1.2 ใหการบาน
เพิ่มข้ึนเพื่อให

ทบทวนตอนอก

เวลาเรียน 
1.3 เนนสอบ
ปฏิบัติใหมากกวา

ทฤษฎี ปรับ

สัดสวนคะแนน

การปฏิบัติใหมาก

ขึ้น 
4571411  แคลคูลัส1 1/2562 มีผลการเรียน

เกรดสวนใหญได

ระดับ Dและ
นักศึกษา ถอน

รายวิชานี้จำนวน

มาก 

จากการ

ประเมินผล 
นักศึกษามี

ความรูพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร

นอยมากไมมี

ความ

กระตือรือรนในก

การคนควาเพิ่ม 

ปรับวิธีการสอนให

ชาลง ใหนักศึกษา

คนควาดวยตัวเอง

มากขึ้น 

 
3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 

 ไมมี 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา� 
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4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
 ไมมี 
 
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นำมาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

รหัสวิชา/ชื่อ

รายวิชา /ภาค
การศึกษา/

คำอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีการแกไข 

1/2562 
1104258 กีฬา

และการออกกำลัง

กายเพื่อสุขภาพ

ภาคการศึกษาที ่

 
การฝกดวยน้ำหนัก 

การฝกความแข็งแรง

โดยใชนำ้หนักรางกาย 

 
การฝกดวยน้ำหนักตองใชเวลาใน

การสรางความชำนาญพอสมควร 

 
ทางมหาวิทยาลยัควรจัด

กิจกรรมที่ไมกระทบวันและ

เวลาที่มีการเรียนการสอนใน

เวลาปกต ิ
 
6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

1103254 ผูนันทนาการและการอยู

คายพักแรม 
1/2562 ไมปรากฏใน 

มคอ.5 
  - เชิญวิทยากรดานกิจกรรม

นันทนาการ เพื่อความ

หลากหลายในกิจกรรม

นันทนาการ 
– เพิ่มกระบวนการนำปฏบิัติ 
โดยผูเรียนเปนผูคิด และ
ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ

เอง 
1104258 กีฬาและการออกกำลัง

กายเพื่อสุขภาพ 
1/2562 9   ปรับวิธีการสอนเพิ่มตัวอยาง

ประกอบการสอน เพิ่ม

นวัตกรรมใหมๆ ในการสอน

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา 

สงเสริมใหนักศึกษาคิดนวัต

ถกรรมทางดานกีฬาและการ

ออกกำลังกาย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

4571401 แคลคูลัส1 1/2562 9   กระตุนใหนักศึกษาทำ

แบบฝกหัดบอยๆ ซำ้ๆ 

ชวยกันอธิบายซึ่งกันและกัน

พรอมสังเกตขั้นตอนการทำที่

เปลี่ยนแปลง 
4612101 การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 
1/2562 9   ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ เพื่อจะ

ไดมีทักษะการนำไปใชจริงใน

รายวิชาโครงงาน 
4612402 สถิติสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
1/2562 9   ปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับ

เวลาเรียน 
4612403 วิธีการคำนวณเชงิตัวเลข

สำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

1/2562 9   ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให

สอดคลองกับความรูพื้นฐาน

ของนักศึกษาและการนำไป

ประยุกตใขทางคอมพิวเตอร

ใหชัดเจน 
4612422 สถิติสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
1/2562 9   ปรับวิธีการสอน โดยเพิ่ม

ตัวอยาง แบบฝกปฏบิัติ 

การบาน ใหนักศึกษามาก

ยิ่งขึ้น 
4612423 โครงสรางขอมูล 1/2562 9   เพิ่มการนำเสนอหนาชั้นเรียน 

และการฝกเขียนโปรแกรมที่

ใชงานไดจริง 
4612424 การสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร 
1/2562 9   ปรับพื้นฐานทางดานความรู

เร่ืองสถาปตยกรรมทาง

คอมพิวเตอรใหนักศึกษามาก

ขึ้น และเนนใหนักศึกษาได

ปฏิบัติจริงในคาบเรียน 
4612425 วิธีการคำนวณเชงิตัวเลข

สำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

1/2562 9   ปรับวิธีการสอนโดยเนนให

นักศึกษาไดคนควาและปฏบิัติ

แบบฝกหัดมากขึ้น  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

4612521 องคประกอบและ

สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

1/2562 9   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษา

ไดคนความากข้ึน และให

นักศึกษา ศึกษาดวยตวัเอง

นอกเวลา เพิ่มแบบฝกปฏิบัติ

ในการ เรียนการสอน 
4613121 การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ 
1/2562 9   จัดกลุมใหนักศึกษาทำ

กิจกรรมในชั้นเรียน รวมถึง

กลับไปทำชิ้นงาน และนำมา

นำเสนอ อภิปรายให

คำแนะนำ นำกลบัมาแกไข 

เพื่อใหไดเขาใจการวิเคราะห

ระบบผานการปฏิบัติ 
4613223 การทำเหมืองขอมูล 1/2562 9   ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความ

ทันสมัยมากข้ึน เพื่อให

นักศึกษาสามารถเห็นแนว

ทางการนำไปใชประโยชนได

ชัดเจน และ ควรเพิ่มตัวอยาง

ของปญหาใหม ๆ ที่สามารถ

ใชประโยชนจากวิธีการของ

เหมืองขอมูล 
4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 1/2562 9   เพิ่มเนื้อหาเร่ือง RESTful 

Webservices โดยใช Slim 
framework 

4613428 ระบบฐานขอมูล 1/2562 9   ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคล

องกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี
4664201 กฎหมายและจริยธรรม

ทางคอมพิวเตอร 
1/2562 9   ปรับปรุงเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนและนำขาวหรือ

เหตุการณใหมๆ เพื่อใชเปน

กรณีศึกษาในรายวิชา 
4753406 การทำสบู 1/2562 9   ปรับปรุงรายวิชาโดย

คณาจารยทีส่อนในรายวชิา
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ ปรับวิธีสอนโดยให

นักศึกษาคนควาโดยตนเอง 
5074409 เครื่องดื่ม 1/2562 9   ปรับปรุงเอกสารประกอบการ

สอนให มีเนื้อหาทันสมัย

ยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความรูความ

เขาใจและ ความกาวหนาของ

วิทยาการดานนี้ใหแก

นักศึกษา และใหมีการฝก

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมๆ 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 1/2562 9   ปรับปรุงวิธีการสอน หา

เทคนิควิธีในการสอนแบบ

บรรยายใหนาสนใจมากข้ึน 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2562 9   ปรับวิธีการสอน อธบิาย

เนื้อหาใหละเอียดขึ้น และ

กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียน 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก

ปจจุบนั 
1/2562 9   - ปรับเนื้อหาในแตละสวน

ของรายวิชาใหเหมาะสมกับ

เวลาและความสามารถของ

ผูเรียน 
- ปรับสัดสวนการเก็บคะแนน 
เชน ลดคะแนนทดสอบยอย 
หรือชิ้นงานเพื่อใหผูเรียนฝก

ทักษะทางภาษาดานการ พูด

เพิ่มข้ึน 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทำงาน 
1/2562 9   จัดกิจกรรมใหนักศึกษามี

การศึกษาคนควาความรู

ทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

จากที่เรียนรูภายนอก 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

หองเรียนดวยตัวของนักศึกษา

เอง (Self-study) 
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ

สื่อสาร 
1/2562 9   ปรับปรุงเนื้อหาบางสวนที่ใช

ในการเรียนใหเหมาะสมกับ 

การนำไปใชในชีวิตจริง 
GEL0305  ภาษาญีปุ่นเพื่อการ

สื่อสาร 
1/2562 ไมปรากฎใน

มคอ.5 
 - ทดสอบในขั้นเรียน เชน 

สอบสนทนา สอบคำศัพท 

กระตุนใหนักศึกษาจดจำและ

เขาใจเนื้อหามากข้ึน 
- มอบหมายงานใหนักศึกษา

คนควาเพิ่มเติมเชนศึกษา

บทเรียนจาก VDO 
1103254 ผูนันทนาการและการอยู

คายพักแรม 
2/2562 ไมปรากฏใน 

มคอ. 5 
  - เชิญวิทยากรดานกิจกรรม

นันทนาการ เพื่อความ
หลากหลายในกิจกรรม

นันทนาการ 
- เพิ่มกระบวนการนำปฏบิัติ 
โดยผูเรียนเปนผูคิด และ

ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ

เอง 
1104258 กีฬาและการออกกำลัง

กายเพื่อสุขภาพ 
2/2562 ไมปรากฏใน 

มคอ.5 
  ปรับวิธีการสอน เพิ่ม ตัวอยาง

ประกอบการสอน เพิ่มนวตักร

รมใหมๆ ในการสอนทาง วทิ

ยาศาสตรการกีฬา สงเสริมให

นักศึกษาคิดนวตักรรม

ทางดานกีฬาและการออก

กำลังกาย 
4571411 แคลคูลัส 1 2/2562 9   ปรับวิธีการสอน สอนใหชาลง

กวาเดิม เพิ่มตัวอยางและให

นักศึกษาคนควาดวยตัวเอง

มากข้ึน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2/2562 9   ใหนักศึกษาทําการศึกษาค

นควาดวยตนเองเร่ือง การ

เขียน Android Application 
ดวยภาษาจาวา 

4612324 ขั้นตอนวิธี 2/2562 9   ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อ ที่

ใชในการเรียนการสอน 

ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 
4612426 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

และคอมพิวเตอร 
2/2562 9   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษา

ไดคนควาและปฏิบัติโดยให

ทำกรณีศึกษามากข้ึน 
4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวร

คอมพิวเตอร 
2/2562 9   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษาฝ

กประสบการณและนาํเสนอ

มากข้ึน 
4613222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเค

ชัน 
2/2562 9   ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อ ที่

ใชในการเรียนการสอน 
4613227 การออกแบบ

คอมพิวเตอรกราฟกส 
2/2562 9   มีการเพิ่มเอกสาร

ประกอบการสอน และการ

ปรับปรุงตาํราหลัก 
4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 2/2562 9   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษา

ฝกประสบการณ และ

นำเสนอมากข้ึน 
4613429 เทคโนโลยไีรสาย 2/2562 9   ปรับวิธีการสอน ใหนักศึกษา

ไดคนความากข้ึน และให

นักศึกษา ศึกษาดวยตัวเอง

นอกเวลาจากตำรา

ภาษาอังกฤษ และศึกษาข

อมูลปจจุบนั การใชงาน

โปรแกรมสำเร็จรูปที่เก่ียวของ

กับรายวิชา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

4613431 การบริหารจัดการระบบ

ยูนิกซเบื้องตน 
2/2562 9   ปรับวิธีการสอนโดยเนนให

นักศึกษาไดคนควาและปฏบิัติ

แบบฝกหัดมากขึ้น 
4613622 การเปนผูประกอบการ

ทางคอมพิวเตอร 
2/2562 9   ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาให

สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม และ

เทคโนโลย ี
4613623 สัมมนาทางวทิยาการ

คอมพิวเตอร 
2/2562 9   ปรับวิธีการสอนโดยเนนให

นักศึกษาไดคนควาและทักษะ

การสืบคนขอมูล ใหถูกตอง 
4613624 วิธีวิจัยสำหรับวทิยาการ

คอมพิวเตอร 
2/2562 9   ไดปรับปรุงวิธีสอน ให

นักศึกษาไดคนความากข้ึน 
4613628 ภาษาอังกฤษสำหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 
2/2562 9   ไดปรับปรุงวิธีสอน ให

นักศึกษาไดคนความากข้ึน 
5173405 เห็ดและการผลิตเห็ด 2/2562 9   ปรับปรุงเนื้อหาและเอกสาร

ประกอบการสอนและบท

ปฏิบัติการใหทัน สถานการณ

ปจจุบนั 
6412425 วิธีการคำนวณเชงิตัวเลข

สำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2/2562 9   ปรับวิธีการสอนโดยเนนให

นักศึกษาไดคนควาและปฏบิัติ

แบบฝกหัดมากขึ้น 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทำงาน 
2/2562 9   - ใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การแสดงออกทางการเรียน

มากข้ึน (นำเสนอผลงาน) 
- จัดกิจกรรมใหนักศึกษามี
การศึกษาคนควาความรู

ทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

จากที่เรียนรู ภายนอก
หองเรียนดวยตัวของนักศึกษา

เอง (Self-study) พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษผาน

กิจกรรมในชั้นเรียน มากข้ึน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมม ี

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการ

สื่อสาร 
2/2562 9   ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให

เหมาะสมกับ ระยะเวลา 
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 2/2562 9   - มีการเพิ่มเอกสาร

ประกอบการสอน 
- มีการนำโปรแกรมประยุกต
ที่ทันสมัยมาใชประกอบการ

สอน 
 
7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางการแกไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

- นักศึกษาบางคนขาดความเสียสละ และ

ความรับผิดชอบตอตนเองในการทำ

กิจกรรมกลุม 
- การสอนโดยใชวธิีการยกตัวอยาง 

กรณีศึกษาที่เปนปรากฏการณทางสังคม 

วัฒนธรรมในปจจุบนั ใชเวลานานในการ

วิเคราะห 

- แยกกลุมนักศึกษาดังกลาวเพื่อ

มอบหมายใหรับผิดชอบงานเพิม่เติม 
 
- ควบคุม ประเด็นเนื้อหาที่มี

ความสำคัญ ตรงประเด็น 

ความรู 
 

- นักศึกษาศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวย

ตนเองนอย และขาดการทบทวนบทเรียน 

ทำใหการเรียนการสอนขาดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การสอนทักษะปฏิบัติเดี่ยวมักจะมี

ปญหาเนื่องจาก พืน้ฐานของนักศึกษาใน

เร่ืองการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานยงัมีนอย 
- การนำเสนองานของนักศึกษาไมคอย

นาสนใจทำใหเพื่อนในชัน้เรียนเกิดความ

เบื่อหนาย 

- แนะนำแหลงขอมูลศึกษาคนควา

เพิ่มเติม และกระตุนใหนักศึกษามี

ความสนใจและกระตือรือรนในการ

เรียนมากข้ึน 
- เพิ่มเวลาในการฝกพิเศษ เชน สอน

การโยนเทนนิสใหกับนักศึกษาใน

ตอนเย็นหลักเลิกเรียน 
- แนะแนวทางในการนำเสนอ

รูปแบบแปลกใหม 

ทักษะทางปญญา 
 

- นักศึกษาขาดความรูพืน้ฐานและความ

เขาใจในเนื้อหา ทำใหไมสามารถแกปญหา

โจทยได 

- ใหนักศึกษาทบทวนความรูพื้นฐาน

และฝกใหนักศึกษาแกปญหาโจทย

อยางหลากหลาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางการแกไขหรือปรับปรงุ 

- นักศึกษามีสวนรวมในการอภิปรายในชั้น

เรียนนอย 
- วิธีสอนแบบสะทอนความคิดเห็นใช

เวลานาน 

- อาจารยควรกระตุนให นศ.มีสวน

รวมมากข้ึน 
- อาจารยผูสอนตองควบคุมเวลาให

เปนไปตามแผนการสอน 
ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

- หากจำนวนนักศึกษาในกลุมมมีากไป 

อาจเกิดการไมกระจายการทำงาน ทำใหมี

ความเหลื่อมล้ำในการทำงาน และสราง

ความไมพอใจกับนักศึกษาในกลุม 

- ในการมอบหมายงานเปนรายกลุม

กำหนดจำนวนนักศึกษาในแตละกลุม

ที่เหมาะสมและใหระบงุานในสวนที่

แตละคนรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บางครั้งนักศึกษานำภาษาพูดมาใชใน

