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คํานํา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ   
1) ใหมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนดไวอยางตอเน่ืองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  2) ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและ
จุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป และ 3)  ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนและถูกตอง สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ตอไป 
 สาระสําคัญประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทนํา ขอมูลเบ้ืองตนของหนวยงาน  ผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี ชวงเวลาท่ีรายงานสําหรับตัวบงช้ีนับตามปการศึกษา 
2562 เปนชวงการดําเนินงาน 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอ
การบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานพบวามีคาเฉล่ีย 3.97 คะแนน โดยรวมอยูในระดับดี ท้ังนีห้ลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจาก
คณาจารยและบุคลากรในการขับเคล่ือนภารกิจสําคัญของหลักสูตร ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายสําหรับตัวบงช้ีท่ีไม
สามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรที่ได
มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เปนหลักสูตรท่ีไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 
เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีอาจารยประจํา
หลักสูตรจํานวน 5 คน และอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมี
ศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ทางดานบริการวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครือขายกับสถาบัน
ภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพ่ือบริการวิชาการใหกับทองถ่ินอยางตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาไดจัดใหนักศึกษา
ไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง ๆ กับสถานท่ีฝกประสบการณท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณ
ทั้งในและนอกทองถ่ิน อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแก
นักศกึษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตาง ๆ เพ่ือเสริมศักยภาพของนักศึกษา
มากข้ึน  ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ใหคําแนะนํา
ดานวิชาการและการดําเนินชีวิต มีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพ่ือใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการ
ติดตอมากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถ
นําความรูและทักษะตาง ๆ ท่ีไดจากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถ่ิน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน โครงการปนความรูสูนอง ครั้งท่ี 1 ณ โรงเรียนเขาชัยสน 
ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง, โรงเรียนพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
โครงการปนความรูสูนอง ครั้งท่ี 2 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง
พัทลุง, โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โครงการนําความรูสูชุมชน ณ โรงเรียนรัตภูมิ ตําบล
กําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โรงเรียนรัตภูมิ ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โรงเรียน
สงเสริมวิทยามูลนิธิ (คูเตา) ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ จังหงัดสงขลา และโรงเรียนกําแพงวิทยา ตําบลกําแพง อําเภอ
ละงู จังหวัดสตูล ซ่ึงเปนโครงการท่ีอาจารยผูสอนและนักศึกษาในหลักสูตรไดมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูทาง
วิชาการกับชุมชน นอกจากน้ีหลักสูตรไดสงเสริมใหนักศึกษาในหลักสูตรเขารวมโครงการการประเมินสมรรถนะบุคคล
และการรับรองสมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล ดวยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy 
Certification 
  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรใหสอดคลอง
กับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีการออกแบบ
หลักสูตรท่ีมีเน้ือหาท่ีทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามข้ันตอนในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา มี
การตดิต้ังอุปกรณหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา 
ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา 
อาจารยตลอดจนผูท่ีสนใจไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลกัสูตร 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

องคประ 

กอบท่ี 
ชื่อองคประกอบ 

คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต  4.31 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.33 ดี 

4 อาจารย 4.00 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.50 ดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบท่ี 2 – 6 3.74 ดี 
 

จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลักสูตรไดรับความรวมมือจากอาจารยประจําหลักสูตรดวยดี ทําใหอัตราการคงอยูและความพึงพอใจของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด  

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยหลักสูตรไดจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเน่ืองและเพียงพอ เพื่อนําทักษะและประสบการณท่ีไดมากําหนดสาระ
รายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิชาการอยางตอเน่ืองท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 
โดยมีการแนะนําแหลงทุนสําหรับการทํางานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหกับอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ที่ใชกํากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) หลักสูตรไดสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุงรายละเอียด มคอ.3 มคอ.4 ให
สอดคลองกับเทคโนโลยี สภาพสังคมปจจุบัน และพ้ืนฐานของผูเรียน 

5. หลักสูตรมีระบบและกลไก การดําเนินการท่ีชัดเจนต้ังแตการวางแผนการรับเขานักศึกษา การลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ ขั้นตอนการรายงานตัวที่รวดเร็ว นอกจากน้ียังมีโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยคณะและ
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรเก่ียวกับโครงการประชาสมัพันธหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน 

6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษามีการแนะนําในการปรับแผนการเรียนใหนักศึกษาท่ีอยูใน
ภาวะวิกฤต โดยสรางความเขาใจใหอาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลแนะนาํนักศึกษาในที่ปรึกษา 

7. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยและคณะ
ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดโครงการเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน 

8. บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดดี และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทํา
รอยละ 81.58 ควรสงเสริมใหบัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

9. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และมีระบบสารสนเทศในการ
ประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของทั้งอาจารยและนักศึกษา โดยควรใหความสําคัญการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนรองรับความตองการทางเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรสงเสริมและเรงรัดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารท่ีมีคานํ้าหนักมากข้ึน โดยคณะและ

มหาวิทยาลยัควรสรางแรงจูงใจ ใหรางวัลสําหรับอาจารยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารที่มีคาน้ําหนักตาง ๆ 

3. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยการสราง

แรงจูงใจใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน ใหรางวัลสําหรับหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานระดับดี หรือ ดมีากรวมถึง

เขาศกึษาดงูานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรเพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรจัดทําระบบการรับสมัครนักศึกษาใหเปนรูปแบบเดียวในทุกรอบ

ของการรับสมัครท้ังมหาวิทยาลัย 

5. สรางชองทางและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกมากข้ึน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหศิษย

ปจจุบันไดเรียนรูนอกหองเรียน เชน การทํางานไอทีระหวางเรียน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการดานไอที 

6. การบูรณาการขามรายวิชา โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาในหลักสูตรควรหารือรวมกันเพ่ือสอนแบบบูรณา

การขามรายวิชาในภาคการศึกษาเดยีวกัน เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะดานการคิดแกไขปญหามากข้ึน 

7. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติท่ีดีในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

8. อาจารยที่ปรึกษาควรเอาใจใสดูแลนักศึกษาตกคางอยางใกลชิดและหาแนวทางชวยเหลือ ดังน้ี 
- ในกรณีที่นักศึกษาตกคางและเรียนไมครบตามหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยท่ีปรึกษา 

ประสานงานเพ่ือขอเปดรายวิชากับอาจารยผูสอนและสํานักสงเสริมและงานทะเบียน 
- ในกรณีนักศึกษาตกคางจากรายวิชาโครงงาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผานอาจารยท่ีปรึกษา

เพ่ือทราบปญหาและหาวิธีแกไข 
9. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอรที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

และทันสมัย 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2562 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ขอมูลท่ัวไป  
1.1 หลักสูตร  25521641103047 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

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

    1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 1.3.1 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ช่ือยอ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology) 
 ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Information Technology) 

1.3.2 วิชาเอก   ไมมี 
1.3.3 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 
1.3.4 รูปแบบของหลักสูตร 

-  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
-  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
-  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
-  ไมมีความรวมมือกับสถาบันอ่ืนในการเทียบโอน 
-  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.3.5 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
  เปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
 5 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        
  คร้ังท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม  2555 
 5 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        
  คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ  2555 
 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
       เปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
 5  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 

 5  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 
1.3.6 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
1.3.7 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศึกษา 

- เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
- นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
- ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 
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- นักพัฒนาเว็บไซต 
- ผูประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นักแอนิเมช่ัน 

 
2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 
 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ความเห็นของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะ 
ผลท่ีได 

1. ควรเพ่ิมจํานวนช่ัวโมงใน
การปรบัพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร   

ประชุมกรรมการ
หลักสูตร 

หลักสูตรรวมกับคณะจัด
โครงการปรับความรูพ้ืนฐาน
ดานคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาชั้นปท่ี 1
มีผลการเรียนใน
รายวิชา
คณิตศาสตร
พื้นฐาน 
ในทิศทางที่ดีขึ้น
เล็กนอย 

2. ควรนําผลรายงาน
ประสิทธิผลของกลยุทธ
การสอนในหมวดที่ 4 มา
วิเคราะหเพื่อวางแผนจัด
โครงการ และกํากับ
ติดตามผูสอน เพ่ือใหมี
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

กรรมการหลักสูตรหารือ
กับอาจารยผูสอน 

หลักสูตรมีแผนพัฒนาบุคลากร
โดยไดรบัการจัดสรร
งบประมาณจากคณะฯ ให
อาจารยผูสอนในหลักสูตร
ไดรบัการพัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง และนํา
ความรูและประสบการณที่
ไดมาถายทอดใหแกนักศึกษา 

อาจารยผูสอนมี
การนําความรูและ
ประสบการณท่ีได
จากการอบรมมา
ปรับปรุงเน้ือหาใน
รายวิชาใหทันสมัย
ยิ่งข้ึน 

3. นําผลการเรียนใน
รายวิชาที่มีความผิดปกตมิา
วางแผนการเตรียมความ
พรอมของนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาสามารถเรียนจบ
หลักสูตรตามระยะเวลาที่
กําหนด 

กรรมการหลักสูตรหารือ
กับอาจารยผูสอน 

- กรรมการหลักสูตรรวมปรึกษา
หาแนวทางกับอาจารยผูสอนใน
รายวิชาที่มีความผิดปกติ  
- หลักสูตรมีการจัดโครงการ
สัมมนาเตรียมความพรอมสราง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

รายวิชาที่ผิดปกติ
ในปการศึกษา 
2561 มีการ
เปล่ียนแปลงใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน ในป
การศึกษา 2562  

4. ทบทวนกระบวนการใน
การผลักดันใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด 

ประชุมกรรมการ
หลักสูตร 

- หลักสูตรมีการจัดโครงการ
สัมมนาเตรียมความพรอมสราง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
- เนนใหอาจารยที่ปรึกษา
ทบทวนผลการเรียนและ
แผนการเรียนของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตาม
โครงสรางของหลักสูตร 
- หลักสูตรมีการติดตาม
นักศึกษาที่มีผลการเรียนใน
ภาวะวิกฤตแตละภาค

อัตราการพนสภาพ
ของนักศึกษาลดลง
จากปการศึกษา 
2561 จากอัตรา
การพนสภาพ 
20.93% ลดลง
เหลือ 13.11% ใน
ปการศึกษา 2562 
ซึ่งสงผลใหอัตรา
การคงอยูของ
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ความเห็นของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะ 
ผลท่ีได 

การศกึษาโดยผานอาจารย
ประจําวิชาและอาจารยที่
ปรึกษา และปรับแผนการเรียน
ใหแกนักศึกษาที่อยูในภาวะ
วิกฤติและนักศึกษาที่ไมไดเรียน
ตามแผนการเรียน 
- ประสานงานไปยังสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพ่ือสรปุผลการเรียนในแตละ
รายวิชาเพ่ือนํามาเปนขอมูล
ประกอบการตัดสนิใจใหแก
นักศึกษาในการเลือกรายวิชา
เรียน URL คือ
http://regis.skru.ac.th/DataT
ablesGrade 
- เพ่ิมรอบพิเศษในการสอบจบ
วิชาโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาเพ่ิมมาก
ข้ึน 