ภาษาเขียน 
 
- นักศึกษาขาดทักษะการใชคอมพิวเตอร 

และการคนขอมูล 

- ผูสอนรวบรวมขอบกพรองดังกลาว

ของนักศึกษาแตละคนมาอธิบายใน

ชั้นเรียน 
- มอบหมายใหนักศึกษาทำการ 
คนควาอยางสม่ำเสมอ สอนวธิีการใช

เบื้องตน เพิ่มวิธีการเรียนการสอนที่มี

การใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อฝกความชำนาญ

ใหแกนักศึกษา 

8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ; ไมมี � 
จำนวนอาจารยใหม  1 คน   
จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 1 คน 
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
  ผศ.สารภี จุลแกว เขามาเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรแทน ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ซึ่งทางหลั กสูตรได

ทำการปฐมนิเทศภายใน โดยเบื้องตนมอบหมายให อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ เปนพี่เลี้ยงคอยตอบคำถามและขอสงสัย

ตางๆ รวมถึงชี้แจงและแนะนำเก่ียวกับภาระงานและหนาที่ตาง ๆ ของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จำนวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการอบรมยกระดับความรูดาน

เทคโนโลยดีิจิทัล คร้ังที่ 3 (3rd MIT-
PSU UPGRADE) ในโมดูล Internet 
of Things (IoT) และ Data Analytic 
วันที่ 9-10 และ 16-17 พฤศจิกายน 

2562 

1  ไดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT ทั้งดานทฤษฎี
และการประยุกตใช รวมถึงไดทราบถึงเทคนิค

ในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ซึ่งสามารถ

นำไปใชไดทั้งในงานวิจัยและดานการเรียนการ

สอน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ และ

นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานวีิจัย 

คร้ังที่ 15 

2  นำเสนองานวจิัยและเขาฟงบรรยายแลกเปลี่ยน 

เนื้อหางานวิจัยดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และนำมาปรับปรุงรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
อบรมหลักสูตร A Practical 
Introduction to Deep learning 
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 

2  อบรมเกี่ยวกบัความรูพื้นฐานดาน Deep 
learning สอนทฤษฎี รวมถึงแนะนำโปรแกรม
ประยุกตที่ใชในการสรางระบบ ยกตัวอยางการ

ใชงานและฝกปฏิบัต ิ
งานประชุมวชิาการระดับชาติ 

เทคโนโลยีภาคใตวิจัย ครั้งที่ 10 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต จ.

นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ก.พ. 63 

1  นำเสนองานวจิัยและเขาฟงบรรยายแลกเปลี่ยน 

เนื้อหางานวิจัยดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และนำมาปรับปรุงรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
อบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผล 

ในรูปแบบออนไลน วันที่ 8 พ.ค. 63 
1  อบรมเทคนิคที่ใชวัดและประเมนิผลเพื่อใชใน

การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
เขารวมอบรมหลักสูตร Free 
Software & Presentation ใน
รูปแบบออนไลน วนัที่ 5 มิ.ย. 63 

1  อบรมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่ไมตองเสีย

คาใชจายที่ใชในการนำเสนองาน และใชในการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการสหกิจ

ศึกษาหลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจ

ศึกษา รุนที่ 11 โดยเครือขาย

พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง 

1  อบรมเกี่ยวกับหลักการในการจัดการสหกิจ

ศึกษา โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและมีการยกตัวอยาง

การดำเนินการของหลายๆสถานศึกษาที่

ดำเนินการไปกอนรวมทั้งสรางเครือขาย

สถานศึกษาที่มีการนำหลักการสหกิจไปใชอยาง

จรงิจัง 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จำนวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุค

ใหมสำหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21 

มรภ.นครศรีธรรมราช 

2  อบรม Local Trainer เพื่อมาเปนผูสอนใหกับ
ครูในทองถิ่น โดยเนนสมรรถนะที่สอดคลองกับ

ความรูในรายวิชาตาง ๆ ทสีอบในมาตรฐาน 

PISA มุงใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
และเพิ่มคะแนน PISA ใหกับนักเรียน 

ประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำป 2563 ใน

วันที่  30 พ.ค.63 ผานระบบ Online 

1  นำเสนองานวจิัยและเขาฟงบรรยายแลกเปลี่ยน 

เนื้อหางานวิจัยดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และนำมาปรับปรุงรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน

ขอสอบสไตล PISA คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรีรวมกับ สถาบนัสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1  อบรม Master Trainer เพื่อมาสอนตอใหกับ 
Local Trainer โดยเนนสมรรถนะที่สอดคลอง
กับความรูในรายวชิาตาง ๆ ทสีอบในมาตรฐาน 

PISA มุงใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
และเพิ่มคะแนน PISA ใหกับนักเรียน 

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

เร่ือง การเขียนโครงการอยางมืออาชีพ 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ศูนยภาษา

และคอมพิวเตอร 

 1 อบรมเกีย่วกับหลักการเขียนโครงการ รวมถึง

เทคนิคตาง ๆ ในการเขียนโครงการใหถูกตอง

ตามระเบียบของทางราชการ 

ประเมินสมรรถนะ Digital Literacy 
Certification (IC3) ณ ศนูยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

 1 สอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน Digital 
Literacy Certification (IC3) โดยวัดความรู
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร 

หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนบัสนุนทีป่ฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการประจำหลักสูตรใหนำมานบัรวมในขอนี้ดวย 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : นายโชติธรรม ธารรักษ   โทรศัพท  : 0815637445 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายโชติธรรม ธารรักษ   โทรศัพท  : 0815637445 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกำกับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไมมีการนำ
ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล

การประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดำเนินงาน 
 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคำอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนำไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หาก

ผานการประเมินจึงนำไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตน

จนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับ

เวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก  
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ผลการดำเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปาหมายการดำเนินงาน 

1. รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 
เปาประสงค 
 ออกแบบหลักสูตร กำหนดสาระวิชา ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรูใหมี

เนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคำอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนำไปสูการปฏิบัติ  จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง 

หากผานการประเมินจึงนำไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต

เร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหา

เหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 
การวางแผน (P)  
 โดยในปการศึกษา 2562 ไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) เปนปที่สาม หลักสูตรไดกำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมประชุมทบทวน หลักสูตรปพุทธศักราช 2555 เพื่อหาประเด็น

ที่ควรปรับปรุงโดยการสำรวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต หัวหนาหนวยงานที่นักศึกษา

ออกฝกประสบการณวิชาชีพ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนทั้งทางดานความรูและการนำไปใช

ประโยชนในการฝกประสบการณวิชาชีพ และการทำงาน 
2. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตาง ๆ จาก แหลงฝกประสบการณนักศึกษา ทั้งเอกชนและราชการ 

นักเรียนกลุมเปาหมาย ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ผานการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ และ มคอ.

7 เพื่อนำผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ในสวนของการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่ม
หนวยกิต โดยปรับลด-เพิ่ม บางรายวิชาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน เชน เพิ่มรายวิชาการโปรแกรม

อินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และวิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยวางแผนเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุง

หลักสูตร ประกอบดวย 2 โครงการ คือ โครงการจัดทำรางหลักสูตรและโครงการวิพากษหลักสูตรเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตรวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร

โดยรวม และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่ม

หนวยกิต 
5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 
6. ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเร่ิมรับนักศึกษา ในป พ.ศ. 2560 
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ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D) 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 956/2559) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) และคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1159/2559) เพื่อดำเนินการ

วิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2559)  ให
สอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564)  โดยทำใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ หลักสูตรไดดำเนินการ

ตามแผนของการออกแบบหลักสูตรที่ไดวางไว ดังนี้หลักสูตรไดดำเนินการตามแผนที่ไดวางไวดังนี้ 
1. ทบทวนหลักสูตรที่ใชงานในป พ.ศ. 2555 เพื่อหาประเด็นที่ควรปรับปรุงโดยการสำรวจขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การเรียนการสอนจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต หัวหนาหนวยงานที่นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ และผูที่

เกี่ยวของ ไดมีการปรับปรุงกระบวนการของระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรโดยเพิ่มกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) รวบรวมขอมูลและจัดเตรียมเอกสารในการปรับปรุง
หลักสูตร  

2. จัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดงบประมาณ ชวงเวลา และหนาที่รับผิดชอบ 

หลังจากนั้นดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยโครงการ จำนวน 2 
โครงการ คือ โครงการจัดทำรางหลักสูตรและโครงการวิพากษหลักสูตร  

3. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมทำรางหลักสูตร โดยกำหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับ

หลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และตัวแทนจากสถานประกอบการณ 
4. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดทำเอกสารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. โดยกำหนดสาระรายวิชา

ทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธ เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

สอดคลองกับ มคอ.1  
5. จัดโครงการรางและวิพากษหลักสูตร โดยการรวบรวมขอคิดเห็นจากอาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษ

หลักสูตร และขอคิดเห็นจากตัวแทนจากสถานประกอบการณ มาทำการกำหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎี

และปฏิบัติ เพิ่มเติม โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตรวิทยาการคอมพิวเตอร 

จำนวน 6 คน  
6. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงนำเสนอหลักสูตรที่ไดทำการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจำคณะฯ และทำ

การปรับแกในกรณีที่มีขอเสนอแนะ 
7. นำเสนอหลักสูตรตอสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และทำการปรับแกในกรณีที่มีขอเสนอแนะ 
8. นำเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร และทำการ

ปรับแกในกรณีที่มีขอเสนอแนะ 
9. ยื่นหลักสูตรตอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตร สกอ. ไดพิจารณา

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรและเปดรับนักศึกษาเขามาศึกษาในปการศึกษา 1/2560 
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ผลการดำเนินงาน 
10. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผูสอนเพื่อพิจารณากำหนดผูสอนใหตรงกับรายวิชาตาม

ความถนัดของอาจารยผูสอนแตละคน และดำเนินการจัดสงรายชื่อผูสอน เพื่อใหมหาวิทยาลัยดำเนินการจัด

ตารางเรียนตารางสอน 
11. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) โดย

กำหนดใหอาจารยผูสอนดำเนินการปรับปรุงแกไข มคอ.3 ตามแผนการดำเนินการปรับปรุงที่เคยใหไวใน 

มคอ.5 ของปการศึกษากอนหนา และกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, 
มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไกของหลักสูตร  

 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดดำเนินการ ทำการประเมินผล

โดยวิเคราะหปญหาอุปสรรค และหรือวิธีการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว พบวา 
1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดดำเนินการ มีวิธีการสอน และวิธีประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูที่กำหนดไวใน มคอ.2 โดยมีการแจงผลการพิจารณาการทวนสอบ (ตามแบบ ทส.01) ใหแก

อาจารยผูสอนแตละทาน ซึ่งหากรายวิชาใดที่มีอาจารยผูสอนดำเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรู จะตองดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการทวนสอบ และเมื่อเสร็จสิ้นการ

สอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตาม มคอ.3 กำหนดแลวนั้น จะตองจัดทำ มคอ.5 

และทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา เพื ่อวัดผลการเร ียนรู และความเหมาะสมของ

กระบวนการสอน ซึ่งจะนำผลการทวนสอบที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 ใน

ภาคการเรียนถัดไป จากการกำกับติดตามและตรวจสอบพบวาทุกรายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนในป

การศึกษา 2562 มีการรายงาน มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ตามกำหนดทุกรายวิชา 
2. เมื่อนำ มคอ.5 ของทุกรายวิชามาพิจารณาพบวา บางรายวิชาในกลุมวิชาแกนและกลุมวิชาบังคับ เชน 

แคลคูลัส 1 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูลและเครือข าย

นักศึกษาสอบตกจำนวนมาก และมีระดับผลการเรียนต่ำ (D) จำนวนมาก ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจาก 
- นักศึกษาขาดการฝกฝนเร่ืองระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
- ความซับซอนของเนื้อหารายวิชา 
- ความรูพื้นฐานของนักศึกษานอย 

 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 คณะกรรมการหลักสูตรนำขอสรุปที่ไดจากการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนใน

การปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป ดังนี้ 
1. ยังคงติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบการสงมคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ใหทันตามกำหนด

ระยะเวลาในทุกรายวิชา 
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ผลการดำเนินงาน 
2. วางแผนใหคณะกรรมการหลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผู สอนกอนการเปดภาคเรียนเพื่อหาแนว

ทางแกไขปญหานักศึกษาสอบตกจำนวนมาก และการยกเลิกรายวิชาจำนวนมาก โดยมีแนวคิดในการ

แกไขปญหา เชน การเพิ่มแบบฝกหัด/แบบฝกปฏิบัติ 
3. วางแผนจัดโครงการพี่สอนนอง ใหรุนพี่ที่มีผลการเรียนดีชวยสอนปรับพื้นฐานหรือเนื้อหาที่ยังไมเขาใจ

ใหแกรุนนอง 
4. ในปการศึกษา 2562 นี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงหลักสูตร (ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563) เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

5. ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จึงไดวางแผนการปรับปรุง หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ใหสอดคลอง
กับประกาศของมหาวิทยาลัยและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

6. ไดดำเนินการศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จาก แหลงฝกประสบการณนักศึกษา ทั้ง

เอกชนและราชการ นักเรียนกลุ มเปาหมาย ผู ใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ผานการทำ

แบบสอบถาม การสัมภาษณ และมคอ. 7 เพื่อนำผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 

7. จัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดงบประมาณ ชวงเวลา และหนาที่รับผิดชอบ 

หลังจากนั้นดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยโครงการ 

จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดทำรางหลักสูตรและโครงการวิพากษหลักสูตร 
8. ไดดำเนินการจัดโครงการรางวิพากษหลักสูตร โดยการรวบรวมขอคิดเห็นจากอาจารยผูสอน อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ

ในการวิพากษหลักสูตร และขอคิดเห็นจากตัวแทนจากสถานประกอบการณ มาทำการกำหนดสาระ

รายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพิ่มเติม โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตร

วิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 3 คน  
9. อยูระหวางการดำเนินการปรับแกตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ และจัดทำเอกสารหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐาน สกอ. โดยกำหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกลุมรายวิชามีความตอเนื่อง

สัมพันธเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร สอดคลองกับ มคอ.1 และเขาสูโครงการวิพากษ

หลักสูตรตอไป 
 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
เปาหมายการดำเนินงาน 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน 
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ผลการดำเนินงาน 
การวางแผน (P) 
 คณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับแนวโนมเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน เพื่อนำมาปรับใชกับเนื้อหาในรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรประชุมหารือรวมกับอาจารยผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรในปจจุบัน เชน การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงส ระบบอัจฉริยะ การทำเหมืองขอมูล 

วิทยาการขอมูล 
 2. หลักสูตรแนะนำอาจารยผูสอนดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนในรายงาน มคอ.3,4 ใหทันสมัย
และสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 
 3. อาจารยผูสอนดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในรายงาน มคอ.3, 4 ใหมีความทันสมัยตามคำแนะนำของ
หลักสูตร  
 4. กรรมการหลักสูตรและกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบรายงาน มคอ.3, 4 ที่ไดดำเนินการปรับปรุงแลว 
 
การดำเนินการ (D) 
 หลักสูตรปรับปรุงใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ในบาง

รายวิชาที่เก่ียวของใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน เชน ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา เครื่องมือการเรียนการสอน 

โดยดำเนินการดังนี้ 
1. หลักสูตรศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอรในปจจุบันพบวาไดมีการนำระบบ

อินเทอรเน็ตออฟธิงส เทคโนโลยี Visualization ระบบอัจฉริยะ วิทยาการขอมูล และ Machine 
Learning เขามาใชในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อใหหลักสูตรรองรับกับความตองการในตลาดแรงงาน
ในอนาคต จำเปนตองปรับเนื้อหาของบางรายวิชาที่เก่ียวของใหสอดคลองกับเทคโนโลยีขางตน 

2. หลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผู สอนในวิชาที่เกี ่ยวของ เชน วิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร วิชาการจัดการระบบปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีขางตน 
3. อาจารยผูสอนในวิชาที่มีการปรับปรุงดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในรายงาน มคอ.3 ,4 ตามคำแนะนำ

ของหลักสูตร เชน ปรับมาใชเครื่อง raspberry pi สำหรับเปนเครื่องมือในการสอนวิชาการสื่อสาร
ขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การใชเทคนิคจาก ระบบอัจฉริยะ วิทยาการขอมูล หรือ docker มา
แสดงใหนักศึกษาเห็นไดในหองปฏิบัติการ 

4. ตรวจสอบรายงาน มคอ.3, 4 ที่ไดดำเนินการปรับปรุงแลวโดย กรรมการหลักสูตรและกรรมการทวน
สอบ 

 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3, 4 ที่ไดปรับปรุง หลักสูตรตรวจสอบแลวพบวาไดมีการนำเนื้อหา
ที่ทันสมัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
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ผลการดำเนินงาน 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 เนื่องจากเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จึงตองมีการดำเนินงาน

ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย โดยจะมีการประชุมเพื่อวางแผนในการสอดแทรกเนื้อหาเทคโนโลยีใหม ๆ เขาไปในการ

เรียนการสอนของหลักสูตรกอนการจัดทำ มคอ.2 และ มคอ.3 
 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-0-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองแนวปฏิบัติเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตร 
5.1-0-2 มคอ.2 
5.1-0-3 รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
5.1-0-4 รายงานการประชุม 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

สาระของรายวชิาใน

หลักสูตร 
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 

 
 9 

 

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรและอาจารยผูสอนตองรวมกันทบทวนความชัดเจนความสอดคลองของคำอธิบาย

รายวิชาอยางสมำ่เสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 เนื่องจากศาสตรดานคอมพิวเตอรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงควรมีการตรวจสอบติดตามแนวโนมและ

ความรูใหม ๆ อยางตอเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : นายโชติธรรม ธารรักษ   โทรศัพท  : 0815637445 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายโชติธรรม ธารรักษ   โทรศัพท  : 0815637445 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกำกับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 
  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ผลการดำเนินงาน 

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

1. กำหนดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมกับอาจารยผูสอนทุกรายวิชา 
2. อาจารยผูสอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ไดอยางครบถวน 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.00 

เปาประสงค 
 เมื่อการจัดทำหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดำเนินการเปดรายวิชาแลว คณะกรรมการหลักสูตรรวมกับ

อาจารยผูสอน จะทำการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

รายวิชาที ่สอนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ ม ผู สอนใชวิธีการ/กิจกรรมที่

หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

ในการเรียนการสอน ดังนี้ 
       ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปดสอนแลวประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกำหนดผูสอนรายวิชา 

จากนั้นจัดทำ มคอ.3 ตามกำหนดเวลา โดยผูสอนรายวิชาเดียวกัน ทำ มคอ.3 รวมกัน  จากนั้นจึงนำไปสอน ขณะที่

สอนมีการทวนสอบการทำงานระหวางภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  นักศึกษาประเมินผลการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

106 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดำเนินงาน 
สอนของอาจารย หากไมผานการประเมินจะตองรวมประชุมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผล

ในการจัดการเรียนการสอนโดยนำผลการดำเนินงานที่มีขอควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ใน
การสอนครั้งตอไป อยางไรก็ตามอาจารยผูสอนยังไมมีผูใดไมผานการประเมิน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษามีการจดัทำ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมี
เปาหมายเพื่อตรวจสอบกระบวนการและกลไกถึงประสิทธิภาพในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนใหตรงตามความตองการของหลักสูตร ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงาน 
การวางแผน (P)  
1. สำนักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2562 มายังหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จัดผูสอนในแตละรายวิชาซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกับผูสอน เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
3. โดยใชขอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 ของปการศึกษา 2561 และวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรูความสามารถ ของ

ผูสอนที่สอดคลองกับแตละรายวิชา พรอมทั้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนใน

หลักสูตร นำมาจัดตามคุณสมบัติผูสอนและวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 
4. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนเพื่อสงไปยัง สนส. ผานทางคณะ 
5. สนส.ดำเนินการ และเปดระบบเพื่อใหนักศึกษาลงทะเบียนสวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทำ

เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ใชวิธีการสอนใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื ่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการ

วิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนำไปชี้แจงทำความเขาใจกับ

ผูสอนในหลักสูตรตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ได มีการ

จัดการเรียนการสอน 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนเปลี่ยนวิธีการกำหนดตัวอาจารยผูสอนใน

หลักสูตรใหม จากเดิมที่ใหอาจารยทุกทานเขารวมประชุมและเสนอวาแตละทานจะสอนรายวิชาอะไรแลวรวมกัน

จัดตารางสอน เปลี่ยนเปนใหอาจารยผูสอนระบุรายวิชาที่ตนเองถนัดและตองการสอนทั้งหมด แลวสงขอมูลใหกับ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดผูสอนใหกับรายวิชาตาง ๆ ใน

หลักสูตรตามความเหมาะสม 
 
การดำเนินการ (D) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดำเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ดังนี้  
1. นำขอมูลจากสำนักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน 

พรอมกลุมเรียน/ชั้นป แจงแกผูสอนแตละรายวิชา  และชี้แจงทำความเขาใจกระบวนการกำหนดตัวผูสอน โดยให

อาจารยผูสอนระบุวิชาที่ตนเองสามารถและประสงคจะสอนในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อสงกลับมายังคณะกรรมการอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพือ่พิจารณากำหนดตัวผูสอนอีกครั้ง 
2. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อกำหนดผู สอนในแตละรายวิชาในแตละภาคเรียนของป
การศึกษา 2562 โดยใชขอมูลจากขอ 1 และ มคอ.5 และ มคอ.7 ของปการศึกษา 2561 ประกอบกับ คุณลักษณะ 
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ผลการดำเนินงาน 
ความรูความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลองกับแตละรายวิชา พรอมทั้งพิจารณารวมกันถึง ประสบการณของผูสอน

ในหลักสูตร นำมาจัดตามคุณสมบัติผูสอนแลวสรุปสงรายชื่ออาจารยผูสอนเพื่อสงไปยัง สนส. ผานทางคณะ 
3. ผูสอนดำเนินการทำ มคอ.3 และ มคอ.4 สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของการเปดภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด โดยตองสง มคอ.3 และ มคอ.4 ใหกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดำเนินการทวนสอบกอนสงใน
ระบบของ สนส. เพื่อเนนย้ำใหผูสอนหรือผูสอนในรายวิชาเดียวกันจัดทำรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมใหมีความทันสมัย  
4. ดำเนินการทวนสอบสอบขอสอบในแตละครั้ง ตามผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดานตามที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 ในแตละ
ภาคการศึกษา โดยผานการพิจารณาของกรรมการอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการสงของผูสอนเปนไปตาม

กำหนดทุกรายวิชา กอนการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา ผูสอนไดบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การบริการวิชาการ และงานวิจัย นำเนื้อหาสาระที่ใหบริการวิชาการรวมทั้งการทำงานวิจัยกับกลุมเปาหมายตาง ๆ มา

สอดแทรกในการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
5. ขอมูลการกำหนดภาระสอนวิชาหลักในหลักสูตรของ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ดังนี้ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาของหลักสูตรที่สอน จำนวนชั่วโมงสอน 
ผศ.สารภี จุลแกว 4612101 การว ิ เคราะห  และ

ออกแบบระบบ 
4612426 ปฏิสมัพนัธระหวางมนุษย

และคอมพิวเตอร 
4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
4613325 วศิวกรรมซอฟตแวร 
4613121 การว ิ เคราะห  และ

ออกแบบระบบ 

4 
 
4 
 

1.5 สอนรวม 
 
4 
4 

อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 4613427 ระบบปฏิบตักิาร 
4613410 ความปลอดภ ัยของ

เครือขาย 
4614605 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
4613121 การว ิ เคราะห  และ

ออกแบบระบบ 

4 
2 สอนรวม 

 
6 
 

1.5 สอนรวม 
 
4 

อ.ยุพดี อนิทสร 4664201 กฎหมายและจริยธรรม

ทางคอมพิวเตอร 
4 
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ผลการดำเนินงาน 
4611321 การแกปญหาและการ

โปรแกรมเบื้องตน 
4 6 1 1 3 0 2  ก า ร โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร 2 
4 6 1 1 3 2 2  ก า ร โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร 
4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

4 
 
4 
 
4 
 

1.5 สอนรวม 

อ.โชติธรรม ธารรักษ 4612424 การสื ่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร 
4612403 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข

สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
4613410 ความปลอดภ ัยของ

เครือขาย 
4614605 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
4611401 โครงสรางดสิครีต 
4614607 การฝกประสบการณทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 
4611421 โครงสรางดสิครีต 
4613431 การบริหารจัดการระบบ

ยูนิกซเบื้องตน  
4612425 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข

สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

4 
 
4 
 

2 สอนรวม 
 
6 
 
3 
- 
 
4 
4 
 
4 
 

1.5 สอนรวม 
 

ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส 4614605 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
4613411  ก า รจ ั ด ก า ร ร ะบ บ

เครือขาย 
4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ต

ออฟธิงสเบื้องตน 
4614607 การฝกประสบการณทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

6 
 
4 
 
4 
 
- 
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ผลการดำเนินงาน 
4613623 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวร

คอมพิวเตอร 
4613325 วศิวกรรมซอฟตแวร 

1.5 
 
4 
 
4 

 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 
 กอนอาจารยผูสอนจะสงมคอ.3, 4 เขาสูระบบ จะตองสงมคอ.3, 4 ใหคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรทวนสอบพิจารณาวา มคอ.3, 4 หรือแผนการเรียนรูที่ผูสอนกำหนดมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
ที่กำหนดไวในหลักสูตร ซึ่งพบวาทุกรายวิชามีการสง มคอ.3 , 4 ครบและทันตามกำหนดเวลา และมีการทวนสอบ
เปนไปตามเกณฑ 
 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3, 4 ที่กำหนด นักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละวิชาไดประเมิน
การสอนของผูสอนโดยออนไลนผานระบบของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็นการ

ชี้แจงทำความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเชี่ยวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิดและ

แกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอน เชน การตรงตอเวลา การ

เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และผูสอนจัดทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในแตละ

รายวิชาที่รับผิดชอบโดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม แลวสงผลการประเมินใหกรรมการทวนสอบพิจารณา ซึ่ง

พบวาในรายวิชา 4611421 โครงสรางดิสครีต จำนวนนักศึกษาที่สอบผานในป 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกวาป 

2561 ซึ่งเปนผลจากการปรับกระบวนการสอนของอาจารยผู สอน และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาตออาจารยผูสอนในแตรายวิชาพบวาทุกทานไดรับคะแนนเฉลี่ยเกิน 4.00 ทุกรายวิชา 
 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 เมื่อไดจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารยผูสอนไดจัดทำรายงานการ

เรียนการสอนโดยใชขอมูลผลการดำเนินการสอนและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คือจัดทำ มคอ .5 และ 
มคอ.6 สงภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดใน มคอ.3 และนำขอมูลที่ไดทั ้งหมดจัดทำ

รายงาน มคอ.7 เพื่อนำไปพิจารณาควบคูกับรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ผลการวิจัย เพื่อบูรณาการกับการ

เรียนการสอนในปการศึกษา 2562 ซึ่งจากผลการประเมินของรายวิชาโดยสวนใหญพบวานักศึกษาของหลักสูตร มี
ปญหายกเลิกรายวิชาเรียนในบางรายวิชาที่หลักสูตรเปดสอน ซึ่งทางหลักสูตรไดกำหนดใหการยกเลิกรายวิชาจะตอง
ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนกอน สำหรับรายวิชาแคลคูลัสที่มักมีนักศึกษาถอน (w) ทาง
หลักสูตรสงเสริมใหจัดโครงการพี่สอนนองเพื่อลดปญหานี้อยางตอเนื่อง รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการ

เตรียมความพรอมกอนสอบแคลคูลัสที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อลดปญหาดังกลาว 
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ผลการดำเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การวางแผน (P)  
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนรวมกันในการประชุม เพื่อบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ 

และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายใหมีการบูรณาการครอบคลุมทุกดาน 

ยกตัวอยาง เชน ไดกำหนดในมคอ.3 รายวิชา 4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส วาจะมีการบูรณาการ

ดานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ไดกำหนดในมคอ.3 รายวิชา 4613623 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร วาจะมี

การบูรณาการดานบริการวิชาการ เปนตน 
 
การดำเนินการ (D) 
- การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
 โดยทางหลักสูตรไดสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดทำงานวิจัยและนำมา

ประยุกตใชในแตละวิชาที่ตนเองสอนในปการศึกษา 2562 ก็มีการนำเสนองานวิจัยที่ไดดำเนินการเรียบรอยและอยู

ระหวางการดำเนินงานเขามาบูรณาการกับรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
1. งานวิจัยเรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตรประมาณคาประสิทธิภาพการกระจายภาระงานแบบราวนดโรบินบน 

MariaDB Galera Cluster Single Board  มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4613428 ระบบฐานขอมูล 
และวิชา 4613431 การบริหารจัดการระบบยูนิกซเบื้องตน โดยนำรูปแบบของระบบมาอธิบายถึงการประยุกตใชงาน

ที่เก่ียวของรวมถงึการอธิบายหลักการทำงานเพื่อใหนักศึกษาเขาใจมากข้ึน 
2. งานวิจัยเรื ่อง การทดสอบเว็บไซตอัตโนมัติดวย Robot Framework และ Selenium2Library มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร โดยฝกปฏิบัติและประยุกตใชเครื ่องมือสำหรับ

ทดสอบซอฟตแวรอัตโนมัติเพื่อใหนักศึกษาเขาใจมากข้ึน 
 
- การบูรณาการงานบริการวิชาการดังนี้ 
1. โครงการบริการวิชาการ "การปฏิบัติตนใหปลอดภัยบนโลกไซเบอร" ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เปนการใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหปลอดภั ยบนโลกไซเบอร แกนักเรียน 

โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม อ.จะนะ จ.สงขลา โดยนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดดำเนินการเองภายใต
การควบคุมของอาจารยตั้งแตเริ่มวางแผนเขียนโครงการ การประสานงานติดตอกับหนวยงานภายในและภายนอก 

การเผยแพรความรูใหกับนักเรียนในโรงเรียน จนกระทั่งประเมินผลโครงการ ในรายวิชา 4614102 กฎหมายและ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 
2. โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อใหความรูทางวิชาการคอมพิวเตอร เชน IoT แกนักเรยีนระดับมัธยมปลายที่นักศึกษาเปน
ศิษยเกา ซึ่งนักศึกษาไดดำเนินโครงการเองตั้งแตการติดตอประสานงาน จัดเตรียมอุปกรณ จัดเตรียมเนื้อหาตาง ๆ 