5. หลักสูตรควรดําเนินการ
ใหมีรายวิชาท่ีบูรณาการ
งานวิจัยกับทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กรรมการหลักสูตรหารือ
กับอาจารยผูสอน 

หลักสูตรประสานอาจารย
ผูสอนใหปรับเน้ือหาในรายวิชา
โดยเนนการบูรณาการงานวิจัย
กับทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
- 4662602 คอมพิวเตอรกราฟก
เพ่ือการออกแบบ 
- 4663624 การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนท่ี 
- 4663213 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- ในรายวิชา 
4663624 การ
พัฒนาแอปพลิเค
ชันบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ี มีการบูร
ณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน
โดยมอบหมายให
นักศึกษาทํามินิโปร
เจ็กตเรื่องแอป
พลิเคชันคนหาหอง
เชาบริเวณพ้ืนท่ี
ใกลเคียง
สถาบันอุดมศกึษา 
อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา โดยให
นําสงคลิปนําเสนอ
ผลงาน ความยาว
ไมเกิน 5 นาที 
- ในรายวิชา 
4663213 สัมมนา
ทางเทคโนโลยี
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ความเห็นของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะ 
ผลท่ีได 

สารสนเทศ มี
การบูรณาการการ
เรียนการสอนเขา
กับงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
โดยใชสื่อไอซีที
มอบหมายให
นักศึกษานาํเสนอ
แนวคิดเร่ืองการ
ประยุกตใช AI กับ
งาน
ศิลปวัฒนธรรมทอง
ถิ่นภาคใต 
-  ใ น ร า ย วิ ช า 
4662602 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
ก ร าฟ ก เ พ่ื อ ก า ร
ออกแบบ มีการบูร
ณาการการเรี ยน
การสอนเขากับงาน
ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดย
ม อ บ ห ม า ย ใ ห 
นักศึกษาออกแบบ
โปสเตอรเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

6. หลักสูตรควรมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ให
อาจารยผูสอนนําผลจาก
การรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) มาปรบัปรุงการ
เรียนการสอนในครั้งถัดไป 

กรรมการหลักสูตรหารือ
กับอาจารยผูสอน 

หลักสูตรมีการทวนสอบ
รายงานผลการดาํเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5)  

อาจารยผูสอนนํา 
มคอ.5 มา
ปรบัปรุงการเรียน
การสอนในครั้ง
ถัดไป 

7. มีการวางแผนในการ
จัดซ้ืออุปกรณใหมีความ
เพียงพอตอความตองการ
ในการเรียนการสอน  

ประชุมกรรมการ
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณที่ใชสําหรับการเรยีน
การสอน 

หลักสูตรมี
อุปกรณที่ใช
สําหรับการเรียน
การสอนอยาง
เพียงพอ 
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3. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

   3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีจบ 

1 นางนลินี   อินทมะโน ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม.  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2548 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย 

2539 

2 นายอํานาจ ทองขาว 
  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. Information 
Systems 

The University of 
Manchester, UK 

2554 
 

M.Sc. Intelligent 
Knowledge-Based 
Systems  

University Utara, 
Malaysia 

2545 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร  สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร  

2538 

3 นางพิกุล สมจิตต 
 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

2546 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2534 

อ.ว.ท. คอมพิวเตอร วิทยาลัยครูเทพสตรี 2532 

4 นายเสรี  ชะนะ 
 

อาจารย วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2549 
 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏสงขลา 2542 

5 นางสาวดินาถ  หลําสุบ ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2550 

สศ.บ. ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546 
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3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
ตําแหนงทาง
วิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบัน ปที่จบ 

1 นางนลินี   อินทมะโน ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม.  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2548 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย 

2539 

2 นางสาวศศลักษณ  
ทองขาว  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. Information 
Systems 

The University of 
Manchester, UK 

2554 
 

M.Sc. Intelligent 
Knowledge-Based 
Systems  

University Utara, 
Malaysia 

2545 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร 

2541 

3 ญาณพัฒน ชูชื่น อาจารย วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2549 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏสงขลา 2540 

4 นายเสรี  ชะนะ 
 
 

อาจารย วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2549 
 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏสงขลา 2542 

5 นางสาวดินาถ  หลําสุบ ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2550 

สศ.บ. ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546 

 
4. อาจารยผูสอน  
 4.1 อาจารยประจํา 

ชื่อ-สกลุ คณุวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 

กลุม 574235 – 1/2562  

1) อาจารยยุพดี อินทสร  วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 4661401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2) ดร.เกศนิ บุญชวย วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4661401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3) อาจารยคมกฤช เจริญ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4662602 คอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการ

ออกแบบ 

4) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4664301 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

 กลุม 574235 – 2/2562 

1) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4661102 โครงสรางดีสครีต 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 

2) อาจารยสกรรจ รอดคลาย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4662304 การจัดการระบบปฏิบัติการ 

กลุม 584235 – 1/2562 

1) อาจารยธีระพงค คงเก้ือ วท.ม. คณิตศาสตรและสถิติ 4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 

2) ผศ.ดินาถ  หลําสุบ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4662301 ระบบฐานขอมูล 

3) อาจารยสกรรจ รอดคลาย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

4) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4664301 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

5) ผศ.สบาย ตันไทย วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง 5063141 เทคโนโลยีการเล้ียงปลา

รวมกับการปลูกพืชแบบไรดิน 

6) อาจารยกมลทิพย สมบูรณ
พงษ 

กศ.ม. ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

7) อาจารยปนัดดา ศิริพานิช ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาติ 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

กลุม 584235 – 2/2562 

1) ผศ.ดินาถ หลําสุบ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4662302 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตฐานขอมูล 

2) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4664702 การฝกประสบการณทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) อาจารยเสกสรร ชะนะ  ค.อ.ม. ไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

4) ดร.จอมกัณฑศักด เหมทา
นนท  

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

5) อาจารยลัญฉกร นิลทรัตน ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
กลุม 594235 – 1/2562 

1) อาจารยวสันต ยอดศรี วท.ม. เวชศาสตรการกีฬา 1104258 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

2) อาจารยพลากร นัคราบัณฑิต วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา 1104258 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

3) ดร.สุธีรา เดชนครินทร  ปร.ด. การจัดการ 3563110 การเปนผูประกอบการ 

4) อาจารยธีระพงค คงเก้ือ วท.ม. คณิตศาสตรและสถิติ 4571201 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

5) ผศ.ดินาถ หลําสุบ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4662301 ระบบฐานขอมูล 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ชื่อ-สกลุ คณุวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 

6) ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว Ph.D. Information Systems 4662501 โครงสรางขอมูลและข้ันตอน

วิธี 

4664701 การเตรียมฝกประสบการณ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) ผศ.ดร.อํานาจ ทองขาว Ph.D. Information Systems 4662604 ภาษาอังกฤษสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8) อาจารยสกรรจ รอดคลาย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4663301 การจัดการและบํารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

9) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4663303 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

4664701 การเตรียมฝกประสบการณ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) ผศ.นลินี อินทมะโน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4663605 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 

11) อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4664201 กฎหมายและจริยธรรม

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12) ผศ.ดร. ทวีรัตน นวลชวย ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพ 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษา 

13) อาจารยวรรณดี หนูหลง ศศ.ม. ปรัชญา GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 

14) อาจารยมณี อินทพันธ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาติ GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 

15) ผศ.ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี วท.ม. คณิตศาสตร GES0501 วิเคราะหการคิด 

กลุม 594235 – 2/2562 

1) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4664702 การฝกประสบการณทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7000490 สหกิจศึกษา 

2) อาจารยสกรรจ รอดคลาย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4664702 การฝกประสบการณทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7000490 สหกิจศึกษา 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 

กลุม 604235 – 1/2562 

1) อาจารยวสันต ยอดศรี วท.ม. เวชศาสตรการกีฬา 1104258 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

2) อาจารยอิบรอฮิม ย่ีสุนทรง ศษ.ม. พลศึกษา 1104258 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

3) อาจารยมาศภินันท พันธพิพัฒ

ไพบูลย 

วท.ม. สถิติประยุกต 4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 

4) อาจารยเสรี ชะนะ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4661512 การสื่อสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร 

5) อาจารยโชติธรรม ธารรักษ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 4661512 การส่ือสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร 

6) อาจารยสกรรจ รอดคลาย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4663315 การจัดการและบํารุงรักษา

คอมพิวเตอร 

7) ผศ.สารภี จุลแกว วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4663414 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 

8) ผศ.นลินี อินทมะโน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4663415 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

9) อาจารยภาณุกร ภูริปญญา

นันท 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4663613 การผลิตส่ือมัลติมีเดีย 

4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10) อาจารยกฤษดา เพ็งอุบล ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 4663617 การประยุกตใชงานเครือขาย

สงัคมออนไลน 

11) ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว Ph.D. Information Systems 4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน

อุปกรณเคล่ือนท่ี 

12) อาจารยณฐวรท บุญรัตนา วท.ม. การแพทยแผนตะวันออก 4753406 การทําสบู 

13) อาจารยวรวรรณ สุขใส อ.ม. ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

14) ดร.กมลทิพย กาลพันธ ศศ.ด. ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

15) อาจารยกีรกิต จิตสมบูรณ ศศ.ม. การส่ือสารการพัฒนา GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

16) อาจารยชนางลักษณ ขุนทอง ศศ.ม. ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

17) อาจารยพรรณรอง ฐิติพรวณิช ค.ม. การสอนภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

18) อาจารยจริยา หนูตีด ศศ.ม. ภาษาศาสตร GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

19) อาจารยกมลทิพย สมบูรณ
พงษ 

กศ.ม. ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ชื่อ-สกลุ คณุวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 

20) อาจารยณทรัตนจุฑา ไชย

สวัสด์ิ 

อ.ม. ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

21) ดร.อรรณพ บุญจันทร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 

22) อาจารยพัชราวดี อักษรพิมพ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 

23) อาจารยฑิตฐิตา สนิรักษา ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 

24) อาจารยมณี อินทพันธ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาติ 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 

25) อาจารยณัฏฐิกา บุญรัศมี ปร.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 

26) อาจารยสมหมาย โชติรัตน ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาติ 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 

27) Mr. Nigel Watson B.A. Englisn Literature GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 

28) ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร ปร.ด. ชีวเวชศาสตร GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

29) อาจารยธนพร อิสระทะ วท.ม. การแพทยแผนไทย

ประยุกต 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

30) อาจารยวัชราภรณ พัทคัน วท.ม. แพทยแผนไทยประยุกต GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

31) อาจารยนพมาศ รมเกตุ ศษ.ม. สรางเสริมสุขภาพ GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

32) ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสา

รสนเทศ 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

33) ดร.ยุทธพงศ หลี้ยา ปร.ด. ชีวเวชศาสตร GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

34) ดร.จีรนันท แกวมา ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

35) ดร.ภูวเดช อินทเรือง ปร.ด. วิทยาศาสตรการออกกําลงั

กายและการกีฬา 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

36) อาจารยวสันต ยอดศรี วท.ม. เวชศาสตรการกีฬา GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 

37) อาจารยเสกสรร ชะนะ ค.อ.ม. ไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

38) อาจารยนิพนธ มณีโชติ ค.อ.ม. เครื่องกล GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

39) อาจารยลัญฉกร นิลทรัตน ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
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40) ดร.จอมกณัฑศักด เหมทา
นนท 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

กลุม 604235 – 2/2562 

1) อาจารยอริยา กัณฑลักษณ ค.ม.หลักสูตรและการสอ 2112528 ภาพพิมพสกรีน 
2) อาจารยภัทริยา สังขนอย บธ.ม. การตลาด 3562201 การสรางธุรกิจใหม และการ

เปนผูประกอบการ 
3) อาจารยจิราภรณ กวดขัน วท.ม. สถิติ 4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
4) ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 

5) อาจารยจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 4663212 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ 

6) ผศ.นลินี อินทมะโน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณเคล่ือนท่ี 

7) ผศ.ดินาถ หลําสุบ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต 

8) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4663316 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

9) อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4663617 การประยุกตใชงานเครือขาย
สงัคมออนไลน 

10) อาจารยภาณุกร ภูริปญญา
นันท 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4663316 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

11) ผศ.ดร. ทวีรัตน นวลชวย ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพ 

4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต 

12) อาจารยณฐวรท บุญรัตนา วท.ม. การแพทยแผนตะวันออก 4753406 การทําสบู 
13) อาจารยอรวีร ปานนาค ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาติ 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

14) อาจารยเสกสรร ชะนะ  ค.อ.ม. ไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
15) ดร.จอมกัณฑศักด เหมทา

นนท 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

16) อาจารยลัญฉกร นิลทรัตน  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

กลุม 614235 – 1/2562 

1) ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว Ph.D. Information Systems 4661511 โครงสรางขอมูล 
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2) ผศ.ดินาถ หลําสุบ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4662311 ระบบฐานขอมูล 

3) อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 

4) อาจารยคมกฤช เจริญ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4662313 การออกแบบคอมพิวเตอร
กราฟก 
4663611 การสรางภาพเคล่ือนไหว 2 
มิติ 

5) อาจารยสกรรจ รอดคลาย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4663315 การจัดการและบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร 

6) อาจารยวรวรรณ สุขใส อ.ม.ภาษาไทย GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
7) อาจารยจริยา หนตูีด ศศ.ม.ภาษาศาสตร GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
8) ดร.เสาวณี ทับเพชร ค.ด.อุดมศึกษา GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
9) ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร ปร.ด. ชีวเวชศาสตร GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา

การ 
10) อาจารยธนพร อิสระทะ วท.ม. การแพทยแผนไทย

ประยุกต 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา
การ 

11) ดร.จีรนนันท แกวมา ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา
การ 

12) ดร.จอมกัณฑศักดิ์ เหมทา
นนท 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

กลุม 614235 – 2/2562 
1) ดร.จีรนันท แกวมา ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา 1001809 เพศศึกษารอบดาน 

2) อาจารยพิชัย หวังเกษม ศป.ม. ประติมากรรม 2113263 ศิลปะอิสลาม 
3) นางสาวภัทริยา สังขนอย บธ.ม. การตลาด 3562201 การสรางธุรกิจใหม และการ

เปนผูประกอบการ 
4) อาจารยจิราภรณ กวดขัน วท.ม. สถิติ 4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
5) ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว Ph.D. Information Systems 4662113 ภาษาอังกฤษสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) อาจารยยุพดี อินทสร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 4662211 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ 
7) อาจารยภาณุกร ภูริปญญา

นันท 
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4662314 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
และคอมพิวเตอร 

8) อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 

9) อาจารยจักสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 4663212 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ 

10) ผศ.นลินี อินทมะโน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4663624 การพัฒนาแอปพลเิคชันบน
อุปกรณเคลื่อนท่ี 

11) ผศ.ดินาถ หลําสุบ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต 
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12) ดร.ปยะนุช พรประสิทธ์ิ ปร.ด. การจัดการ GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
13) ดร.มุมตาส มีระมาน ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดลอม GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
14) อาจารยอรวีร ปานนาค ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาติ 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

15) อาจารยอริศรา สุขขวัญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษานานาชาติ 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

16) อาจารยจิราวรรณ นาคสีทอง ค.ม. หลักสตูรและการสอน GEL0305 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร 
17) อาจารยศรัณยา เฮงสวัสด์ิ วท.ม. คณิตศาสตรและสถิติ GES0501 วิเคราะหการคิด 
18) อาจารยสายใจ เพชรคงทอง กศ.ม. คณิตศาสตร GES0501 วิเคราะหการคิด 
19) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 
20) อาจารยคมกฤช เจริญ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 

21) อาจารยเสกสรร ชะนะ ค.อ.ม. ไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
22) ดร.จอมกัณฑศักดิ์ เหมทา

นนท 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 

23) อาจารยลัญฉกร นิลทรัตน ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
กลุม 624235 – 1/2562 

1) อาจารยจิราภรณ กวดขัน วท.ม. สถิติ 4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 
2) อาจารยมาศภินันท พันธพิพัฒ

ไพบูลย 
วท.ม. สถิติประยุกต 4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 

3) ผศ.พิกุล สมจิตต ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4661111 หลักสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4) อาจารยยุพดี อินทสร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 4661111 หลักสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4661411 ข้ันตอนวิธีและการโปรแกรม
เบ้ืองตน 

5) ดร.เกศินี บุญชวย วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4661411 ข้ันตอนวิธีและการโปรแกรม
เบ้ืองตน 

6) ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว Ph.D. Information Systems 4661411 ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรม
เบ้ืองตน 

7) อาจารยกฤษดา เพ็งอุบล ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 4661411 ข้ันตอนวิธีและการโปรแกรม
เบ้ืองตน 

8) ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร ปร.ด. ชีวเวชศาสตร GESC404 สุขภาพทันยุค 
9) ดร.ชาติรส จิตรักษธรรม Ph.D. Marketing GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน 
10) ดร.ปยะนุช พรประสิทธ์ิ ปร.ด. การจัดการ GESS305 เจาสัวนอย 

กลุม 624235 – 2/2562 
1) ดร.จีรนันท แกวมา ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา 1001809 เพศศึกษารอบดาน 
2) ผศ.พิกุล สมจิตต ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4661112 สถิติสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 

4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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4) อาจารยจักสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
5) ดร.มุมตาส มีระมาน ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดลอม GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
6) ดร.จงกล บัวแกว ปร.ด. วิจัย วัดผลและสถิติ

การศึกษา 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

7) อาจารยคมกฤช เจริญ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

8) อาจารยยุพดี อินทสร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 
9) อาจารยธีระพงค คงเก้ือ วท.ม. คณิตศาสตรและสถิติ GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 
10) อาจารยยุทธพงศ ชวยนาเขต ศศ.ม. ศิลปะการแสดง GESH203 มนุษยกับความงาม 
11) อาจารยชนางลักษณ ขุนทอง ศศ.ม. ภาษาไทย GESL103 รูใชภาษาไทย 
12) อาจารย Tatik Ekawati Master of Education GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 
13) ดร.มุจลนิทร ผลกลา ศษ.ด. ภาวะผูนําและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 
GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 

 

4.2 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 
 
5. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ  
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

18 
 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
  
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี  :  ผูชวยศาสตราจารยดินาถ หลําสุบ  โทรศัพท  : 089-5998038 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  ผูชวยศาสตราจารยดินาถ หลําสุบ  โทรศัพท  : 089-5998038 
 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผาน ไมผาน 
9  1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตร
ไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
โดยมีอาจารยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ ดังน้ี 

1. ผศ.นลินี อินทมะโน 
2. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว 
3. นายญาณพัฒน ชูชื่น 
4. นายเสรี ชะนะ 
5. ผศ.ดินาถ หลําสุบ 

1.1 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรหรือรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตรใน
เอกสาร มคอ.2 
1.2  เอกสารการ
เปล่ียนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตรที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ

นําเสนอ สกอ. (สมอ.08) 

9  2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทาง  

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 5 คน 
คือ 
1. ผศ.นลินี อินทมะโน 
2. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว 
3. นายญาณพัฒน ชูช่ืน 
4. นายเสรี ชะนะ 
5. ผศ.ดินาถ หลําสุบ 

2.1 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรหรือรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตรใน
เอกสาร มคอ.2 
2.2 มคอ.2 (หมวด 1 
ขอมูลทั่วไป ขอ 9) 
2.3 ตารางแสดงผลงาน
ทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

9  3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง ไมจํากัดจํานวนและประจําได
มากกวา 1 หลักสูตร 

3.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรหรือรายช่ือ

อาจารยประจําหลักสูตรใน

เอกสาร มคอ.2 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผาน ไมผาน 
3.1 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คือ  
 1. ผศ.นลินี อินทมะโน 
 2. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว 
 3. นายญาณพัฒน ชูช่ืน 
 4. นายเสรี ชะนะ 
 5.  ผศ.ดินาถ หลําสุบ 

3.2 มคอ.2 (หมวด 1 
ขอมูลท่ัวไป ขอ 9) 
3.3 ตารางแสดงผลงาน
ทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

9  4. คณุสมบัติของอาจารยผูสอน 
ปริญญาตรี 
- อาจารยประจํา 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดาํรงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หาก
เปนอาจารผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีได 

- อาจารยพิเศษ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา และมีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่
สอนไมนอยกวา 6 ป ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชา
นั้น 

4.1 อาจารยผูสอน ประจําปการศึกษา 2562 มีทั้งหมด 74 คน 
และเปนไปตามเกณฑ  

4.1 ตารางแสดงอาจารย

ผูสอน 

9  5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ปริญญาตรี 
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอย
ทุกๆ 5 ป 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงตามระยะเวลา 

5.1 เลมหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง ป 2559 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผาน ;   ผาน    
�   ไมผาน 

;    ผาน    
�   ไมผาน 

บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 
 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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หมวดที่ 2 อาจารย 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย  
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยญาณพัฒน ชูชื่น  โทรศัพท  : 081-7661262 
ผูจัดเก็บขอมูล      : อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน  โทรศัพท  : 081-7661262 
 

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

- ไมมรีะบบ  
- ไมมกีลไก 
- ไ ม มี
แนวคิดใน
การกํากับ
ติ ด ต า ม
แ ล ะ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มี ร ะ บ บ มี
กลไก 