และดำเนินการจนจบโครงการ ในรายวิชา 4613623 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ผลการดำเนินงาน 
- การบูรณาการดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
1. ในรายวิชา 4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Local 
Art & Culture Through Digital Media เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงประวัติความเปนมา ศิลปะ วัฒนธรรม ของทองถิ่น
ของเรา แลวนำความรูที่ไดไปออกแบบเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ทองเที่ยวและแหลงศิลปะวัฒนธรรม

ของทองถิ่นในจังหวัดสงขลาและพัทลุง 
 
การประเมินผลการดำเนินการ(C) 

     หลักสูตรไดรวมกันพิจารณาการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการทำนุ

บำรุงศิลปะวัฒนธรรม พบวาในปนี้มีครบทุกดาน รวมถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับคณะอาจารยผูสอน ได

จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อใหความรูทางวิชาการคอมพิวเตอร เชน IoT แกนักเรียนระดับมัธยมปลายที่นักศึกษาเปน
ศิษยเกาซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการ  รวมถึงไดผลพลอยไดในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรอีกดวย 

      
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
     หลักสูตรเห็นควรใหมีการรักษาระดับการบูรณาการใหครบทุกดานในปถัดไป และอาจเพิ่มความหลากหลายของ

กิจกรรมที่บูรณาการ เชน กิจกรรมในการบริการวิชาการซึ่งเดิมเปนลักษณะการบรรยาย การสาธิต ร วมกับกิจกรรม

สันทนาการ อาจเพิ่มกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.2-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4  
5.2-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2-0-3 มคอ.7 
5.2-0-4 รายงานการประชุม 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 9   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
หลักสูตรมีระบบและกลไกตั้งแตเร่ิมตนจนสิน้สุดกระบวนการ เพื่อตรวจสอบประสทิธิภาพในการวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดผูสอนที่มีความรูความสามารถตรงกับรายวิชาที่สอน สามารถปรบัเนื้อหา
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ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา� 

113 

 

หรือเปดรายวิชาที่ตรงกับความตองการของผูเรียน รวมถึงมีระบบจัดการขอมูล มคอ.3 ,มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ 
มคอ.7 ที่ทำใหสามารถติดตามขอมูลไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 
 มีระบบจัดการขอมูล มคอ.3 ,มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ปรับรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อยูในรูปของอิเล็กทรอนิกส 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1.ควรพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจำหลักสูตร 
2.นำกระบวนการการวิจัยมาใชเพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวชิาตาง ๆ ใหมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : นายโชติธรรม ธารรักษ   โทรศัพท  : 0815637445 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายโชติธรรม ธารรักษ   โทรศพัท  : 0815637445 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกำกับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ    
มีกลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบ

กลไกไปสู

การ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 
  

- มีระบบ มี

กลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ี

ดีไดชัดเจน 
 

ผลการดำเนินงาน   

ผลการดำเนินงาน 
เปาหมายการดำเนินงาน 

1. ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
เปาประสงค 
  ประเมินผลการเรียนของผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสำคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี

จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของผูเรียนเพื่อ

แสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุก

กระบวนการ เพื่อใหผลการประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและไดขอมูลที่แมนยำในการปรับปรงุ/

พัฒนา ซึ่งการวางแผนและดำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
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ผลการดำเนินงาน 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวใน 

มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดน้ำหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายใน
แตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมื อที่ใชในการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การ

สอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการ

กำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชา

และผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยมี

ขัน้ตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อกำหนดเกณฑการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  
2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
3. อาจารยผูสอนดำเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 และ มคอ.4 
4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทัง้ 5 

ดาน สงมายงัหลักสูตร 
6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

ในหลักสูตร 
 
การดำเนินการ (D) 
1. อาจารยผ ู สอนไดดำเน ินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ในรายวิชาที ่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลวนำสงกรรมทวนสอบ เพื่อพิจารณากอนสงเขาระบบ 
2. เมื่อเปดภาคเรียนอาจารยผูสอนแตละรายวิชาแจงรายละเอียดใหผูเรียนทราบ ทั้งวัตถุประสงคการสอน หลักฐาน

การเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนวทางการประเมิน 

และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การประเมินผูเรียนอาจารยผู สอนไดดำเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่ใชในการ

ประเมินแตละชวงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3  
4. มีกระบวนการทวนสอบในสวนของขอสอบความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑการประเมิน ปรับปรุง และทำ

เปนเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สมบูรณ และนำไปใชประเมินผูเรียนในชวงเวลาที่กำหนด 
5. นำขอมูลยอนกลับจากผูเรียนเพื่อปรับปรุงแกไข โดยผูสอนรับผิดชอบการดำเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรก

ในกระบวนการเรียนการสอน  
6. อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุ ไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 
รวมทั้งทำการทวนสอบผลสัมฤทธิท์ั้ง 5 ดาน หลังจากสิ้นสุดกระบวนการการเรียนการสอน อาจารยผูสอนสงระดบัผล
การเรียนใหกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบและคณะกรรมการบริหารคณะตรวจสอบกอนสงให
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ผลการดำเนินงาน 
สำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประกาศผลการเรียนใหนักศึกษาทราบตอไป และอาจารยผูสอนรายงาน 

มคอ.5, 6 เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และนำไปปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป อาจารยประจำหลักสูตร
รวบรวมขอมูล มคอ.5, 6 เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 ในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู ในทุกขั ้นตอน อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ซึ ่งเปนผู รับผิดชอบ

ดำเนินการไดกำกับติดตามอยางตอเนื่องตั้งแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยการทวน
สอบขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทำโดยอาจารยผูสอนที่ดำเนินการสอน

รวมกันในแตละรายวิชา และนำสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตาม

การตัดสินผลการเรียนแจงแกผูเรียนแลว ผูเรียนดำเนินการประเมินผูสอนโดยออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผล

การประเมินโดยผูเรียน นำมาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยสงออนไลนผานระบบและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเขาระบบเพื่อ

ตรวจสอบการสงเอกสาร มคอ.5,6 เมื่อสิ้นกำหนดการสง พบวาทุกรายวิชามีการสงรายงาน มคอ.5, 6 ครบและทัน
ตามกำหนดเวลา ปญหาที่พบเก่ียวกับผูเรียน ไดแก 

- มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษนอย 
- มคีวามรับผิดชอบนอย 

 อยางไรก็ตามในการทวนสอบระดับผลการเรียนยังไมพบความผิดปกติและเปนไปตามเกณฑในการวัดผลที่กำหนด

ไวใน มคอ.3 และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน 

นับแตวันเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
 นอกจากการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชาตามที่มาตรฐานกำหนดแลว หลักสูตรยังสนับสนุนใหนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 ตองเขาสอบวัดสมรรถนะทางดานคอมพิวเตอร (IC3) ทุกคน ซึ่งผลจากการประเมินพบวานักศึกษาชั้นปที่ 4 
ผานการประเมิน 100% สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1-3 หลักสูตรสนับสนุนใหเขาสอบวัดประเมินมาตรฐานอาชีพของ
สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) คุณวุฒิชั้นที่ 3 ดานการวิเคราะหและออกแบบระบบและดานการพัฒนา

โปรแกรม 
 
การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากขอมูลการประเมินผู เรียนและรายงานผลการดำเนินงานในระดับตางๆ ผูเกี่ ยวของในระดับคณะ 

หลักสูตร และผูสอนไดนำมาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

รายวิชาเดียวกันในปการศึกษาตอไปดังนี้ 
- การดำเนินการในการกำกับติดตามเอกสาร มคอ.5, 6 ตามกำหนดเวลา อาจารยประจำหลักสูตรเห็น

ควรใหดำเนินการตามระบบและกลไกขางตน เพื่อคงมาตรฐานในการดำเนินงานตอไป 
สำหรับปญหาของนักศึกษาที่พบใน มคอ.5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยผูสอนเพื่อแจงถึง

ปญหา และหารือเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรตอไป 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.3-0-1 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3-0-2 มคอ.5 และ มคอ.6  
5.3-0-3 มคอ.7 
5.3-0-4 เอกสารทวนสอบภาคเรียนที่1 
5.3-0-5 เอกสารทวนสอบภาคเรียนที่2 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

การประเมินผูเรียน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 9   
 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
1. ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2. จำนวนนักศึกษาชัน้ปที่ 1-3 ที่เขาสอบวัดประเมนิมาตรฐานอาชีพของสถานบันคุณวุฒิวชิาชพีเพิ่มข้ึนจาก 8 คนใน

ปที่ผานมา เปน 17 คน 
3. ดานคุณธรรมจริยธรรม มีนักศึกษาในหลักสูตรไดรับรางวัลคนดีศรีราชภัฏของมหาวิทยาลัย 
4. ดานสงเสริมวฒันธรรม มีนักศึกษาผานการคัดเลือกเขารวมโครงการศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม

ตางประเทศ 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 
จุดแข็ง 

มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อจัดเก็บเอกสาร มคอ.3-7 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ปรับระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหมีความสะดวกตออาจารยผูสอนและอาจารยประจำหลักสตูร 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ไมมี 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

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 
 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไว ดังนี้  

ขอ 2 ระบุวา“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบเก็บขอมูล

รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดให
เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได ทั้งนี้ใหคำนึงถึงเจตนารมณของการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ขอ 3 ระบุวา“ใหถือวาตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียง
แนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแต

ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ใชในการติ ดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของ

หลักสูตรประจำปที่ระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตอง

ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัว

บงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนไดหรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกำหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถ

กระทำได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี ้ใหม ใหนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการ

ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป” 
 

ผลการดำเนินงาน 

* โดยดูจากจำนวนตัวบงชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7  
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน

ติดตาม และทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตร 

1. มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร
ทั้งสิ้น 5 คน 

2.  มีการจัดประชุม 8 คร้ัง ดังนี ้
- คร้ังที่ 1 วันจันทรที่ 22 เมษายน 

2562  สถานที่ หอง 8-406 จำนวน

อาจารยเขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 
100 ประชุมเพื่อวางแผนดำเนนิงาน 
- คร้ังที่ 2 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 

2562 สถานที่ หอง 8-406 จำนวน

อาจารยเขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 
100 ประชุมเพื่อติดตามผลการ

ดำเนินงาน 
- คร้ังที่ 3 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 

2562 สถานที่ หอง 8-406 จำนวน

อาจารยเขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 

100 ประชุมเพื่อทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตร 
- คร้ังที่ 4 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 

สถานที่หอง 8-406 จำนวนอาจารย

เขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
- คร้ังที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 14 

พฤศจิกายน 2562 สถานที่หอง 8-406 

จำนวนอาจารยเขารวม 5 คน คดิเปน
รอยละ 100 ประชุมเพื่อติดตามผล

การดำเนินงาน 
- คร้ังที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 

2563 สถานที่หอง 8-406 จำนวน

อาจารยเขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 
100 ประชุมเพื่อทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตร 

  5.4.1.1 รายชื่อ
อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ซึ่งแสดงรายชื่ออาจารย

ผูเขารวมประชุมโดยจัด

ประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร

อยางนอยภาค

การศึกษาละ 2 ครั้ง 
5.4.1.3 รายงานสรุป
จำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่

มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวน

การดำเนินงาน

หลักสูตรในแตละป

การศึกษา 
5.4.1.4 รายงานสรุป
การประชุมเพื่อ

วางแผนติดตามและ

ทบทวนการดำเนนิงาน

ของหลักสูตร 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

- คร้ังที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 

2563 สถานที่หอง 8-406 จำนวน

อาจารยเขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 
100 ประชุมเพื่อทบทวนการ

ดำเนินงาน 
- ครั้งที่ 8 วันศุกรที่ 3 เมษายน 

2563 สถานที่หอง 8-406 จำนวน

อาจารยเขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 
100 ประชุมเพื่อสรุปผลทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตรทั้งป 
(2) มีรายละเอียดของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ. 

2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
 

2.  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาวชิาคอมพิวเตอรและมคอ.2 

สอดคลองกับ มคอ.1       

  5.4.2.1  มคอ.2
รายละเอียดของ

หลักสูตร 
5.4.2.2 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด

ของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2562 มีจำนวน 27 

รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 มี 28 รายวิชา  
2.รายวิชาทีส่ง มคอ.3 กอนเปดภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มีจำนวน

27 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562 มี จำนวน 28รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.4 ถามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ที่เปดสอน 

  5.4.3.1 มคอ.2 
รายละเอียดของ

หลักสูตร 
5.4.3.2 มคอ.3 
รายละเอียดรายวชิา 
5.4.3.3 มคอ.4 
รายละเอียดของ

ประสบการณ

ภาคสนาม 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มี
จำนวน 1 รายวิชา    
 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
มีจำนวน 2 รายวิชา    
 (คำสั่งแตงตั้งผูสอนในทุกรายวชิาที่

ระบุในแผนการศึกษาตามที่ระบใุน 

มคอ.2) 
2. รายวิชาทีส่ง มคอ.4 (ถามี) กอน

เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
มีจำนวน 1 รายวิชา  และ ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2562 มีจำนวน 2 

รายวิชา 
(4) จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการของรายวชิา 

และรายงานผลการ

ดำเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิน้สุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาใน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มี 
จำนวน 27 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2562 มี จำนวน 28

รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ที่สง 

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค

การศึกษาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2562 มีจำนวน 27 รายวิชา 

และภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2562 มี จำนวน 28 

รายวิชา 
รายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถา

มี) 
1. ผลการดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ที่เปดสอนในภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มี 1 

  5.4.4.1 รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวชิา

และรายงานผลการ

ดำเนินการของ

ประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ทุกรายวิชา 
5.4.4.2 รายงานสรุป
จำนวนและรายชื่อวิชา

ที่เปดสอนในแตละภาค

การศึกษา 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 มี จำนวน 2 รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนามที่สง มคอ.6 (ถามี) ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด

สอนเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มี 1 

รายวิชา และภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2562 มี จำนวน 2 

รายวิชา  
(5) จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังจากสิน้ป

การศึกษา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนนิการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 

  5.4.5.1 มคอ.7 
รายงานผลการ

ดำเนินการของ

หลักสูตร 
 

(6) มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่กำหนดใน มคอ.