- ไม มี การนํ า
ระบบกลไก
ไ ป สู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กล ไก ไป สู ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มี การปร ะ เมิ น
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กระบวนการ
จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไป สู กา ร
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
กร ะ บว น ก า ร
จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น
ชั ด เ จ น  เ ป น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไป สู การ
ป ฏิ บั ติ /
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พั ฒ น า
ก ร ะ บ วน ก า ร
จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ป รั บ ป รุ ง เ ห็ น
ชั ด เ จ น  เ ป น
รูปธรรม 

- มี แ น ว ท า ง
ปฏิบัติที่ดี โดยมี
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
ส า ม า ร ถ ใ ห
เหตุผลอธิบาย
ก า ร เ ป น แ น ว
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ด
ชดัเจน 

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ผลการดําเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย 
เปาประสงค  
        หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู ความสามารถ ตรงตามเกณฑที่กําหนด มีคุณวุฒิตรง
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน และสงเสริมใหมีการพัฒนา ความรู ความสามารถ ของอาจารยเพ่ือสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการใหกับหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
 

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการสํารวจและวางแผน
ระยะยาวเพื่อกําหนดอัตรากําลังใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
กรณีท่ีมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีแผนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เกษียณอายุราชการ โดยคัดเลือกจาก
อาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ระบบการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร โดยอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคคลเขา
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดท่ี 1 ขอ 6 เร่ืองของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร และตรงกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ดังนั้นอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่สัมพันธกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะมอบหมายใหหลักสูตรมีสวนรวมใน
การคดัเลือกอาจารยตามลําดับ ดังน้ี  

1. หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณตอง
สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือแจงไปยังมหาวิทยาลัยดําเนนิการตอ 

2. มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด และดําเนินการสอบ
คัดเลือกอาจารยโดยการสอบขอเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบทุกข้ันตอน และมอบหมายใหหลักสูตรมีสวนรวมในออกขอสอบ สอบสอน และสอบสัมภาษณ 

3. คณะกรรมการท่ีไดแตงตั้งดําเนินการคัดเลือกพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึน นําผลจากการคัดเลือก
ใหกับคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา และนําผลท่ีไดเขาสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแตงต้ังเปนอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับรองตอไป  
 

การดําเนินการ (D) 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไมมีการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิม อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูรยังเปนกรรมการชุดเดิมที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรยังคงมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน ซ่ึงทุกคนมีคุณสมบัติตรง

ตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยข้ันตอนการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามแผน และผลการ
ปฏิบัติงานพบวาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ไดมีการเขารวมประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบ
ทุกคร้ัง มีสวนรวมในการจัดการบริหารหลักสูตร  
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
        หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สามารถใชกระบวนการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนินงาน 
รบัและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได ซ่ึงแผนและการดําเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุง สามารถ
ทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนั้นเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ระบบการบริหารอาจารย 
การวางแผน (P)  

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดใหมีการประชุมครั้งท่ี 1 เม่ือวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เพ่ือวางแผน 
1. การมอบหมายงาน  
2. การจัดสรรภาระงานสอน 
 

การดําเนินการ (D) 
1. หลักสูตรไดมีการมอบหมายความรับผิดชอบไปยังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
- ผศ.นลินี อินทมะโน รับผิดชอบดานการบริหารงานหลักสูตร และกํากับดูแลโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว รับผิดชอบดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- อาจารยเสรี ชะนะ รับผิดชอบดานการบริการวิชาการและงานวิจัย 
- อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน รับผิดชอบดานกิจกรรมนักศึกษา และดแูลเร่ืองพัสดุและครุภัณฑของหลักสูตร 
- ผศ.ดนิาถ หลําสุบ รับผดิชอบงานสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพ 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันจัดวิชาสอน ใหตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอน และมีการเกลี่ย

จํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม และมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง รายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกํากับติดตามการจัดทํา การสง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ตาม
กําหนดเวลา 

 

การประเมินผลการดําเนนิการ (C) 
1. จากการติดตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  
- ผศ.นลนิี อินทมะโน รับผิดชอบดานการบริหารงานหลักสูตร พบวาความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรอยูใน

ระดับคะแนน 4.84 (ระดับมากท่ีสุด) และมีการกํากับดูแลโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 24 เร่ือง 
- ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว รับผิดชอบดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคําสั่งแตงต้ังจากคณะใหเปน

คณะกรรมการดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน ไดควบคุมดูแลนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 
โครงการถวายเทียน และโครงการสงเสริมศาสนาตาง ๆ 

- อาจารยเสรี ชะนะ รับผิดชอบดานการบริการวิชาการและงานวิจัย โดยมีคําส่ังแตงตั้งจากคณะใหเขารวม
กํากับดูแลโครงการดานงานวิจัยตาง ๆ  

- อาจารยญาณพัฒน ชูชื่น รับผิดชอบดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีคําส่ังแตงต้ังจากคณะ และดูแลเรื่อง
พัสดุและครุภัณฑของหลักสูตร โดยมีหนาท่ีจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและทันสมัย 

- ผศ.ดินาถ หลาํสบุ รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีหนาท่ีควบคุมดูแลใหการ
ฝกสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีการกําหนดภาระงานสอนเปนไปตามภาระงานข้ันต่ําตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

จากการประเมินผลการทํางานในปการศึกษา 2562 พบวา หลักสูตรไดมีระบบการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนไดสอนในรายวิชาตามความ
ถนัด และเช่ียวชาญ รวมทั้งทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตามความถนัด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
มีการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนินงาน 
การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
      ในปการศึกษา 2563 จะมีการปรับเปล่ียนหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยสลับ
หนาที่การทํางานเพ่ือใหทุกคนสามารถเรียนรูงานในฝายอ่ืน ๆ ได 
 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดวางแผนจัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยางตอเน่ือง โดยมีแผนระยะยาว 5 ป ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ และการอบรมพัฒนาตนเอง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารย
ในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
การดําเนินการ (D) 

- หลักสูตรไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย เชน การนําเสนอผลงานวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ การอบรมสัมมนาตาง ๆ เปนตน ซ่ึงเก่ียวของกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 10,000 บาท
ตอคน  

- หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูร เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด  

- มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุชวงเวลา
การศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสตูรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนินงาน 
สรุปการเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานวิชาชีพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล โครงการ/หลักสูตร 

ผศ.นลินี  อินทมะโน โครงการ ศึกษาดูงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางวันที่ 20-24 
ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
อบรม หลักสูตร Spring fundamental & Spring Boot ระหวางวันท่ี 2-3 
พฤศจิกายน 2562 ณ Comscicafe สาขา BTS แบริ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โครงการ อบรม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2562 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎรธานี คร้ังที่ 15  
ระหวางวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ หองประชุม 
10-103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
อบรม การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดวย Laravel Framework ระหวางวันท่ี 
19-21 กุมภาพันธ 2563 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
โครงการ อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน วันท่ี 3 เมษายน 2563 
โครงการ การใชโปรแกรมติดตามการทํางาน แบบออนไลน วันที่ 10 เมษายน 
2563  
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร และสํานัก/สถาบัน ออนไลนดวย
โปรแกรม Microsoft Teams วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

 ผศ.ดินาถ หลําสุบ โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยภายใต
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วันท่ี 11 กันยายน 
2562 ณ หองเรียนรวม 66-511 ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
โครงการ ศึกษาดูงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20-24 ตุลาคม 
2562 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดเพชรบุ รี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 4 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎรธานี ครั้งที่ 15 
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ หองประชุม 
10-103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ อบรมการใชเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการสงเกรด
ผาน edoc ออนไลน วันที่ 3 เมษายน 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.วันฉัตร จารุวรรณโน 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการ การใชโปรแกรมติดตามการทํางาน ดวย MS-Teams, Planner ผาน
โปรแกรม Zoom วันที่ 10 เมษายน 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการ
สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (Self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา พ.ศ.2562 ระดับ
หลักสูตร และสํานัก/สถาบัน ออนไลนดวยโปรแกรม Microsoft Teams 15 
พฤษภาคม 2563 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผศ.ดร.ศศลักษณ 
ทองขาว 

โครงการ สมัมนา VDI 4-5 มิถุนายน 2562 มรภ.วไลยลงกรณ 
โครงการ Active learning สําหรับอาจารย 24 – 28 June 2562 มรภ.สงขลา 
โครงการ อบรม Fundamental of Machine Learning 23-26 กรกฎาคม 
2562 วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ sofware park และ มอ.ปตตานี 
โครงการ อบรม Network WIFI technology Workshop 13-16 สิงหาคม 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
การเปนพลเมืองดิจิทัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ 23-24 สิงหาคม 2562 
พฒันาตนเองเก่ียวกับการทํางานวิจัยท่ีประเทศไตหวัน 1-31 ตุลาคม 2562 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Deep Learning 19-22 พฤศจิกายน 2562 มรภ.
สงขลา, sofware park และ มอ.ปตตานี 
โครงการ ประชุมวิชาการ JICET 2020 25-27 พฤศจิกายน 2562  ประเทศ
อินโดนีเซีย 
อบรม เชิ งปฏิ บั ติการ  SDN Implementation 20-25 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศ
เ พ่ือพัฒนาการ ศึกษา" ครั้ ง ท่ี  40 Workshop on UniNet Network and 
Computer Application ระหวางวันท่ี 15-17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Learning with Python 25-27 กุมภาพันธ 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยสงคราม จ.พิษณุโลก 
Attended Virtual Presentation 3 rd Annual International Conference 
on Information Technology and Engineering Applications (ITEA-2020) 
22-23 March 2020 
อบรมการพัฒนา Facebook Chatbot ดวย ChatFuel และ Integromat 13-
14 พฤษภาคม 2563 โดย ผศ.ดร.กิตติพงศ สุวรรณราช มรภ.พิบูลยสงคราม จัด
โดย มรภ.ยะลา 13-14 พฤษภาคม 2563 

 

อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน โครงการ สัมมนาการจัดการความรู (KM) สูแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  
22 สิงหาคม 2562 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

26 
 

ผลการดําเนินงาน 

และงานทะเบียน ณ หองประชมุ ช้ัน 7 อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยภายใต
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วันท่ี 11 กันยายน 
2562 ณ หองเรียนรวม 66-511 ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 4 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ 11 
ธันวาคม 2562 ณ หองประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ หองประชุม 
10-103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
โครงการ อบรมการใชเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการสงเกรด
ผาน edoc ออนไลน วันท่ี 3 เมษายน 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.วันฉัตร จารุวรรณโน 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการ การใชโปรแกรมติดตามการทํางาน ดวย MS-Teams, Planner ผาน
โปรแกรม Zoom วันที่ 10 เมษายน 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการ
สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 โครงการ อบรมจิตวิทยาการสอนออนไลน ผานโปรแกรม Zoom วันที่ 17 
เม.ย. 63 โดย อ.รุงรังสิมา สัตยไชย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการ การจัดการเรียนการสอนดวย Google Classroom ผานโปรแกรม 
Zoom วันท่ี 22 เมษายน 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการ อบรมเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ผานโปรแกรม 
Zoom วันท่ี 30 เมษายน 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการ อบรมการวัดและประเมินผล การสอนออนไลน ผานโปรแกรม Zoom 
วันท่ี 8 พฤษภาคม 63 โดย อ.ดร.มนตรี เดนดวง คณบดีคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  
โครงการ อบรมเทคนิควิธีการสอนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรู เทคนิคของ
ครู VS นักเรียน ผานโปรแกรม Zoom วันท่ี 14 พฤษภาคม 63 โดย ผศ.ดร.
ณรงค กาญจนะ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (Self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา พ.ศ.2562 ระดับ
หลักสูตร และสํานัก/สถาบัน ออนไลนดวยโปรแกรม Microsoft Teams 15 
พฤษภาคม 2563 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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โครงการ อบรมการสรางแบบทดสอบดวย Google Form และ Microsoft 
Form ผานโปรแกรม Zoom วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
โครงการ อบรมการสราง Video Classroom ดวย Flipgrid ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการ อบรมการบันทึกหนาจอดวย OBS Studio ผานโปรแกรม Zoom 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อาจารยเสรี ชะนะ อบรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง   
(นบม. รุนที่ 30 ) 22 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2562 
ศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร 7-15 กันยายน 2562   
อบรม สัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  11-13 
มีนาคม 2563 

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C)  
- หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการ

ประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองคความรูจาก
การอบรม โครงการ งานวิจัย มาประกอบในแผนการเรียนการสอน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 
- บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการความรูโดยสรางสรรคผลงานเพ่ือ

สงเสริมกับศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน ในรายวิชา 4663611 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
- บูรณาการการเรียนการสอน อาจารยผูสอนนําผลการประเมินผูสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน พรอม

ขอเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณา แลวปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอน รวมถึงสรางเครือขายความรวมมือกับ
บริษัทไอที ซัน คอรปอเรช่ัน จํากัด เพ่ือจัดโครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนา MOBILE APP ดวย IONIC” สัมมนา
เตรียมความพรอมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาดูงานเก่ียวกับระบบเครือขายภายในองคกร การสรางสรรค
งานดานมัลติมีเดีย และกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจทางคอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร 
ซอฟตแวร และระบบเครือขาย ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง และการเพิ่มทักษะในวิชาชีพใหแก
นักศึกษา ในรายวิชา 4661512 ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร, 4663415 การโปรแกรมเชิงวัตถุ, 
4663605 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส, 4664201 กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, 4664301 โครงงาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2, 4664701 การเตรียมฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7000390     
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

- บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานบริการวิชาการในโครงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร
เคล่ือนที่ เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นทางคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ในการประยุกตใชงาน การประกอบวิชาชีพ และการดํารงชีวิตประจําวัน ในรายวิชา 
4662312 เทคโนโลยีเว็บ และ 4663613 การผลติส่ือมัลติมีเดีย 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนินงาน 
ภาคเรียนท่ี 2/2562 
- บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใชสื่อไอซีทีมอบหมายใหนักศึกษา

นําเสนอแนวคิดเรื่องการประยุกตใช AI กับงานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต ในรายวิชา 4663213 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานบริการวิชาการในโครงการปนความรูสูนอง ครั้งท่ี 1 และ ครั้งที่ 2 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูท่ีไดจากการเรียนในรายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปเผยแพร
หรือถายทอดแกชุมชนได ในรายวิชา 4663213 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานบริการวิชาการในโครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 หัวขอ “สัมมนาแลกเปลี่ยนความรูทางเทคโนโลยี E-Sport and Technology By SKRU 2020” เพ่ือ
สนับสนนุการแขงขันกีฬา E-Sport ในเกม ROV ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายและใหผูเขารวมโครงการไดฝกการคิด  
วิเคราะหวางแผนและกลยุทธในการแขงขัน E-Sport แบบถูกวิธีโดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการและประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก ในรายวิชา 4663213 สมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนโดยมอบหมายใหนักศึกษาทํามินิโปรเจ็กตเรื่องแอปพลิเคชันคนหา  
หองเชาบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงสถาบันอุดมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยใหนําสงคลิปนําเสนอผลงาน ความ
ยาวไมเกิน 5 นาที ในรายวิชา 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนที ่

  อาจารยประจําหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการ
บริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2562 โดยใชแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล ซ่ึงพบวาผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหาร
หลักสูตรเทากับ 4.84 จัดอยูในระดับมากท่ีสุด และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในป
การศึกษา 2563 ในลําดับตอไป 

 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย แตสงผลตอการทําวิจัย การเผยแพร

ผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการนอยลงเนื่องจากภาระการสอนมาก มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑภาระงานสอนให
อาจารยทุกคนมีคาบสอนท่ีเทากัน เชน 12 คาบตอสัปดาห เปนตน เพื่อใหมีเวลาทําวิจัย และทํางานวิชาการเพ่ือใชใน
การขอตาํแหนงทางวิชาการและเพ่ิมแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงานวิชาการ 

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

4.1-1-1 กรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง  
4.1-1-2 คําสั่งใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการ  
4.1-1-3 คําสั่งกรรมการประจําหลักสูตร 
4.1-1-4 รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตรครั้งท่ี 1 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
4.1-1-5 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 
4.1-1-6 แผนการปฏิบัติงานประจําป 2563  
4.1-1-7 เอกสารการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
4.1-1-8 มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาท่ีบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
4.1-1-9 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร      

ปการศึกษา 2562 
4.1-1-10 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 หัวขอ “สัมมนาแลกเปลี่ยนความรูทาง

เทคโนโลยี E-Sport and Technology By SKRU 2020” 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559  2560  2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

3 ขอ 
 

4 ขอ 
4 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 
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กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลท่ีได 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการและไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิชาการอยางตอเนื่องท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุดอยางตอเนื่อง 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 4.1 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรใหการสนับสนุนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางเต็มที่ในการพัฒนาตนเองและทําผลงานวิชาการ 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการและไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพอยางตอเน่ือง เพ่ือนํา
ทักษะและประสบการณท่ีไดมากําหนดสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสงเสริมและเรงรัดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
2. ควรมีผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึนและตีพิมพในวารสารท่ีมีคานํ้าหนักมากข้ึน 
3. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดหลักสูตรใหเขารวมศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดหลักสูตรมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. คณะและมหาวิทยาลัยควรสรางแรงจูงใจ ใหรางวัลสําหรับอาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพระดับดีเดน 
3. ควรสรางแรงแจงใจใหกรรมการหลักสูตร เชน ใหรางวัลสําหรับหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานระดับดีหรือดมีาก 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยญาณพัฒน ชช่ืูน  โทรศัพท : 081-7661262 
ผูจัดเก็บขอมูล      : อาจารยญาณพัฒน ชช่ืูน  โทรศัพท : 081-7661262 
 
เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 60 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได  =     
 
 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
น้ันท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาท้ังนี้
ตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 20 ซ่ึงคิดเปน 5 คะแนน 

4.2.1-0-1 จํานวนอาจารยประจํา
ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. นางศศลักษณ ทองขาว Ph.D. Information Systems 
 
  

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ตัวหาร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 
ตัวคูณ 
X 100 

1 5 
 

X 100 รอยละ 
20 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี 

วุฒิปริญญาเอก (ท่ีไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดให
คะแนนเตม็ 5 

ตัวคูณ  
X 5 
 

20 ป.ตรี 20 
          ป.โท 60 

X 5 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
20 

รอยละ 
16.67 

4.17 คะแนน 

รอยละ 
20 

5 คะแนน 

รอยละ 
20 

5 คะแนน 

รอยละ 
20 

5 คะแนน 
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กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลท่ีได 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกตาม
เกณฑที่กําหนด 
 

สรุปตัวบงชี้ท่ี 4.2.1  
จุดแข็ง 
 หลักสูตรรวมกับคณะมีการจัดทําแผนการศึกษาในระดับปริญญาเอกของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 เปดโอกาสใหอาจารยประจําหลักสูตรไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 สงเสรมิใหอาจารยไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 คณะควรจัดโครงการอบรมทางดานภาษาใหกับอาจารยอยางตอเน่ือง



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยญาณพัฒน ชช่ืูน  โทรศัพท  : 081-7661262 
ผูจัดเก็บขอมูล      : อาจารยญาณพัฒน ชช่ืูน  โทรศัพท  : 081-7661262 
 
เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0-5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย   

รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  
= รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
80 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนที่ได=  
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน เปน
อาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 ซ่ึงคิดเปน 5 คะแนน 

4.2.2-0-1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
  ที่มีท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
  ร ะ ดับ ผู ช ว ย ศาสต ราจ า ร ย
    

  

อาจารยผูรับผิดชอบท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว 
2. ผศ.นลินี อินทมะโน 
3. ผศ.ดินาถ หลําสุบ 

 

  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ี 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

3 5 X 100 รอยละ 60 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดให
คะแนนเตม็ 5 

ตัวคูณ  
X 5 
 

60.00 ป.ตรี  60 
ป.โท 80 

X 5 5  คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560  2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ 
60 

รอยละ 
50.00 
4.17 
คะแนน 

รอยละ 
80.00 
5  

คะแนน 

รอยละ 
60.00 
5  

คะแนน 

รอยละ 
60.00 
5  

คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 4.2.2  
จุดแข็ง 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาตําราที่ใชในการเรียนการสอน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 แนะนําแหลงทุนสําหรับการทํางานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหกับอาจารยประจําหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 อบรมใหความรูกับอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 
      
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
2. คณะและมหาวิทยาลัยควรสรางแรงจูงใจ ใหรางวัลสําหรับอาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพระดับดีข้ึนไป 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยญาณพัฒน ชช่ืูน  โทรศัพท  : 081-7661262 
ผูจัดเก็บขอมูล      : อาจารยญาณพัฒน ชช่ืูน  โทรศัพท  : 081-7661262 
 
เกณฑการประเมิน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 
 
สูตรคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได  =  
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพมิพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 X 5 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

 

X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

35 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานไดรบัการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อ
ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรา งส รรคที ่ม ีก า ร เ ผยแพรสู ส า ธ ารณะ ในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง  ห ร ือผ านสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร จํานวน 8 เร่ือง มีผลรวมถวงน้ําหนัก 1.6  คิดเปนรอยละ 32.00  คิดเปน 5 คะแนน 

 

วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1.6 5 
 

X 100 รอยละ 
32.00 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

(ท่ีไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑท่ีกําหนดให
คะแนนเต็ม 5 

ตัวคณู  
X 5 
 

32.00 ป.ตรี 20 
ป.โท 40 

X 5 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 
20.00 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 
2.6 

รอยละ 
43.33 

เทากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 
1.2 

รอยละ 
24.00 
เทากับ  

5 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 5.0 
รอยละ 
100.00 
เทากับ  
5 คะแนน 

ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก
1.6 

รอยละ 
32.00 
เทากับ 

5 คะแนน 

9   

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 
สถานท่ี 

คา
น้ําหนัก 

4.2.3-0-1  จักสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ 
ดินาถ หลําสุบ 
นลินี อินทมะโน 

ระบบประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 
12-13 กรกฎาคม 2562 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

0.2 

4.2.3-0-2  จักสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ 
โชติธรรม ธารรักษ 
ดินาถ หลําสุบ 
นลินี อินทมะโน 

แอปพลเิคชันคนหาหองเชา
บริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง
สถาบันอุดมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย 
ครั้งท่ี 15  
วันที่ 12–13 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

0.2 

4.2.3-0-3  เสรี ชะนะ 
ดินาถ หลําสุบ 
นลินี อินทมะโน 

ระบบสมัครงานออนไลน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 30 
ประจําป 2563 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 1 
วันที ่30 พฤษภาคม 2563 

0.2 
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกลุ ช่ือผลงาน 
แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 
สถานท่ี 

คา
น้ําหนัก 

4.2.3-0-4  สกรรจ รอดคลาย 
นลินี อินทมะโน 

โมบายแอปพลิเคชันติดตาม
การเขาชั้นเรียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 30 
ประจําป 2563 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 1 
วันที ่30 พฤษภาคม 2563 

0.2 

4.2.3-0-5  กฤษณวรา รัตน
โอภาส 
ญาณพัฒน ชูช่ืน 

การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ I/O ดวย

เกณฑการควบคุมหนวย

บันทึก Hadoop กรณีศึกษา 

Terasort 

การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 15 
12-13 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

0.2 

4.2.3-0-6  กฤษณวรา รัตน
โอภาส 
ญาณพัฒน ชูช่ืน 

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

การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานี
วิจัย ครั้งที่ 15 
12-13 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

0.2 

4.2.3-0-7  ญาณพัฒน ชูช่ืน 
กฤษณวรา รัตน
โอภาส 

การประยุกตใช Feature 
Selection รวมกับการ
จําแนกขอมูลเพ่ือคัดแยก 
บทความวิจัย กรณีศึกษา: 
ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
เครือขายดานวิทยาศาสตร 
ภาคใตครั้งที่ 4 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 
และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ คร้ังที่ 1 
หัวขอ “การบูรณาการนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
วันที่ 28–29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

0.2 

4.2.3-0-8  โชติธรรม ธารรักษ  
ดินาถ หลําสุบ 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร
ประมาณคาประสิทธิภาพ
การกระจายภาระงานแบบ
ราวนดโรบิน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 30 ประ
จําป 2563 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร ครั้งที่ 1 
หัวขอ “วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ
านเพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทย” 
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

0.2 
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สรุปตัวบงช้ีที่ 4.2.3 
จุดแข็ง 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิชาการอยางตอเน่ืองท้ังในระดับระดับชาติ และนานาชาติ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 แนะนําแหลงทุนสําหรับการทํางานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหกับอาจารยประจําหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 อาจารยประจําหลักสูตรควรตีพิมพในวารสารท่ีมีคานํ้าหนักมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
2. คณะและมหาวิทยาลัยควรสรางแรงจูงใจ ใหรางวัลสําหรับอาจารยที่มีผลงานตีพิมพระดับดีข้ึนไป 

 
ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงช้ีท่ี 4.2  
 

ผลรวม = คุณวุฒิปริญญาเอก + ดํารงตําแหนงทางวิชาการ + ผลงานทางวิชาการ 
  3  
 5 5 5 
 3 
 5 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยญาณพัฒน ชูชื่น  โทรศัพท  : 081-7661262 
ผูจัดเก็บขอมูล      : อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน  โทรศัพท  : 081-7661262 
 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไ ม มี ก า ร
รายงานผล
ก า ร
ดําเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผ ล ก า ร
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผ ล ก า ร
ดําเนินงานครบ
ทุ กเรื่ องตาม
คําอธิบายใน
ตัวบงช้ี 

-มีการรายงาน
ผ ล ก า ร
ดําเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
คําอธิบายในตัว
บงช้ี 

- มี แนวโน มผล
การดําเนินงาน
ที่ ดี ข้ึน ในบาง
เรื่อง 

- มกีารรายงาน
ผ ล ก า ร
ดําเนินงานครบ
ทุ ก เ ร่ื อ ง ต า ม
คําอธิบายในตัว
บงช้ี 

- มี แนวโน มผล
การดําเนินงาน
ที่ ดี ข้ึ น ใ น ทุ ก
เรื่อง 

- มกีารรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัว
บงช้ี 

- มี แ น ว โ น ม ผ ล
การดําเนินงานท่ี
ดีข้ึนในทุกเรื่อง 

- มี ผ ล ก า ร
ดําเนินงานที่โดด
เดน เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมี
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษ ยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
ส า ม า ร ถ ใ ห
เหตุผลอธิบายวา
เ ป น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานที่โดด
เดนอยางแทจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
อัตราการคงอยูของอาจารย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน 
ซึ่งอาจารยมีความเพียงพอตอสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ใชสําหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทําแบบสํารวจแนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรต้ังแตป
การศึกษา 2560-2562 อัตราการคงอยู รอยละ 100 ดังนี้ 

ลําดับ ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
1 นางนลินี อินทมะโน นางนลินี อินทมะโน นางนลินี อินทมะโน 
2 นายอํานาจ ทองขาว นางศศลักษณ ทองขาว นางศศลักษณ ทองขาว 
3 นางพิกุล สมจิตต นายญาณพัฒน ชูช่ืน นายญาณพัฒน ชูช่ืน 
4 นายเสรี ชะนะ นายเสรี ชะนะ นายเสรี ชะนะ 
5 นางสาวดินาถ หลําสุบ นางสาวดินาถ หลําสุบ นางสาวดินาถ หลําสุบ 

รอยละอัตราการคงอยู 100 100 100 
หมายเหตุ** อัตราคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรวามีการเปลี่ยนแปลงในแต

ละป ต้ังแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการ 
ความพึงพอใจของอาจารย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เพ่ือหารือดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 
ทุกครั้ง ทําใหการหารือการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน การติดตามการจัดทํา มคอ. มีการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดําเนินงานตามหนาที่ การ
จัดทํา มคอ.3-7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน มีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตละปการศึกษา 
ดังนี ้

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2560 คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ (4.62) 4.45 ลดลง 0.18 
2561 คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.97 เพ่ิมข้ึน 0.52 
2562 คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.84 ลดลง 0.13 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ท่ีไดทํา
หนาที่ประจําหลักสูตร เปนการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรตอกระบวนการท่ีได
ดําเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ 

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

4.3-0-1 มคอ.2 
4.3-0-2 ตารางสอน 
4.3-0-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 

2562 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย คะแนน 4  3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

9   
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กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลท่ีได 
 จํานวนอาจารยเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูงมาก และอาจารยมี

ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรที่ดีมาก 

สรุปตัวบงชี้ท่ี 4.3  

จุดแข็ง 
1. อัตราการคงอยูและความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับมาก

ที่สุด 
2. การบริหารหลักสูตรไดรับความรวมมือจากอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรดวยดี 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรใหเขารวมศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 - 
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หมวดที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

1. ขอมูลนักศึกษาท่ีรับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู  

ปการศึกษาที่รับเขา 

จํานวนนกัศึกษาคงอยู (คน) 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 2558 74/60 74/49 74/39 74/39 74/39 

ปการศึกษา 2559 - 66/56 66/48 66/44 66/43 

ปการศึกษา 2560 - - 82/58 82/51 82/46 

ปการศึกษา 2561 - - - 43/37 43/34 

ปการศึกษา 2562 - - - - 61/53 

รวม 74/60 140/105 222/145 265/232 326/215 
 

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

2. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
1. นักเรียนท่ีสมัครมีความสนใจที่จะเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรจํานวนนอย อีกทั้งการกําหนดคุณสมบัติ  

วิทย-คณติ หรือ คณิต-อังกฤษ ของหลักสูตรทําใหนักเรียนเลือกเรียนนอยลง 
2. นักศึกษาท่ีสมัครเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยปกติแลว รอยละ 80 จะเลือกเรียนในสายครู 

ซึ่งสายครูจะมีการรับจํานวนนอย โดยมีการควบคุมจํานวนรับจากคุรุสภา ท้ังนี้เม่ือนักศึกษาที่พลาดโอกาส จาก
การเรียนในสายครู  มาเลือกสายวิทยาศาสตรท่ีประกาศรับเพ่ิมเติม แตเมื่อเขาเรียนแลวไมสามารถเรียนได  จึง
ทําใหออกกลางคัน หรือเลือกสอบใหมในปถัดไป  

3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยมากข้ึน การเขาถึงขอมูลขาวสาร หรือแหลงเรียนรูที่สามารถศึกษา
ดวยตัวเองมีมากทําใหนักเรียนบางสวนเลือกที่จะเรียนระยะสั้น เพื่อไปประกอบอาชีพตามความถนัด 

 

3. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  
 

ช้ันปที่ 
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

1 60  
(81.08%) 

56  
(84.85%) 

58  
(70.73%) 

37  
(86.05%) 

53  
(86.89%) 

2 49  
(81.67%) 

48 
 (85.71%) 

50  
(86.21%) 

34  
(91.89%) 

- 

3 39  
(79.59%) 

44  
(91.67%) 

46  
(92.00%) 

- - 

4 39  
(100.00%) 

43  
(97.73%) 

- - - 

5 39  
(100.00%) 

- - - - 

คงเหลือ 
39  

(100.00%) 
43 (97.73%) 46 (92.00%) 34 (91.89%) 

53  
(86.89%) 

 

อางอิงจาก http://regis.skru.ac.th/std_status/webpage/main.php 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
    สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจํานวน
นักศกึษาท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา 

นักศกึษาช้ันปที่ 1 ที่เรียนตอช้ันปท่ี 2  รอยละ  86.89 
นักศกึษาช้ันปที่ 2 ที่เรียนตอช้ันปท่ี 3  รอยละ  91.89 
นักศกึษาช้ันปที่ 3 ที่เรียนตอช้ันปท่ี 4  รอยละ  97.73 
นักศกึษาช้ันปที่ 4 ที่เรียนตอช้ันปท่ี 5  รอยละ  100 

 

5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรท่ีรายงาน)            17       คน 
5.1 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร                 -         คน 
5.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร              2         คน 
5.3 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร             15        คน 
 

6. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
    6.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     รอยละ 3.03 

คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับเขาในรุนน้ัน 
   6.2 ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา 
   1) จํานวนนักศึกษาลาออก 
2) จํานวนนักศึกษาพนสภาพ 
3) จํานวนนักศึกษาขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัย 
4) รายวิชาบางวิชาในหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศกึษา 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยเสรี  ชะนะ  โทรศัพท  : 089-2962109 
ผูจัดเก็บขอมูล      : อาจารยเสรี  ชะนะ  โทรศัพท  : 089-2962109 
 

เกณฑการประเมิน   

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

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
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
ชดัเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตผุลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
 
เปาประสงค 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการและข้ันตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาดวยระบบ 
TCAS โดยคณุสมบัติของนักศึกษาสอดคลองกับคุณสมบัติของผูเขาศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร 
 

การวางแผน (P) กําหนดผลลัพธท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใชกระบวนการและข้ันตอนตามระบบและกลไกการ
รบันักศกึษา ดังน้ี 

1. มีการกําหนดการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 80 คน โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขารับ
การศึกษาดังนี้ 

- ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ศิลปคาํนวณ หรือเทียบเทา 

- มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) พ.ศ. 2549 หมวดท่ี 1 การรับเขาศึกษา 

2. ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบงประเภทการรับนักศึกษาในแตละรอบโดยคณะรวมกับสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ผลการดําเนินงาน 
 

รอบการรับสมัครนักศึกษาป 2562 

รอบที่ 1 รอบ portfolio 

- รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 
- รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 

รอบที่ 2 รอบโควตา 

- โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ 
- โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ (ไมมีคณะครุศาสตร) 
- โควตาพิเศษสําหรบัผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
- โควตาครูแนะแนว 
- โควตาโรงเรียน 
- โควตาสมาคมสมาพันธโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 
- โควตาคณะ 
- รอบกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต (รับสมัครรวมกันกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคใต สรุาษฏรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 
- รอบแจงจํานง (สําหรับผูไมมีสิทธ์ิสัมภาษณในรอบกลุมภาคี) 

รอบที่ 3 รอบรับตรงรวมกัน 

รอบที่ 4 รอบแอดมิชช่ัน (Admission) 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสนใจศึกษาตอมีโอกาสเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากย่ิงข้ึน  การรับ
สมัครนักศึกษาป 2562 นี้ไดมีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกผูจะตอง
ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของ TCAS กอนจึงจะสามารถรายงานตัวได  โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครแต
ละรอบดังน้ี 

1. รอบที่ 1 Portfolio 
 รอบที่ 1 Portfolio คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ผูสมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร เพียง 1 สาขา โดยสามารถ
เลือกไดทุกคณะยกเวนคณะครุศาสตร เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบรอยแลวจึงกรอกขอมูลรายช่ือ Portfolio หลังจาก
ขั้นตอนการคัดเลือก  หากมีรายช่ือเปนผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ใหนํา Portfolio ตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
โดยขอมูล Portfolio ที่ตองกรอกในระบบ ไดแก ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ/ที่มีใน Portfolio 
อยูแลว (นําหลกัฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ) หากผานการคัดเลือกในคร้ังที่ 1 แลวจะไมสามารถสมัครคร้ัง
ที่ 2 ได 
 

2. รอบที่ 2 รอบโควตา 

 2.1 โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ แบงออกเปน 2 ครั้ง คือ โควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ
และโควตากีฬาและผูมีความสามารถพิเศษ (ไมมีคณะครุศาสตร) การรับสมัครในครั้งที่ 1 จะมีการรับสมัครทุก
สาขาวิชาทุกคณะรวมถึงสาขาวิชาของคณะครุศาสตรเปดรับสมัครดวย โดยเฉพาะสาขาวิชา พลศึกษา แตในครั้งท่ี 2 
จะไมมีคณะครุศาสตรเปดรับสมัครในโควตาประเภทน้ี  โดยผูสมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัครเพียง 1 สาขา
เทานั้น คัดเลือกโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โควตานี้
มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและศิลปะไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนินงาน 
โดยหลักสูตรที่เปดรับนักกีฬาไมจําเปนตองระบุชนิดกีฬาและความสามารถพิเศษที่ตองการ แตจะมีคณะกรรมการ
คัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังข้ึนเปนผูคัดเลือกให ท้ังน้ีผูสมัครตองมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกําหนด  วิธีการนี้
เปนการเปดโอกาสใหสามารถคัดนักกีฬาไดหลากหลายกวา   
 2.2 โควตาพิเศษสําหรับผูมีคุณธรรม จริยธรรม  เปนการคัดเลือกจากผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม 
โดยพิจารณาจากการคัดเลือกของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพม.16 แลวสงผลใหมหาวิทยาลัย 
 2.3  โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาครูแนะแนวใหแกโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการอบรมครู
แนะแนวเพ่ือการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏสงขลาเทาน้ัน  เพ่ือการกระตุนใหโรงเรียนอ่ืน ๆ สนใจที่จะเขารวม
โครงการในปถัดไป 
 2.4  โควตาโรงเรียน มหาวิทยาลัยสอบถามหลักสูตรในการเลือกโรงเรียนเพ่ือใหโควตา เพ่ือทางมหาวิทยาลัย
ไดจัดทําประกาศรับสมัคร สงใหโรงเรียนที่ไดรับการใหโควตาของแตละหลักสูตรแลวใหโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัตคิรบสงรายช่ือมาใหมหาวิทยาลัย   
 2.5  โควตาสมาคมสมาพันธโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เปนความรวมมือกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กับสมาคมสมาพันธโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ดานวิชาการ ทั้งดานการแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ การถายทอด
ความรูระหวางอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับครูโรงเรียนในเครือขายสมาคมและการจัดสรรโควตานักศึกษา
ไปใหสําหรบัโรงเรียนในเครือขายสมาคม 
 2.6 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยรวมกับคณะในการขยายการรับนักศึกษาในลักษณะของโควตาคณะ   โดยคณะ
ดําเนินการกระบวนการรับสมัครท้ังหมดเอง ทั้งการประชาสัมพันธ รับสมัคร คัดเลือก ประกาศผลคัดเลือก โดย
สุดทายคณะจะสงรายชื่อนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกกับคณะเรียบรอยใหกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตอไป 
 2.7 รอบกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต  รับสมัครรวมกันกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยยะลา การสมัครน้ีเปนการใหผูสมัครเดินทางมาสมัครดวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย 
โดยใชคะแนนสอบจาก สทศ. 

 2.8 รอบแจงจํานง (สําหรับผูไมมีสิทธ์ิสัมภาษณในรอบกลุมภาคี) เปนการเปดรับสมัครหลังจากประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณกลุมภาคีฯ และเปดรับเฉพาะผูที่สมัครเขาศึกษาตอของกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาคใต ประจําปการศึกษา 2562 แลวไมมีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ กลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตรภาคใต ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งเปดรับเฉพาะบางสาขาวิชาท่ียังมีรายช่ือผูมาสอบสัมภาษณไมเต็ม
ตามแผนรับ โดยมีเง่ือนไขผูที่มีรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต  
ประจําปการศึกษา 2562 แลวไมมีสิทธ์ิสมัครสอบในรอบนี้                                   
  

3. รอบท่ี 3 รอบรับตรงรวมกัน เปนรอบที่ดําเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชการย่ืนคะแนน 9 วิชาสามัญ 
GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได 6 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยที่เขารวม 
TCAS ทั่วประเทศ  ผูสมัครสามารถมีโอกาสมีช่ือผานการคัดเลือกไดทั้ง 6 อันดับ แตจะสามารถมีช่ือสอบสัมภาษณได
เพียง 1 อันดับท่ีสูงท่ีสุดที่ผานการคัดเลือก เมื่อผานการคัดเลือกแลวสามารถยืนยันสิทธ์ิไดในวันสัมภาษณ 
 

4. รอบท่ี 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission) เปนรอบท่ีดําเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชการย่ืนคะแนน 9 
วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได 4 อันดับแบบเรียงอันดับจาก
มหาวิทยาลัยที่เขารวม TCAS ทั่วประเทศ ผูสมัครสามารถมีช่ือสอบสัมภาษณไดเพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผานการ
คัดเลือก เมื่อผานการคัดเลือกแลวสามารถยืนยันสิทธ์ิไดในวันสัมภาษณ 

5. รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เปดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไมครบตามแผนรับ สามารถสมัครผานระบบรับสมัคร 
สมัภาษณและรายงานตัวในวันเดียวกัน  หากผูสมัครมีคะแนนสามารถนํามาประกอบการสัมภาษณในวันสมัภาษณได 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
โดยมีเงื่อนไขผูสมัครท่ียืนยันสิทธ์ิกับ TCAS ไวแลวในรอบที่ผานมา จะตองขอคืนสิทธ์ิใหเสร็จส้ินกอนการรายงานตัว
รอบนี้ มิฉะนั้นการรายงานตัวรอบ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือวาเปนโมฆะ 

แผนรับนกัศึกษาประจําป 2562 

 - รอบที่ 1 portfolio  จํานวน 20 คน 
 - รอบที่ 2 รอบโควตา จํานวน 25 คน 
 - รอบที่ 3 การรับตรงรวมกัน จํานวน 20 คน    
 - รอบที่ 4 รอบแอดมิชช่ัน จํานวน 10 คน 
 - รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ จํานวน 5 คน 
         ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งกอนและหลังการรับสมัครสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมีการ
วางแผน แกไขปญหา รวมท้ังกําหนดแนวทางการดําเนินการรับสมัครรวมกับคณะรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะ  
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการรับสมัครระหวางหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การดําเนินงานรวมกันลักษณะนี้
นําไปสูการหาแนวทางการแกไขปญหาการรับสมัครในชวงเวลาการรับสมัครที่เหมาะสมกับสภาวการณในรอบนั้น ๆ  
การวางแผนการประชาสัมพันธการรับสมัครในอนาคตรวมกัน  และการสะทอนสิ่งที่หลักสูตรตองการที่เก่ียวของกับ
การรับสมัคร ไปจนถึงการถายทอดนโยบายการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึงระดับหลักสูตร  แนวทางการดําเนินงาน
การรับสมัคร  และสรางความเขาใจระหวางหลักสูตรและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เก่ียวของกับการรับ
สมัครดวย  
 