3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนใน

แตละปการศึกษา 

6.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 

คน ประช ุมร วมก ันเพ ื ่อทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3, 4 
6.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ภาคเรียนที่ 

1/2562 จำนวน 7 รายวิชา จาก 27 

รายวิชา คิดเปนรอยละ 25 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 2/2562 

จำนวน 7 รายวิชา จาก 28 รายวิชา 

คิดเปนรอยละ 25  

  5.4.6.1 รายงาน
จำนวนรายวชิาทัง้หมด

ที่เปดสอนในป

การศึกษา 
5.4.6.2 รายงาน
จำนวนและรายชื่อ

รายวิชาที่มีการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูที่กำหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

(7) มีการพัฒนา/

ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดำเนนิงานที่

7.1 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7  ปที่แลว 

  5.4.7.1 มคอ.3 
รายละเอียดรายวชิา 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

รายงานใน มคอ.7 ปที่

แลว 
 
 

7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชา

ที่ดำเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรงุการ

จัดการเรียนการสอนจากผลการ

ประเมินในปที่แลว 
(8) อาจารยใหม (ถามี) 

ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ

ดานการจัดการเรียนการ

สอน 

8.1 มี 
      - มีอาจารยใหมทั้งสิ้น 1 คนคือ 
ผศ.สารภี จุลแกว 
      - ไดรับคำแนะนำดานการจัดการ

เรียนการสอนโดยทางคณะกรรมการ

หลักสูตรไดประชุมกันเห็นควรให 

อาจารยจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ เปนผู

แนะนำระเบียบการบริหารหลักสูตร

และหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรใหแก ผศ.สารภี จุลแกว 
 

  5.4.8.1 รายงานการ
ประชุม 

(9)  อาจารยประจำทุก

คนไดรับการพฒันาทาง

วิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

9.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ทั้งสิ้น 5 คน 
1. ชื่อสกุล ผศ.สารภี จุลแกว 
    ไดรับการพัฒนาเร่ือง 
1) โครงการอบรมยกระดับความรูดาน

เทคโนโลยดีิจิทัล คร้ังที่ 3 (3rd MIT-
PSU UPGRADE) ในโมดูล Internet 
of Things (IoT) และ Data Analytic 
วันที่ 9-10 และ 16-17 พฤศจิกายน 

2562 
2) การประชุมวชิาการระดบัชาติ และ

นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานวีิจัย 

คร้ังที่ 15 
3) อบรมหลักสูตร A Practical 
Introduction to Deep learning 
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 
2. ชื่อสกุล นางสาวยพุดี อินทสร 

  5.4.9.1 รายงาน
จำนวนและรายชื่อ

อาจารยประจำทั้งหมด

แตละหลักสูตรในป

การศึกษา 
5.4.9.2 รายงานสรุป
จำนวนอาจารยประจำ

ที่ไดรับการพฒันาทาง

วิชาการและ/หรือ

วิชาชีพในแตละป

การศึกษาแตละ

หลักสูตร 
5.4.9.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขารวม

โครงการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือ

วิชาชีพของอาจารย
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

    ไดรับการพัฒนาเร่ือง 
1) เขารวมงานประชุมวชิาการ

ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใตวิจยั ครั้ง

ที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต จ.

นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ก.พ. 63 
2) เขารวมอบรมหลักสูตรการวัดและ

ประเมินผล ในรูปแบบออนไลน วันที่ 

8 พ.ค. 63 
3) เขารวมอบรมหลักสูตร Free 
Software & Presentation ใน
รูปแบบออนไลน วนัที่ 5 มิ.ย. 63 
3. ชื่อสกุล นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาต ิ
    ไดรับการพัฒนาเร่ือง 
1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตักิารสห

กิจศึกษาหลักสูตรคณาจารยนิเทศสห

กิจศึกษา รุนที่ 11 โดยเครือขาย

พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง 
2) อบรมหลักสูตร A Practical 
Introduction to Deep learning 
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 
3) อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุค

ใหมสำหรับการเรียนรูศควรรษที่ 21 
มรภ.นครศรีธรรมราช 
4. ชื่อสกุล นายโชติธรรม ธารรักษ 
    ไดรับการพัฒนาเร่ือง 
1) เขารวมประชุมวิชาการระดบัชาติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งที่ 30 
ประจำป 2563 ในวันที่  30 พ.ค.63 
ผานระบบ Online 
5. ชื่อสกุล นายกฤษณวรา รัตนโอภาส 

ประจำแตละคนแตละ

หลักสูตร 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

    ไดรับการพัฒนาเร่ือง 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุค

ใหมสำหรับการเรียนรูศควรรษที่ 21 
มรภ.นครศรีธรรมราช 
2) การประชุมวชิาการระดบัชาติ และ

นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานวีิจัย 

คร้ังที่ 15 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน

ขอสอบสไตล PISA คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรีรวมกับ สถาบนัสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
9.2 ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 5 คน 
9.3 คิดเปนรอยละ 100 

(10) จำนวนบุคลากร

สนับสนนุการเรียนการ

สอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอย

ละ 50 ตอป 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 
1. นางสาวยุพดี พนัธุสะ ไดรับการ

พัฒนาฯ เร่ือง  
- เข าร วมอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื ่อง การเขียนโครงการ

อยางมืออาชีพ  
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ศูนยภาษา

และคอมพิวเตอร คำสั่งที่ 3417/2562 
 
2. นายประภัสสร นุนแกว ไดรบัการ

พัฒนาฯ เร่ือง 
- เขารวมประเมินสมรรถนะ Digital 
Literacy Certification (IC3) ณ ศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร 
- ไดรับการพัฒนาฯ 2 คน 
- คิดเปนรอยละ 100 

  5.4.10.1 รายงาน
จำนวนและรายชื่อ

บุคลากรทั้งหมดในป

การศึกษา 
5.4.10.2 รายงาน
จำนวนและรายชื่อ

บุคลากรไดรบัการ

พัฒนาทางวิชาการ

และ/หรือวิชาชพีในแต

ละปการศึกษา 
5.4.10.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขารวม

โครงการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือ

วิชาชีพของบุคลากรแต

ละคน 
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ดัชนีบงชี้ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(11) ระดับความพงึพอใจ

ของนักศึกษาปสุดทาย/ 

บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม

นอยกวา3.5.1จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มีนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิต

ใหม  
- จำนวนนักศึกษาปสุดทาย/บณัฑิต

ใหม 29 คน 
- จำนวนผูตอบแบบสอบถาม 29 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพงึพอใจ 4.31 (มาก) 

  5.4.11.1 รายงานสรุป
ความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสดุทายที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 

(12) ระดับความพงึพอใจ

ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ

บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.00 
 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เปนไปตาม

เกณฑ (เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) ได

คะแนน 4.42 
 

  5.4.12.1 รายงานผล
การประเมินความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑิตใหม 
5.4.12.2 จำนวน
บัณฑิตที่รบัการ

ประเมินทั้งหมด 
1. จำนวนตัวบงชีผ้ลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติที่ดำเนินการไดจริง 
12 

2. จำนวนตัวบงชีผ้ลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ตองดำเนินการในปการศึกษา 2562 

12 

3. รอยละของผลการดำเนนิงานตามตัวบงชี้การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

100 

 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลการดำเนนิงาน

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

รอยละ 

100 
รอยละ 

100 
รอยละ 

100 
รอยละ 

100 
รอยละ 

100 
 9   
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.4 

จุดแข็ง 
 มีการดำเนินงานครบทุกตัวบงชีต้ามกรอบมาตรฐาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไมมี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ไมมี 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 
นักศึกษามีความรูพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร และไมเขาใจหลักการคิด

ของอัลกอลิทึม ทำใหมีปญหาในการ

เรียนในรายวิชาที่อาศัยความรูพื้นฐาน

ขางตน 

นักศึกษาไมสามารถเรียนตาม

แผนการเรียนได เนื่องจากตองผาน

รายวิชาแกน เชน แคลคลูัส 1 วธิีการ

คำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวทิยาการ

คอมพิวเตอร เปนตน 

มีการจัดติว สอนเสริมสำหรับ

นักศึกษากลุมนีโ้ดยเฉพาะ เพื่อให

สอบผาน และสามารถเรียนใน

รายวิชาตอเนื่องได 

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา� 

129 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ผูกำกับดูแลตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารยสารภี จุลแกว โทรศัพท  : 0812764164 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผูชวยศาสตราจารยสารภี จุลแกว โทรศัพท  : 0812764164 
 

เกณฑการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกำกับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนำ
ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
 

ผลการดำเนินงาน 
เปาหมายการดำเนินงาน 

- นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดใชเครื่องมือ/วัสดุ/ครุภัณฑ ที่มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพ

พรอมใชงาน และมีความทันสมัย ในทุกรายวิชาของหลักสูตร 
- นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดมีทักษะในภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
- นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดเรียนในหองเรียน/สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการศึกษา 
- ความพึงพอใจของอาจารยผูรับชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมนอยกวา 4.51 

เปาประสงค 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ทั้งทางดานกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ดานวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ตาง ๆ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอน และดานสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน หนังสือ 
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ผลการดำเนินงาน 
ตำรา เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส  สิ่งพิมพตาง ๆ และฐานขอมูลเพื่อการคนควา ฯลฯ   ใหเพียงพอและเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ตลอดจนมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการสอนให

ทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรในปจจุบัน โดยอาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อปรับปรุง หรือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินความพึง

พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยประจำ และนักศึกษา เพื่อดำเนินการปรับปรุง

กระบวนการตามผลการประเมินตอไป 
 
ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 
การวางแผน (P) 

อาจารยประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดมีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อวางแผน ในการเขาไปมีสวน

รวมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใหไดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่มีความเหมาะสมตอการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมี

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประจำปการศึกษา 2562  เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดการบริหารหลักสูตร

ในดานตาง ๆ รวมทั้งดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีหนาที่เกี่ยวกับ จัดทำ

แผนเพื่อจัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

และพัฒนาหองปฏิบัติการของหลักสูตรและ/หรือหองปฏิบัติการรวมของคณะใหไดมาตรฐานและพรอมใชงาน โดย

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดสงตัวแทนของหลักสูตรฯ เขารวมเปนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่ง

สนับสนุนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
1) เขารวมเปนคณะกรรมการบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีหนาที่ในการ

บริหาร วางแผน และจัดการกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการ

เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนอีกดวย  
2) เขารวมเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปงบประมาณ 2562 ของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
3) เขารวมเปนคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำอาคารเรียน 10 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การดำเนินการ (D) 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดสงตัวแทน กรรมการฝายงานของหลักสูตร เขาไปมีสวนรวมในการ

ดำเนินงานกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และไดเขาไปมีสวนรวม และบทบาทใน

การตัดสินใจเกี่ยวของกับสิ่งสนับสนุนของหลักสูตร ไดแก  
1) ประธานบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร  เขาไปเปนคณะกรรมการบริหารของทางคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแจงมายังหลักสูตร เรื่องการจัดสรรครภุัณฑ 

งบประมาณรายได (บำรุงการศึกษา) ประจำป 2563 ผาน ทางประธานบริหารหลักสูตร  
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ผลการดำเนินงาน 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารยโชติธรรม  ธารรักษ)  ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่กรรมการ

และเลขานุการ กำหนดราคากลางสำหรับโครงการจางปรับปรุงหองน้ำอาคารเรียน 8 (ซายมือ จำนวน 1 โครงการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารยโชติธรรม  ธารรักษ, อาจารยยุพดี อินทสร) ไดรับการแตงตั้งให
เปนประธานและกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และ อาจารยจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ ไดเปน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จำนวน 37 เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-bidding) 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดรับการแตงตั้งเปนคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green 
office) ประจำอาคารเรียน 10 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในการบริหารและจัดสรรสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูตาง ๆ ตั้งแตการเขา

ไปมีสวนรวมกับคณะในการจัดสรรงบประมาณ โดยมีตัวแทนของหลักสูตรในคณะกรรมการบริหารคณะ มีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาไปเปนคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรตาง ๆ ที่จะนำมาสนับสนุนการเรียนการ

สอน รวมถึงเปนผูวางแผนจัดสรรและใชจายงบประมาณดานวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 

โดยมีการสำรวจวัสดุที่อาจารยผูสอนตองการใชในการเรียนการสอนในรอบปงบประมาณ 2562 ไปแลวจำนวน 2 

คร้ัง และปจจุบันกำลังดำเนินการสำรวจความตองการวัสดุที่ใชในการเรียนการสอนรอบที่ 3 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการประเมินการดำเนินงานในปการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร พบวาระบบ
การดำเนินงานของหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูนั้น มี

ระบบการบริหารจัดการที่ดีอยูแลว เนื่องจากเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเขาไปมีสวนรวมในการ

วางแผน การจัดการและการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และมีการบริหารจัดการในการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูตามความตองการของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ดังจะเห็นไดจากการจัดหาวัสดุและ

ครุภัณฑของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ในปงบประมาณ 2563 ที่ทางหลักสูตรไดจัดหาวัสดุและครุภัณฑที่มี

ความเหมาะสมกับรายวิชาในหลักสูตร และความตองการของอาจารยประจำหลักสูตรฯ แตเพื่อใหการปฏิบัติงานและ

การมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ในป 2563 ทาง

หลักสูตรฯ จะเพิ่มการทำงานและการเขาไปมีสวนรวมกับทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 
 

จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
การวางแผน (P) 
  

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ของในแตละปการศึกษาไดมีการประชุม เพื่อวาง

แผนการจัดระบบบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนใหมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของ

นักศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนบัณฑิตที่พึงประสงค โดยมีการวางแผนแตละดาน ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงาน 
1. สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ)    

1.1 การประชุมวางแผนติดตามความกาวหนาของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
1.2 การประชุมวางแผนเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกอนเปดภาคเรียน 
1.3 การประชุมวางแผนเพื่อจัดหาและ/หรือแทงจำหนายครุภัณฑประจำปงบประมาณ 
1.4 การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งใน

ดาน แสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมกา รเรียนการ

สอน  
1.5 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร วิชวลไลเซอร 

(Visualizer) จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ในหองเรียนใหพรอมสำหรับใช

งานรวมทั้งเครือขาย wifi ของมหาวิทยาลัย หากมีครุภัณฑที่ชำรุดและดำเนินการซอมแซมไดใหดำเนินการซอมแซม
เพื่อใหกลับใชงานไดเปนปกติ หากไมได ใหดำเนินการตามขั้นตอนของทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยตอไป  

1.6 วางแผนปรับปรุงเพิ่มหองปฏิบัติการ Smart Classroom อีก 1 หอง โดยยายอุปกรณจากอาคาร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปยังอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. สิ่งสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ 
 อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน มีการสำรวจความตองการวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยใหอาจารยแตละทานระบุชนิดของวัสดุ จำนวน และคุณลักษณะ เสนอมายัง

หลักสูตร เพื่อพิจารณาจัดทำแผนขอตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ จัดจาง แลวเสนอผานคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อเสนอตอใหมหาวิทยาลัยสงขลาพิจารณา  
 เมื่อไดผานการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแลว ก็จะแจงกลับมายังคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อทำการจัดซื้อ จัดจาง และตรวจรับที่ชัดเจน มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบความถกูตอง

ของจำนวน ปริมาณ ความพรอมและสภาพการใชงานของวัสดุและอุปกรณตาง ๆ  
 จัดใหมีระบบเบิก จาย วัสดุทำใหงายตอการตรวจสอบและเช็คยอดคงเหลือ เพื่อใชเปนขอมูลในการ

วางแผน จัดหาเพิ่มเติมและทดแทน  สำหรับการเบิกใชครุภัณฑ อาจารยผูสอนสามารถบันทึกขอความแจงความ

ประสงคจะใชครุภัณฑมายังหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ทางหลักสูตรก็จะไดทำการจัดตารางเพื่อลดความซ้ำซอน

ของการเบิก รวมถึงลงลายมือชื่อ รับคืนไวเปนหลักฐานเพื่องายตอการติดตาม และหากพบครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ เสียหายหรือชำรุดไมสามารถใชงานได ทางหลักสูตรก็จะจัดตั้งงบประมาณซอมบำรุงไวเพื่อการแกปญหา

ดังกลาว โดยการแจงผานเจาหนาที่คอมพิวเตอร ซึ่งเจาหนาที่จะบันทึกปญหาไว หากวัสดุและครุภัณฑนั้นไมสามารถ

ซอมไดหรือซอมแลวไมคุมคากับการซอม ก็จะดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อแทงจำหนาย ตั้งแตบันทึกของแทง

จำหนาย ติดตอรับแทงจำหนาย แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และคณะกรรมการพิจารณาราคาขั้นต่ำ 

รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมขอมูลไวเพื่อนำไปใชในการวางแผนจดัหาครุภัณฑมาทดแทนในปตอ ๆ ไป และวัสดุ อุปกรณ

ตาง ๆ ก็จะไดรับจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกทางหนึ่ง 
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ผลการดำเนินงาน 
3. สิ่งสนับสนุนดานสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู (หนังสือ ตำรา เอกสาร 

สื่ออิเล็กทรอนิกส และสิ่งพิมพตาง ๆ)   
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดรับการสนับสนุนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหา

และอำนวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหแกอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร โดยการสรางชองทางผ าน

เว็บไซต http://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_Index.php ใหอาจารยและนักศึกษาสามารถเขาแจงรายชื่อ
หนังสือ ตำรา เอกสาร สื่อ และสิ่งพิมพตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร นอกจากนี้สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีการจัดกิจกรรมงานสัปดาหหนังสือ โดยมีรานหนังสือทางวิชาการหลากหลายมา

เปดรานบริเวณ ชั้น 1 ของอาคารศูนยคอมพิวเตอร เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดเลือกหนังสือที่สนใจสามารถแจง

กลับไปยังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีได โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการจัดซื้อ

จัดหาให รวมทั้งจัดใหมีการอบรมการสืบคนแหลง/ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธแจงผานมายัง

หลักสูตรตลอดจนผานทางเว็บไซต http://arit.skru.ac.th/arit/index3.php ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 นอกจากนี้ยังมีบริการคอมพิวเตอร เครือขายอินเตอร เน็ต (WIFI) และมีการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับให
นักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกัน มีบริการหองบริการมัลติมีเดีย เพื่อให

อาจารยและนักศึกษาสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู/สื่อตาง ๆ ที่หลากหลายตอบสนองตอความตองการและความจำ

เปนไดอยางแทจริง ทั้งนี้ทางหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร  ไดขอความอนุเคราะหจากอาจารยที่ไปเขารวมอบรม 

สัมมนา นำเสนอผลงานวิชาการหรือพัฒนาตนเองดานตาง ๆ นำเอกสารประกอบการอบรม หรือเอกสารบทความ

วิจัยตีพิมพเผยแพรที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของนักศึกษา มอบเขาสู หองสืบคนขอมูลและปฏิบัติการโครงงาน 

ของหลักสูตรฯ เพื่อเพิ่มแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น    
 

 
 

หองสืบคนขอมูลและปฏิบัติการโครงงาน 
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ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินการ (D) 

1. สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ)    
 คณะกรรมหลักสูตรไดติดตามความกาวหนาของอาคารเรียนรวม โดยประสานกับทางคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยควบคุมการติดตั้งครุภัณฑประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง

ไดมีการติดตั้งไปแลวเรียบรอยตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการวางแผนและดำเนินการเพิ่มเติมในสวนการจาง

ผูรับเหมาดูแล อาคาร และสถานที่คณะวิทยาศาสตร ซึ่งรวมอาคารดังกลาวดวย 
 กอนเปดภาคเรียน 1/2562 และ 2/2562 ไดมีการสำรวจซอฟตแวรอาจารยผูสอนตองใชในการเรียนการ

สอน หรือปรับปรุงรุนใหทันสมัย ซึ่งรวมถึงซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับการการวิจั ยและโครงงานของนักศึกษา หรือที่

สัมพันธกับการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูที่ทันสมัย และเตรียมวสัดุที่ตอง

เตรียมการจัดซื้อเพิ่มเติม เชน ถายไฟฉายสำหรับไมโครโฟนและรีโมต และปากกาเขียนกระดาน เปนตน  นอกจากนี้

หลักสูตรมอบหมายใหเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการเขาไปสำรวจครุภัณฑประจำหองปฏิบัติ เชน คอมพิวเตอร 

โปรเจคเตอร และเครื่องปรับอากาศ เปนตน วามีการชำรุดหรือพรอมใชงานหรือไม รวมถึงสภาพแวดลอมภายในหอง

ปฏิบัติ เชน ปลั๊กไฟ และสวิตชไฟ เปนตน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 สำหรับการดำเนินงานปรับปรุงหองปฏิบัติการ Smart classroom ทางหลักสูตรไดจัดเตรียมหองไวที่อาคาร
เรียนรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว แตตองรอการปรับพื้นที่และสภาพทางกายภาพของหองเรียนให

เหมาะสม ซึ่งดำเนินการโดยคณะ เม่ือเสร็จแลวจึงจะสามารถขนยายและนำไปติดตั้งได 
2. สิ่งสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ 

 หลักสูตรไดจ ัดหาวัสดุและอุปกรณสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร และทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม ๆ เชน อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย และอุปกรณสำหรับ

เทคโนโลยีใหม ๆ อาทิ อุปกรณสำหรับการพัฒนา Internet Of Thing (IoT) โดยในปงบประมาณ 2562 ไดสำรวจ

ความตองการวัสดุที่ใชในการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนและดำเนินการจัดซื้อไปแลว 2 ครั้ง (ภายใตความ

เห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) ไดวัสดุมาใชในการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ เชน การจัดซื้อ Node 
MCU และอุปกรณเซ็นเซอรมาใชในการเรียนการสอนวิชา 4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 

การจัดซื้อ Raspberry Pi และ RJ-45 Adapter สำหรับทำ Gateway router ในวิชา 4661512 การสื่อสารขอมูล
และเครือขายคอมพิวเตอร ขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจในรอบที่ 3 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรรวมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือและมีขอตกลงในการใช

จายงบประมาณรวมกันใชงบประมาณหมวดวัสดุบางสวนมาทำการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ 8-

404 ใหมีเสปคที่ดีขึ้น เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ไดดำเนินการแทงจำหนาย
ครุภัณฑที่ลาสมัยซึ่งประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่น ๆ ไปแลว 1 คร้ังในรอบปที่ผานมา 
 จากการวางแผนเพื่อปรับปรุงทรัพยากรครุภัณฑคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพในการสนองตอบตอการใชงาน จากการประชุมและการนำเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ จึงไดรับการจัดสรร

งบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจำนวน 37 เครื่องประจำหองปฏิบัติการของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอยูระหวางการจัดซื้อ โดยกำลังรอการสงสินคาจากทางราน 
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ผลการดำเนินงาน 
3. สิ่งสนับสนุนดานสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู (หนังสือ ตำรา เอกสาร 

สื่ออิเล็กทรอนิกส และสิ่งพิมพตาง ๆ) 
  หลักสูตรไดเปนตัวกลางในการประสานงานแจงอาจารยผูสอนและรวบรวมรายชื่อหนังสือ ตำรา 

เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส และสิ่งพิมพตาง ๆ สงไปยังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการ

จัดหามาประกอบการเรียนการสอน 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
 ในปการศึกษา 2562  ที่ผานมา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร  มีการประเมินผลการดำเนินการจัดระบบ
บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน  โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ)      
                       ในปการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไมพบขอรองเรียนเกีย่วกับสิ่งสนับสนุน
ดานกายภาพ แตมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง อาทิเชน อินเทอรเน็ตลาชา พัฒนาเครื่องมือใหมีความ
ทันสมัย ปรับปรุงคอมพิวเตอรใหดีขึ้น เปนตน 

2. สิ่งสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ 
                      ในปงบประมาณ 2563 ทางหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีการดำเนินการจัดหาและจัดซื้อ
ครุภัณฑสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยไดรับจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมจำนวน 2 เครื่อง และ

เครื่องพิมพสีจำนวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนใน

หองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีครุภัณฑคอมพิวเตอรอีกจำนวน 37 เครื่องสำหรับใชในหองปฏิบัติการ ซึ่งกำลังอยูใน

ขั้นตอนการสงมอบ 
  นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ยังสามารถขอรับการสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณจาก

คณะวิทยาศาสตร เชน ในกรณีที่หลักสูตรไดมีการจัดโครงการตาง ๆ เชน โครงการ open house ก็ไดยืมวัสดุ และ
อุปกรณเพิ่มเติมจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มเติมจากที่หลักสูตรมีอยู เปนตน  

3. สิ่งสนับสนุนดานสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู  (หนังสือ ตำรา 
เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส และสิ่งพิมพตาง ๆ) 

ในปการศึกษา 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจ ในเร่ืองสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือ
ตอการเรียนรูโดยผลการประเมินความพึงพอใจ พบวาความพึงพอใจเกี่ยวกับอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอนมี

จำนวนเพียงพอกับจำนวนผูเรียน, ประสิทธิภาพของอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอนพรอมใชงาน, สื่อหรือเอกสาร

และอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน, หองปฏิบัติการมีเครื่องมือและ

อุปกรณเหมาะสมกับสาขาที่เรียน มีความพึงพอใจ และนักศึกษาทุกคนไดใชงานสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

อยางทั่วถึง สรุปภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 4.38 (ผลการประเมินอยูในระดับมาก) 
สำหรับความพึงพอใจในดานการบริการหองสมุดในปการศึกษา 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจไม

วาจะในเร่ืองของเจาหนาที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริการ/ใหคำปรึกษา/ ดวยความสุภาพ, มีขั้นตอนการบริการที่เปน

ระเบียบ, มีระยะเวลาในการยืม คืน เหมาะสมกับการใหบริการ, มีที่นั่งจัดไวอยางเปนระเบียบ ที่เพียงพอ พรอม

ใหบริการ, มีความหลากหลายในการสึกษาคนควาของสื่อการเรียนรูตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต ทีวี

ดาวเทียม สื่อ CAI ฐานขอมูล, มีหนังสือที่ทันสมัย ตำรา ผลงานทางวิชาการ วารสารและสิ่งตีพิมพที่ครอบคลุมกับ
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ผลการดำเนินงาน 
ความตองการและมีความทันสมัย ซี่งทางสำนักวิทยบริการฯ ไดจัดหนังสือที่มีความจำเปนสำหรับนักศึกษาใน

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งสรุปภาพรวม 4.39 (ผลการประเมินอยูในระดับมาก)  
อีกทั้งทางทางหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรก็มีหองสืบคนขอมูลและปฏิบัติการโครงงานโดยมี

เครือขายอินเตอรเน็ต (WIFI) อุปกรณคอมพิวเตอร  สำหรับฝกปฏิบัติการ เครื่องพิมพ หนังสือ เอกสารงานวิจัยของ

รุนพี่ เอกสารประกอบการอบรม หรือเอกสารบทความวิจัยตีพิมพเผยแพร เปนตน แตอยางไรก็ตามทางหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอรยังคงตองยังคงมีความตองการทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

เขาถึงแหลงขอมูลที่ดี และมีความทันสมัยตลอดเวลา 
 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมินการดำเนินงานในปการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีการ
ดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ) 
             จากการรับฟงปญหาในปการศึกษา 2562 หลักสูตร ไดพบปญหาและมีแนวทางแกไขปญหาหองเรียน 
หองปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ เพื่อใช ในการเรียนการสอนบางเครื่องมือมีปริมาณไมเพียงพอ จึงไดมี

แนวทางในการแกไขปญหา ๆ  ดังนี้   
1.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการจัดสรางอาคารสำหรับใชในการเรียนการสอนสำหรับ

หลักสูตรภายใตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรดวยเชนกัน โดยคาดวา

อาคารใหมจะสามารถใชงานไดในปการศึกษา 2/2563 ดังนั้นหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรจึงจะตองมีการวางแผน
ในการจัดหาครุภัณฑและวัสดุอุปกรณเพื่อรองรับการใชงานใหมีประสิทธิภาพ ไดแก หองปฏิบัติการ IoT และ
หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งเพื่อใชในการเรียนการสอน และการทำโครงงานและวิจัยของนักศึกษา  

ดังนั้นหลักสูตรจึงวางแผนรวมมือกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาอุปกรณดังกลาวเพิ่มเติม โดยงบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 
1.2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพใหเหมาะสมกับ

การใชงานและการเรียนการสอน โดยการประสานกับทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถใชพื้นที่ได

โดยเร็ว 
2.  สิ่งสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ  
จากการรับฟงปญหาในปการศึกษา 2562 ยังพบวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑที่มีปญหาในดานตาง ๆ  และ

มีแนวทางแกไข ดังนี้ 
2.1 ครุภัณฑในหองปฏิบัติการมีสภาพเกาและชำรุดบอย ดังนั้น เมื่อยายไปที่อาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร จะมีฉากและโปรเจคเตอรใหมซึ่งสงผลดีตอการสอน อยางไรก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอรตองมี

ปรับปรุงประสิทธิภาพใหเพิ่มมากขึ้นหรือเปลี่ยนใหมเพื่อสนองตอบตอซอฟตแวรและการใชงานในปจจุบัน โดย

ประสานกับทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ผลการดำเนินงาน 
2.2 ทางหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรอยูระหวางการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑคอมพิวเตอรจำนวน 37 

เครื ่อง เพื ่อมาทดแทนครุภัณฑเดิมที่ม ีความลาสมัยและใชมาเปนเวลานาน โดยวางแผนจะนำไปติดตั ้งใน

หองปฏบิัติการคอมพิวเตอร อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.3 เครื ่องคอมพิวเตอรที ่เกาและประสิทธิภาพเริ ่มจะต่ ำลง จึงไดปรับปรุงเครื ่องคอมพิวเตอร

ประสิทธิภาพใหเพิ่มมากขึ้น เสนอการเปลี่ยนใหมเพื่อสนองตอบตอซอฟตแวรและการใชงานในปจจุบัน โดยประสาน

กับทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดสรรงบประมาณ และระหวางการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑคอมพิวเตอร

จำนวน 37 เครื่อง เพื่อมาทดแทนครุภัณฑเดิมที่มีความลาสมัยและใชมาเปนเวลานาน โดยวางแผนจะนำไปติดตั้งใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.4 การเรียนการสอนในยุค COVID -19 ไดพบปญหาในการติดตอสื่อสารกับนักศึกษา และการจัดการ

เรียนการสอน จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน และมีความจำเปนตองมีวัสดุและ

ครุภัณฑเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงไดสำรวจความตองการใชวัสดุและครุภัณฑที่จำเปน

สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลนเพิ่มเติม 
 3. สิ่งสนับสนุนดานสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู  
             จากการรับฟงปญหาในปการศึกษา 2562 ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน หนังสือ ตำรา เอกสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส มีเพิ่มมากขึ้น แตสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ไมวาจะเปนวารสาร บทความ งานวิจัย ดานวิทยาการคอมพิวเตอร

ยังคงนอยอยู ทำใหนักศึกษาตองไปคนควาจากแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัยใกลเคียงอื่น ๆ ทางหลักสู ตรวิทยาการ

คอมพิวเตอรไดดำเนินการแกไขปญหาโดยติดตอประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผาน

ชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนเว็บไซตหรือการติดตอโดยตรงเพื่อขอใหมีการจัดหาวารสาร บทความ งานวิจัย และ

รายงานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษามากข้ึน   
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร รวมกับสำงานวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  การ

ประชุมวางแผนการจัดทำแบบประเมินประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในภาพรวมสำหรับอาจารย

ประจำหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษา โดยออกแบบ แบบประเมินออนไลน ใหสามารถทำแบบประเมินผาน

เว็บไซตได เพื่อใหงายในการเขาถึง และจัดเก็บขอมูล   
 
การดำเนินการ(D) 
 หลักสูตรดำเนินการแจงอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษาเขาไปประเมินความพึงพอใจ

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผานทางเว็บไซต http://passport.skru.ac.th/evaluate/  กอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
 
การประเมินการดำเนินการ(C) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในป 2562 สามารถ สรุปได ดังนี้  
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินสวนของอาจารย 

ปการศึกษา คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
2559 4.53 มากที่สุด 
2560 4.50 มาก 
2561 5.00 มากที่สุด 
2562 4.64 มากที่สุด 

 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดนำผลการประเมินความพึงพอใจโดยทั้งอาจารยและนักศึกษามาใชเพื่อ

วางแผนในการปรับปรุงการดำเนินงาน ทำใหผลการประเมินมีแนวโนมที่ดีขึ้น  ความพึงพอใจของอาจารยประจำ

หลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  โดยพบวา (ปการศึกษา 2561 ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คะแนน และปการศึกษา 
2560 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.50) ในปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 คะแนน ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด  
 
ผลการประเมินสวนของนักศึกษา 

ปการศึกษา คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
2559 4.20 มาก 
2560 4.66 มากที่สุด 
2561 4.35 มาก 
2562 4.38 มาก 

 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดนำผลการประเมินความพึงพอใจโดยทั้งอาจารยและนักศึกษามาใช เพื่อ

วางแผนในการปรับปรุงการดำเนินงาน ทำใหผลการประเมินมีแนวโนมที่ดีขึ้น ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา  2561  โดยพบวาในปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.38 คะแนน ซึ่งอยูในระดับมาก   
  ซึ่งจากการเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษาไดประเมิน และแจงปญหาเกี่ยวของกับสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูมายังหลักสูตร ทำใหหลักสูตรสามารถดำเนินการวางแผน ตลอดจนแกปญหาระหวางการดำเนินการให

เหมาะสม เนื่องดวยสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาตลอด ไดมีสวนชวยสงเสริมและอำนวยความ

สะดวกใหกับนักศึกษาอยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะนักศึกษาในกลุมวิจัยสามารถไดใชประโยชนหองปฏิบัติการและ

อุปกรณสิ่งสนับสนุนที่ทางหลักสูตรจัดหาให นักศึกษาใชเวลาในชวงวันหยุดและคาบวางในหองปฏิบัติการมากขึ้น 

สงผลใหมีการผลิตงานวิจัยโดยนักศึกษามาอยางตอเนื่องทุกป 

 
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
           หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตร และ

นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตลอดจนขอเสนอแนะเพิ่มเติม นำเขาสูการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผนปรับปรุง เพิ่มเติม 

และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการและความจำเปนของอาจารยประจำหลักสูตร และนักศกึษา

ตอไป 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-1-1 รายงานการประชุม 
6.1-1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-1-3 การจัดซื้อเคร่ืองมือเพิ่มเติม 
6.1-1-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 
6.1-1-5 คำสั่งแตงตั้งกำหนดราคากลางสำหรับโครงการจางปรับปรุงหองน้ำอาคารเรียน 8 
6.1-1-6 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวด

ราคาซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 37 เครื่อง ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (E-bidding) 
6.1-1-7 คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559  2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 4 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 9   
 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มีผลการจัดการในดานสิ่งสนับสนุนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม โดยในป การศึกษา 2562 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรรวมกับอาจารยผูสอนไดวางแผน การจัดระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมี

ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนบณัฑติที่พึงประสงค 

จำนวนของอุปกรณ วัสดุ และครุภัณฑก็มีความเพียงพอสำหรับนักศึกษา เพื่อใหเรียนรู ทั้งในดานทฤษฎี และฝก

ปฏิบัติ มีการซื้อวสัดุทีช่วยในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ เชน Raspberry pi, Orange pi, Node MCU, KidBright, 
และอุปกรณ IoT Sensor ตาง ๆ สงเสริมใหมีการเรียนรูและมีงานวิจัยจากนักศึกษามาอยางตอเนื่อง ทั้งยังกำลงั
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพวิเตอรใหม 37 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ลาสมัยใหมีความทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รองรับฮารดแวร และซอฟตแวรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1  
จุดแข็ง 
 มีระบบและกลไก การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร อาจารย

ผูสอน นักศึกษา และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีจำนวนครุภัณฑที่ใชในการเรียน

การสอนเพียงพอตอจำนวนนักศึกษา และมีระบบการจัดซื้อวัสดุที่เอ้ือตอการซื้อวัสดุการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใชใน

รายวิชาตาง ๆ สามารถตอบสนองความตองการ และความจำเปนตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรไดอยาง

ตอเนื่อง ในแตละปงบประมาณ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 วางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑไวลวงหนา เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑครบตามความตองการของ

หลักสูตร รวมถึงรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ขอสนับสนนุสิ่งสนบัสนุน

การเรียนรูใหกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ครุภัณฑบางสวนลาสมยัและควรจัดซื้อทดแทน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ดวยนโยบายของมหาวทิยาลัยทำใหการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนคอนขางทำไดลาชา อยางไรก็ตาม

หลักสูตรตองพยายามผลักดันใหมีการจัดซื้อครุภัณฑที่ทันสมัยมาทดแทน โดยมีการวางแผนจดัหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
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หมวดที ่6 ขอคิดเห็น 
1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบัจาก

การเสนอแนะจากผูประเมิน 
 

ความเห็นของประธานหลักสูตร

ตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการ

เสนอแนะ 

 

การนำไปดำเนินการเพื่อการ

วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 
 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผูที่สำเรจ็

การศึกษา 
 

ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการ

ประเมิน 
 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล

การประเมิน 
 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใน

หลักสูตรจากผลการประเมิน 
 

3.สรุปการประเมินหลกัสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ  

กระบวนการประเมิน  
ขอวิพากษที ่สำคัญจากผลการ

ประเมิน 
 

ขอคิดเห็นของคณาจารยต อผล

การประเมิน 
 

ข อเสนอการเปล ี ่ ยนแปลงใน

หลักสูตรจากผลการประเมิน 
 

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสตูร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถามี) ที่มี

ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 
ทางมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสรางการบริหารในระดับโปรแกรม

วิชา เปนการบริหารในระดับหลักสูตร และปรับเปลี่ยนเจาหนาที่สาย

สนับสนุนประจำหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่

มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผาน

มา 

จำนวนนักเรียนมีจำนวนลดลง แตที่นั่งในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทำให

ไมสามารถรับนักศึกษาเขามาไดตามเปาหมาย 
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หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจำป  

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร กุมภาพันธ 2563 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
โครงการพัฒนานักศึกษา กุมภาพันธ 2563 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บัณฑิตที ่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร 
พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
จัดซื้อวัสดุ สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
สำรวจความตองการครุภัณฑสำหรับการเรียนการสอน มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
สำรวจซอฟตแวรที่ใชในการเรียนการสอน กอนเปดภาคเรียน คณะกรรมการ

หลักสูตร 
ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อชี้แจงการจัดทำ มคอ.3 - 6  กอนเปดภาคเรียน คณะกรรมการ

หลักสูตร 
จัดทำรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
 
2.ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/

เหตุผลทีไ่มสามารถ

ดำเนินการไดสำเร็จ 
โครงการประชาสัมพนัธหลักสูตร กุมภาพันธ 2563 คณะกรรมการหลักสูตร สำเร็จ 

 
โครงการพัฒนานักศึกษา กุมภาพันธ 2563 คณะกรรมการหลักสูตร สำเร็จ 

 
สำรวจความพงึพอใจของนักศึกษา/

บัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการหลักสูตร สำเร็จ 

 
จัดซื้อวัสดุ สิงหาคม 2563 คณะกรรมการหลักสูตร อยูระหวางดำเนนิการ 
สำรวจความตองการครุภัณฑสำหรับ

การเรียนการสอน 
มิถุนายน 2562 คณะกรรมการหลักสูตร สำเร็จ 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/

เหตุผลทีไ่มสามารถ

ดำเนินการไดสำเร็จ 
สำรวจซอฟตแวรที่ใชในการเรียนการ

สอน 
กอนเปดภาคเรียน คณะกรรมการหลักสูตร สำเร็จ 

 
ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อชี้แจงการ

จัดทำ มคอ.3 - 6  
กอนเปดภาคเรียน คณะกรรมการหลักสูตร สำเร็จ 

 
จัดทำรายงานการดำเนนิงานของ

หลักสูตร 
มิถุนายน 2563 คณะกรรมการหลักสูตร สำเร็จ 

 
 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จำนวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
 พยายามลดจำนวนหนวยกิตลอดหลักสูตรลงตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ในการปรบัปรุงหลกัสูตรคร้ังตอไป 

3.2  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผ์ลรายวิชา) 
ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับแนวโนมเทคโนโลยีในปจจบุัน 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน 
สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนมีการพฒันาตนเองดานวิชาการอยางตอเนื่อง 

4. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2563 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร กุมภาพันธ 2564 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
โครงการพัฒนานักศึกษา กุมภาพันธ 2564 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บัณฑิตที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร 
พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
จัดซื้อวัสดุ สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
สำรวจความตองการครุภัณฑสำหรับการเรียนการสอน มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
สำรวจซอฟตแวรที่ใชในการเรียนการสอน กอนเปดภาคเรียน คณะกรรมการ

หลักสูตร 
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แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อชี้แจงการจัดทำ มคอ.3 - 6  กอนเปดภาคเรียน คณะกรรมการ

หลักสูตร 
จัดทำรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ

หลักสูตร 
 

 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 

จุดเดน 
11. มีอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปน 100% มาอยางตอเนื่อง 
12. มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนดและผลติงานวิจัยอยางตอเนื่อง อยางไรก็

ตามควรสงเสริมใหผลิตงานวิจยัที่มีคุณภาพสูงเพื่อใหไดคะแนนตอชิ้นงานวิจัยที่สูงขึ้น 
13. มีโครงการนำนักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
14. มีชองทางการติดตอระหวางอาจารยที่ปรึกษากบันักศึกษาที่หลากหลาย เชน ผานทางสื่อสังคมออนไลน 
15. มีการกระจายโครงการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา โดยคำนงึถึงการพัฒนาทักษะและความรูที่จำเปนในแต

ละชัน้ป 
16. มีนักศึกษาผานการสอบวัดประเมินมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มข้ึน 
17. บัณฑิตสวนใหญไดงานทำหลังจบการศึกษา แตอาจตองปรับปรงุใหอัตราการมีงานทำตรงสาขาใหมากข้ึน 
18. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 อยางไรก็ตามอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตรและอาจารยผูสอนตองรวมกันทบทวนความชัดเจนความสอดคลองของคำอธิบายรายวชิาอยาง

สม่ำเสมอ 
19. มีระบบจัดการขอมูล มคอ.3 ,มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7 
20. มีจำนวนครุภัณฑที่ใชในการเรียนการสอนเพียงพอตอจำนวนนกัศึกษา และมีระบบการจัดซื้อวสัดุที่เอ้ือตอ

การซื้อวัสดุการเรียนการสอนทีท่ันสมัยมาใชในรายวิชาตาง ๆ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

9. ยังขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒปิริญญาเอก และควรเพิ่มจำนวนผูมีตำแหนงวิชาการ ควร

สงเสริมการพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาตอและการขอตำแหนงทางวิชาการ 
10. จำนวนนักศึกษาที่รับเขายังไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยัง

โรงเรียนตาง ๆ ใหทั่วถึง และตรงกลุมเปาหมาย 
11. อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมนีอย ควรปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียน

วิชาทางดานคณิตศาสตร และสรางแรงจูงใจในการทำโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
12. จำนวนผูใชบัณฑิตที่ประเมินคุณภาพบัณฑติมีการใหความรวมมือนอยกวาในปกอนหนาเนื่องจากมีการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แมพยายามเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารทัง้ทาง ไลน 
เฟสบุค แตยังไดการตอบกลับนอยอยู 
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13. บัณฑิตทีไ่ดงานยงัไมตรงสาขา จะตองวิเคราะหและทบทวนผลการสำรวจความตองการคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงคของนายจางเพื่อนำไปเปนขอมูลในการพฒันาหลักสูตร  

14. ควรปรับรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อยูในรูปของอิเล็กทรอนิกส 
15. ควรนำองคความรูจากงานวจิัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
16. ครุภัณฑบางสวนลาสมยัและควรจัดซื้อทดแทน 

 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 

1. ผูชวยศาสตราจารยสารภี จุลแกว ลายเซ็น: _____________________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
2. นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ ลายเซ็น:  _____________________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
3. นางสาวยุพดี อินทสร ลายเซ็น:  _____________________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
4. นายโชติธรรม ธารรักษ ลายเซ็น:  _____________________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
5. ผูชวยศาสตราจารยกฤษณวรา รัตนโอภาส ลายเซ็น:  _____________________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
 
ประธานหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารยสารภี จุลแกว 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย ดร.สชุีวรรณ  ยอยรูรอบ  (รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ  (คณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
  

YW i Gongorism 2563

สารภี r 1 มิถุนายน 2563
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 

 การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพภายใน

จำนวน 6 องคประกอบ จำนวน 14 กำกับมาตรฐาน 
องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1 การกำกับ

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตวับงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ 
         ปริญญาเอก 
4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรง
 ตำแหนงทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
องคประกอบที่ 6 สิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

148 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

จากผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิ ทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในปการศึกษา 2561 สามารถสรุปผลการดำเนินงานได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 
องคประ 
กอบที่ 

ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกำกับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2 บัณฑิต 4.43 ดีมาก 
3 นักศึกษา 3.33 ดี 
4 อาจารย 2.93 ปานกลาง 
5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 ดี 
6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.59 ดี 
หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้น ๆ 
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดำเนินงานในระดับตาง ๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล จะเปน

การอธิบายวา 
 

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 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.1 9   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.2 9   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.3 9   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.4 9   
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.5    
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.6    
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.7    
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.8    
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.9    
ตัวบงชีท้ี่ 1.1.10 9   
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย  

ผลการประเมิน 
คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 

ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 4 
35.33 

4.42 4.42 
8 

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 4 
32 

88.89 4.44 
36 

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 3   3 
ตัวบงชีท้ี่ 3.2 4   4 
ตัวบงชีท้ี่ 3.3 3   3 
ตัวบงชีท้ี่ 4.1 4   3 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.1 รอยละ 20 
0 

0 0 
20 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.2 รอยละ 40 
40 

66.67 3.33 
60 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.3 รอยละ 50 
52 

100.00 5 
20 

ตัวบงชีท้ี่ 4.3 4   3 
ตัวบงชีท้ี่ 5.1 4   3 
ตัวบงชีท้ี่ 5.2 4   4 
ตัวบงชีท้ี่ 5.3 4   3 

ตัวบงชีท้ี่ 5.4 รอยละ 100 
12 

100 5 
12 

ตัวบงชีท้ี่ 6.1 4   4 
คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.59 

ผลการประเมิน ดี 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
องคประ 
กอบที่ 

คะแนนผาน 
จำนวนตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน 
หลักสูตร 

ไดมาตรฐาน 
2 

คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตวับงชี้

ใน

องคประกอบที่ 

2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2 4.43 ดีมาก 
3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 3.33 ดี 
4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 2.93 ปานกลาง 

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       3.59 ดี 
หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบงชี้ที ่3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

ลำดับที่  1  นางสาวยุพดี  อินทสร 
ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2544 
ปริญญาตร ี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2541 
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มหาวิทยาลยัราชภัฎนครปฐม. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวไิล, นูรีซนั เจะเลาะ และวิกาญดา บุญณะ. (2561). ระบบโรงเพาะเห็ด
อัจฉริยะดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตออฟธิงส. ใน รายงานสบืเนือ่งการประชุมวชิาการระดบัชาติ เทคโนโลยี

ภาคใตวิจัย คร้ังที่ 9  (น.B61-B69). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต. 
ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, นลินี อินทมะโน และอาลิฟ สูแว. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองเลาเกาะหนูเกาะแมว. 

ใน รายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการระดบัชาติ สงัคม ความรู และดิจิทัล คร้ังที่ 4 (น.411-422). 
เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวไิล, โฟมจนัทร หมนีหา และวลิาวรรณ แคสนั่น. (2561). ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการรานคาภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. ใน รายงานสบืเนื่องการประชุมหาดใหญวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 9 (น.1655-1666). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 
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ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, อัลอามีน เงาะสนิ และอามนี มะลี. (2561). แอปพลิเคชันนำทางการทองเที่ยวในจังหวัด
สงขลา. ใน รายงานสบืเนื่องการประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำป 2561 (น.

1196-1203). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ฮาฟซ ดือเระซอ, เกศินี บุญชวย, ยุพดี อินทสร และสารภี จุลแกว. (2560). การจำแนกความรูสึกจากขอมูลการ

ประเมินผลการสอนของอาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใชเทคนิคการเรียนรูของเคร่ือง. ใน

การประชุมวชิาการระดบัประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information 
Technology: NCIT) คร้ังที่ 9 (น. 87-92). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

นุรฮัยยาตี อาดำ, สธุิสา สันเตะ, เกศินี บุญชวย และยุพดี อินทสร. (2560). การวิเคราะหความสัมพันธของการจัดการ
ความปลอดภัยของเว็บไซตไทย โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล. ในการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ 

ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังที่ 13 (น.85-92). สุราษฎรธานี: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธาน.ี 
ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญชวย, สกรรจ รอดคลาย, ซอฟวาน มะลี และอุสมาน ยีมิง. (2560). มัลติมีเดีย

เร่ือง ประวัติศาสตรปตตานดีารสุสาลาม. ในรายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 (น. 1331-1339). ภูเก็ต:  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
ยุพดี อินทสร, กฤษณวรา รัตนโอภาส, เกศินี บุญชวย, พชัรวิชญ ศรีไสยเพชร และอานนท กาหมอ. (2560). แอปพลิเค

ชันจัดการหองซอมดนตรีออนไลน. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ราชภัฏ

สุราษฏรธานีวิจัย คร้ังที่ 13 (น.481-489). สุราษฎรธานี: มหาวทิยาลัยราชภัฏ           สุราษฎรธานี. 
นูรียะ สะหวัง, นูรุลฮูดา มะเด, ยุพดี อินทสร และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต. (2560). ระบบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

ออนไลน. ในรายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการระดบัชาติดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครศรีธรรมราช (น.353-360). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
ยา สะแม, อนุรักษ สูงใหญ, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ รอดคลาย. (2560). แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง การ

ตัดสินใจของนิสรนี. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวชิาการระดบัชาติ ดานวิทยาศาสตรและสงัคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช (น.427-436). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ รอดคลาย, นัฐพงษ คงปกุ และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559). สื่อมัลติมีเดียเรื่อง การ

เรียงลำดับขอมูล. ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9  (น.1561-1568). 

ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
Boonchuay, K., Intasorn, Y., & Rattanaopas, K. (2017, June). Design and implementation a REST API 

for association rule mining. In Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2017 14th International 
Conference on (pp. 668-671). IEEE. 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
 

154 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ประสบการณสอน (รายวชิาที่สอน) 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 
2. หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 
4. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
5. โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 
6. กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 
7. สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 
8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
9. การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

ลำดับที่ 2  นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ 
ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 
ปริญญาตร ี บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2539 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
อาแอเซาะ ลือโมะ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดนิาถ หลำสุบ, นลนิี อินทมะโน. (2562). ระบบประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย ศูนยพฒันาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. ในการประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ คร้ังที่ 10 (น.1439-1452). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
อามีเนาะ กาเดย, มารีแย บาราหาแบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, โชติธรรม ธารรักษ, ดินาถ หลำสบุ, นลนิี อินทมะโน. 

(2562). แอปพลิเคชันคนหาหองเชาบริเวณพืน้ที่ใกลเคียงสถาบนัอุดมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน

การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังที่ 15 (น.153-160). สุราษฎรธานี: 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 

อาริตา สาขาหรี, ฟารีซา วาฮะ,  จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ,  ดินาถ หลำสุบ, นลินี อนิทมะโน. (2562). ระบบจองตั๋วรถตู
โดยสาร. ในการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 29 (น.1448-1455). สงขลา: 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ปรีชญา ดวงสา, ลักขณา ศรีจันทร, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หลำสบุ. (2562). ระบบสารสนเทศ
ชุมนุมนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบานนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 4 (น.1172-1180). สงขลา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

ชญานีตั้งแกวเฉลิมวงศ, ณัฐพล ทับทิม, จักสิทธิโ์อฬาริกชาติ, นลินีอินทมะโน, ดนิาถ หลำสุบ. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ 
เร่ือง "รักษปาไมเทากับรักษโลก". ในการประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (น.1621-

1631). สงขลา: มหาวิทยาลยัหาดใหญ 
นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลําสบุ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูริปญญานนัท และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํนายสถานภาพนักศึกษาดวยเทคนิคดาตาไมนนิง. ในการประชมุวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 27 ประจําป 2560 และ การประชุมวชิาการระดบัชาติ ดานบริหาร  

ธุรกิจและเศรษฐศาสตร คร้ังที่ 3 (น.565-572). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ทนงศักดิ์ ลุยลาภ, ปราโมทย ทบัยัง, ภาณุกร ภูริปญญานันท, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, นลินี อินทมะโน และ 

ดินาถ หลำสุบ. (2560). เกมคิดคิด บนแอนดรอยด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2. ในการประชุม

วิชาการการนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คร้ังที่ 9 (น.1525-1534). ภูเก็ต: 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต. 
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นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลาสบุ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพฒันะ วรรณวิไล. (2560). การทำนายสถานภาพนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ. ในการประชุมวชิาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 (น.1476-1486). ภูเก็ต: มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต. 
แวการิม สาเล็ง, อิรฟาน ยโูซะ, ดินาถ หลำสุบ, นลินี อินทมะโน, และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2560). ระบบบริหาร

จัดการงานวิจัย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. ในการประชุมวชิาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คร้ังที่ 10 (น.1395-1404). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
ชาริฟ หลีมะพรรณ, อายูบ สาและ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดนิาถ หลำสุบ และนลินี อินทมะโน. (2560).  

แอปพลิเคชันนำทางไปยังคลินิกในอำเภอเมืองสงขลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ภูเกต็ คร้ังที่ 10 (น.1257-1266). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
รัชชานนท ทองเรือง, สุนิสา ชาวสวน, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และดนิาถ หลำสุบ. (2560). ระบบจัดเก็บ

คาน้ำประปาหมูบาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ. ในการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิราชภัฏสุ

ราษฎรธานีวิจยั ครั้งที่ 13 (น.223-230)  
Tongkaw, S., Thanrak, C, and Olarikachat, J. (2016). Using Multi-view to Identify Factors that Affect 

there Use in Electronic Learning Course. Proceeding of The 1st International Conference on 
Electronics, Electrical Engineering, Computer Science : Innovation and Convergence (EEECS 
2016). Phuket, Thailand. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลำสบุ, จักสิทธ โอฬาริกชาติ และพฒันะ วรรณวิไล. (2560). การพยากรณผลสัมฤทธทางการ

เรียนจากขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาดวยเทคนิคเนอีฟเบย. ในการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ 

ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย คร้ังที่ 13 (น.205-212). สุราษฎรธานี: มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ประสบการณสอน (รายวชิาที่สอน) 
1. ระบบปฏิบัติการ 
2. ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
3. การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
4. ความปลอดภัยของเครือขาย 
5. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
6. การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
7. การโปรแกรมขั้นสูง 
8. ขั้นตอนวิธ ี
9. สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 
10. โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
11. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 
12. โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ 
13. การคิดในยุคดิจิทัล 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

ลำดับที่ 3  นายโชติธรรม ธารรักษ 
ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 
ปริญญาตร ี วท.บ.คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2542 

 

บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 
โชติธรรม ธารรักษ และดนิาถ หลำสุบ. (2563). แบบจำลองทางคณิตศาสตรประมาณคาประสิทธิภาพการกระจาย

ภาระงานแบบราวนดโรบนิบน MariaDB Galera Cluster Single Board. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 30 (น.1424-1431). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษณิ. 

โชติธรรม ธารรักษ. (2562). ศึกษาเปรียบเทียบรายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB Galera Cluster ระหวางการ
กระจายภาระงานดวย HAProxy และ Pen. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 
29 (น.1426-1433). สงขลา: มหาวิทยาลยัทักษิณ. 

โชติธรรม ธารรักษ และดินาถ หลำสุบ. (2562). การเพิ่มประสิทฺธิภาพฐานขอมูล MariaDB ดวยการกระจาย

ภาระงาน Galera Cluster. ในการประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งที่ 29 (น.1434-
1441). สงขลา: มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 

โชติธรรม ธารรักษ. (2561). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการเว็บระหวาง HAProxy และ NGINX บน 
เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี โดยการกระจายภาระงานแบบราวนดโรบนิ., ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัทักษิณ คร้ังที่ 28 ประจำป 2561 (หนา 204-210).สงขลา: มหาวิทยาลยัทักษิณ. 

Tongkaw, S., Thanrak, C, and Olarikachat, J. (2016). Using Multi-view to Identify Factors that 
Affect there Use in Electronic Learning Course. Proceeding of The 1st International 
Conference on Electronics, Electrical Engineering, Computer Science : Innovation 
and Convergence (EEECS 2016). January 20-22, 2016, Phuket, Thailand. 

 
ประสบการณการสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. โครงสรางดสิครีต 
2. การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
3. วิธีการคำนวณเชงิตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
4. ความมั่นคงของเครือขาย 
5. การบริหารจัดการระบบยูนิกซเบื้องตน 
6. สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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7. โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
8. โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา� 

159 

 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

ลำดับที่ 4  นายกฤษณวรา รัตนโอภาส 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.บ.การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2545 
ปริญญาตร ี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2541 

 

บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 
ธนาวฒัน รังสิมันตชุาติ กานตพชิชา โฉมงาม กฤษณวรา รัตนโอภาส และ พิกุล สมจิตต (2562). ชุดคำสั่ง SQL สราง

เสนแนวโนม Linear Regression บนฐานขอมูล MariaDB, รายงานสบืเนื่องจากการประชุมการประชุม
วิชาการระดบัชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3, หนา 358-365. 

มุฑิตา ภูรังไหม ฐิติยา ใบมะหาด กูรุสดี  กูสกุล ซัฮรุล บาฮาโซะ กฤษณวรา รัตนโอภาส และยพุดี อินทสร(2562). การ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพฐานขอมูล MySQL บน Docker Containers กับ ระบบไฟล BtrFS ดวยภาระงาน 
TPC-C, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ IAMBEST คร้ังที่ 4, หนา 33-39. 

เสาวลักษณ  ยลีะงู กุลจิรา เทพวารินทร กฤษณวรา รัตนโอภาส สุภาวดี มากอน และพิกุล สมจติต (2562). การ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของฐานขอมูล MariaDB ดวย Disk I/O Scheduler บน Docker Container, 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ IAMBEST คร้ังที่ 4, หนา 40-45. 

เสาวลักษณ  ยลีะงู กุลจิรา เทพวารินทร กฤษณวรา รัตนโอภาส สุภาวดี มากอน และพิกุล สมจติต (2562). ระบบ

ตรวจสอบอุปกรณเครือขายประเภท Switching HUB ดวยโปรแกรมประยุกตไลน, รายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ IAMBEST คร้ังที่ 4, หนา 18-25. 

ธีรศักดิ์ ยนจำรูญ โนรซาฮีระห กามะ กฤษณวรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแกว (2561). การเปรียบเทียบประสทิธิภาพ
เว็บไซต SSL แบงภาระสมดลุแบบกระจายระหวางโครงสราง SSL-offload และ SSL-passthrough, 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต, หนา 537-546. 

นูรุลอีมาน เบง็บูงอ, ฮสัมะ เระดุมหลี, กฤษณวรา รัตนโอภาส และยุพดี อินทสร (2561). การจําแนกโพสตเกมโดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล : กรณีศึกษาการโพสตบนเฟสบคุ, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หนา 547-555. 

Rattanaopas, K., Kaewkeerat, S. & Chuchuen, Y. (2017). A Comparison of ORC-Compress Performance 
with Big Data Workload on Virtualization. Applied Mechanics and Materials, 855, 153-158. 
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.855.153 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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Rattanaopas, K. & Boonchuay, K. (2017). A High Performance Network Virtualization Architecture with 
Bandwidth Guarantees. Proceedings of International Electrical Engineering Congress 2017, 
Pattaya, 8-10 March 2017(pp.419-422). 

Rattanaopas, K. & Kaewkeeree, S. (2017). Improving Hadoop MapReduce Performance with Data 
Compression: A Study using Wordcount Job. Proceedings of 2017 International Conference 
on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology, Phuket, 27-30 June 2017 (pp. 572-574). 

Rattanaopas, K. (2017). A Performance Comparison of Apache Tez and MapReduce with Data 
Compression on Hadoop Cluster. Proceedings of The 14th International Joint Conference 
on Computer Science and Software Engineering, Nakhon Si Thammarat, 12-14 July 2017. 

 

ประสบการณสอน (รายวชิาที่สอน) 

1. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
2. ภาษาโปรแกรมทางเลือก 
3. โครงสรางขอมูลและขัน้ตอนวิธี 
4. วิศวกรรมซอฟตแวร 
5. การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 
6. การจัดการระบบเครือขาย 
7. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 
8. ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
9. การจัดการระบบปฏิบัติการ 
10. การทำเหมืองขอมูล 
11. การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจำปการศึกษา 2562 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

ลำดับที่  5  นางสาวสารภี  จุลแกว 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2548 

ปริญญาตร ี ศศ.บ.นิเทศศาสตร  สถาบนัราชภัฏสุราษฎรธาน ี 2540 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
กูรุสดี กูสกุล ซัฮรุล บาฮาโซะ กฤษณวรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแกว. (2562). การทดสอบเว็บไซตอัตโนมตัิดวย 

Robot Framework และ Selenium2Library กรณีศึกษา : งานประชุมวชิาการเครือขายดานวิทยาศาสตร

ภาคใตครั้งที่ 4. ในการประชุมการประชุมวชิาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขาย
สถาบนัอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที ่5 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2563  (น. 625-636). นครศรีธรรมราช: 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

สารภี จุลแกว จิรฐัติกาล ปราณเกิด ศตวรรษ ปยะพงษ และเกศินี บุญชวย. (2562). ระบบจัดระเบียบการจอด
ยานพาหนะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ในการประชุมการประชุมวชิาการระดับชาติ ราชภัฏ
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