การดําเนินการ (D) 
การประชาสัมพันธ 
 ในการรับสมัครหลักสูตรไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับโรงเรียนเปาหมายผานทางสามชองทางคือ การ
ประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับคณะ และการประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธทาง
เพจ “งานรับเขานักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ทางเพจ หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทางสถานีวิทยุ 
 การประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับคณะในโครงการ Road Show ของคณะตามโรงเรียนกลุมเปาหมายซึ่งไม
จําเปนตองเปนพ้ืนที่เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธหลักสูตรและการรับสมัครรวมกับมหาวิทยาลัย
ในโครงการ SKRU Open House และการจัดโครงการ Road Show ของมหาวิทยาลัยเอง โดยมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดเปาหมายพ้ืนท่ีในการประชาสัมพันธ คือ จังหวัดสงขลา  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  โดยจะกําหนด
โรงเรียนในการประชาสัมพันธตามสถิตินักศึกษาท่ีเขามารายงานตัวประกอบการการพิจารณาประวัติการ
ประชาสมัพันธในอดีตควบคูกัน 
 การประชาสัมพันธทางเพจ “หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชทาง 
Facebook โดยเปดเพจ ช่ือ “หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ” ทางเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทาง
สถานีวิทยุ เพ่ือใชในการแจงขาวสาร ขอมูลเก่ียวกับการรับสมัคร และตอบขอซักถามตาง ๆ ใหกับท่ีผูสนใจจะสมัคร
เรียน 
 
การรับสมัคร 
 ในการรับสมัครดําเนินการโดยงานรับเขานักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ท่ีมีกลไกในการ
แตงต้ังกรรมการรับสมัคร  กรรมการสอบสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยยึดคุณสมบัติของผูสมัครตามที่หลักสูตร
กําหนดไว  เมื่อไดประมวลผลการสอบขอเขียนและประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณแลวหลักสูตรจึงสงรายชื่อ
กรรมการหลักสูตรเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการสอบสัมภาษณรวมกับอาจารยผูสอนตอไป 
 การรับสมัครนักศึกษาในปน้ีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการรับสมัครนักศึกษาตั้งแตรอบท่ี 1 – 5 
(แตกตางแลวแตหลักสูตร)  โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดมีบทบาทในการสัมภาษณ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาใหม โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดช้ีแจงสถานการณการรับสมัคร และผลการสอบขอเขียน
กอนเร่ิมทําการสัมภาษณ เพ่ือใหกรรมการสมัภาษณไดมีขอมูลการสอบขอเขียนประกอบการสัมภาษณ 
 
การสัมภาษณ 
 ในการสอบสัมภาษณโดยกรรมการสอบสัมภาษณที่มาจากตัวแทนกรรมการประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูสอน  โดยจํานวนผูสอบผานขอเขียน/ผูมีสิทธ์ิสัมภาษณในทุกรอบการรับสมัครสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจะข้ึนรายช่ือใหมากกวาแผนรับที่แจงไวต้ังแตรอยละ 10 – 30 เพ่ือใหหลักสูตรมีโอกาสพบนักศึกษามาก

ย่ิงข้ึนและหากผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณมีคุณสมบัติผานสามารถเปนผูมีสิทธ์ิรายงานตัวเปนนักศึกษาตอไปได  หลักสูตร

จะไดมีจํานวนนักศึกษามากกวาแผนรับเมื่อเปดภาคเรียน  ซ่ึงคาดการณวาจะเปนแนวทางในการลดปญหาจํานวน

นักศึกษาท่ีหายไปหลังเปดภาคเรียน  โดยในกระบวนการสัมภาษณผูสัมภาษณจะถูกสัมภาษณภายใตประเด็นการ

สมัภาษณดังน้ี 

1. บุคลกิภาพ  
2. การใชภาษา 
3. การวิเคราะหและการแกปญหา 
4. เจตคติตอวิชาชีพ 
5. อ่ืน ๆ ตามท่ีหลกัสูตรกําหนด 

 

         ตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสอบสัมภาษณมีอิสระในการใหนํ้าหนักคะแนน
ประเด็นสัมภาษณขางตน ท้ังนี้จํานวนผูผานการสอบสัมภาษณข้ึนอยูกับสัดสวนแผนรับในแตละรอบของแตละ
หลักสูตรเอง  นอกจากนี้สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไดแสดงขอมูลคะแนนสอบ เกรดเฉลี่ยสะสมของผู
สัมภาษณประกอบกับหลักฐานทางการศึกษาใหพิจารณารวมกันดวย กรรมการสัมภาษณยังไดตรวจคุณสมบัติของผู
ศึกษาวาตรงตามที่หลักสูตรกําหนดหรือไมดวย เพ่ือเปนการคัดกรองผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน 
มคอ.2  เมื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดรับผลการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลวจึงดําเนินการให
มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ เพ่ือใหผูผานการสอบสัมภาษณไดมารายงานตัวตามวันและเวลาท่ี
กําหนดไวตอไป 
 
การรายงานตัว 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัครดวย

กระบวนการเดียวกัน  คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกขอมูลนักศึกษา รับชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมแรกเขาผาน

ธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการฯ ในการรายงานตัวผูผาน

การสอบสัมภาษณจะตองสงหลักฐานใหคณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิตรงตามที่

หลักสตูรกําหนดไวหรือไม  เพ่ือเปนการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรท่ีไดกําหนดเอาไว  

จากนั้น ผูผานการสอบสัมภาษณตองชําระคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมแรกเขา ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

      โดยในท่ีประชุมพิจารณาขอมูลการรับเขา ในการประชุม คร้ังที่ 1 วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุม

สรปุขอมูลแผนรับเขาดังขอมูลตอไปนี้ 

-  แผนรับทั้งหมด จํานวน 80 คน 

เม่ือส้ินสุดกระบวนการรับเขา ไดจํานวนนกัศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 61 คน 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินการ (C)   
 ต้ังแตชวงกอนการรับสมัครและระหวางการรับสมัครสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดทําการ

ประชาสัมพันธการรับสมัครทางเฟซบุก เพจ “งานรับเขานักศึกษา SKRU” ซึ่งเปนชองทางหลักในการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ  และเปนชองทางท่ีไดผลดมีาก ผูสนใจสมัครสามารถศึกษาขอมูลการรับสมัคร  สอบถามรายละเอียด

การรับสมัคร โดยไดมีการตั้งแอดมินผูดูแลเพจรวมกันระหวางรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

และนักวิชาการศึกษาในการรวมกับประชาสัมพันธผานการถายทอดสด (LIVE) การโพสตขาวสาร และการตอบ

คําถามในกลองขอความ (Inbox) ซ่ึงมีจํานวนผูเขามาตอบคําถามจํานวนมาก และสวนใหญผูสมัครจะไดรับขาวสาร

การสมัครผานชองทางนี้ดวย  การเขามาที่เพจ “งานรับเขานักศึกษา SKRU” เปนเคร่ืองมือในการส่ือสารนับวาไดรับ

การตอบรับที่ดีจากผูใชงานสื่อสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  และการสงขอมูลขาวสาร

ของทางมหาวิทยาลัยก็สามารถสงตรงถึงผูใชงานไดรวดเร็วเชนกัน สงผลถึงการทําความเขาใจระบบรับสมัคร TCAS 

ในปแรกของผูสมัครเปนไปดวยความเรียบรอยมากข้ึน ผานการตอบคําถามของแอดมิน  ซ่ึงการใชเครื่องมือนี้ได

นําไปสูการสื่อสารผานเฟซบุกเพจของหนวยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา 

        หลังจากอาจารยประจําหลักสูตรไดประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษาพบวาจากการรับนักศึกษา มี
นักศึกษาเขาศึกษาทั้งส้ิน จํานวน 61  คน ดังตอไปนี้  
          รอบท่ี 1  Portfolio        แผนรับ 20 คน รับไดจํานวน        19  คน 
          รอบท่ี 2  โควตา            แผนรับ  25 คน รับไดจํานวน        27  คน 
          รอบท่ี 3  รับตรงรวมกัน   แผนรับ  20 คน รับไดจํานวน        6  คน 
          รอบท่ี 4  Admistion      แผนรับ  10 คน รับไดจํานวน        1  คน 
          รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ    แผนรับ  5 คน รับไดจํานวน          4  คน 
          รอบท่ี 6  เพ่ิมเติม          แผนรบั  - คน รับไดจํานวน         4  คน     
         เมื่อจํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาไมเปนไปตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนดอาจารยประจําหลักสูตร ไดรวมประชุม 
ปรึกษา หาสาเหตุ พบวาปญหาการรับนักศึกษามีจํานวนนักศึกษาตํ่ากวาเปาหมาย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ
หลักสูตรไปยังโรงเรียนตางๆ ไมเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไมทราบขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร หรือในสภาพสังคมปจจุบัน
คานิยมของนักเรียนในการศึกษาตอในหลักสูตรท่ีสอนลดลง และมีหลักสูตรเปดใหมเพ่ิมมากข้ึน  
        อาจารยประจําหลักสูตร ไดประชุมพิจารณา ระบบและกลไกการรับ และประเมินผลการดําเนินงาน การรับ

สมัครนักศึกษาปการศึกษา 2562 ในการประชุม คร้ังท่ี 1 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 พบวาจากการรับนักศึกษาทั้ง 

5 รูปแบบ รับนักศึกษาไดจํานวน 61 คน นักศึกษาท่ีเขาศึกษา ไมเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด   โดยสามารถ

สรปุขอมูลนักศึกษาดังน้ี 

 โดยมีการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษาดังน้ี 

  ป 2559 จํานวน 66 คน 

                  ป 2560 จํานวน 82 คน 

                  ป 2561 จํานวน 43 คน 

                      ป 2562 จํานวน 61 คน 
 หลักสูตรไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดวิธีการปรับพื้นฐานนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จากขอมูลการ

สัมภาษณนักศึกษาทําใหทราบถึงจุดแข็งจุดจุดออนทางวิชาการของนักศึกษา  เมื่อนักศึกษาผานสัมภาษณและ

รายงานตัวแลว  ทางหลักสูตรจึงกําหนดใหมีการเรียนปรับพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาใหม  โดยมุงใหความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเน้ือหาในหลักสูตร  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนระดับอุดมศึกษาได



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

50 
 

ผลการดําเนินงาน 
งายข้ึน  จะเห็นไดวากรรมการหลักสูตรไดใชชองทางการพบนักศึกษาในชวงการสัมภาษณมากําหนดแนวทางการปรับ

พ้ืนฐานรวมกับผลการ ปรับพ้ืนฐานเมื่อปท่ีผานมา  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตศึกษาในหลักสูตรไดตลอดหลักสูตร

มากที่สุด 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแลวมีความเห็นรวมกันวาในป
การศึกษา 2562 ควรประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากข้ึน เชน road show ในสถานศึกษา โดยหลักสูตรรวมกับคณะ 
เปล่ียนแปลงการประชาสัมพันธหลักสูตรในรูปแบบใหม เชน facebook page เพ่ือเขาถึงกลุมผูเก่ียวของมากข้ึน มี
กิจกรรมในหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ และเสนอใหทางคณะจัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลาสําหรับ
นักศกึษาท่ีเรียนดีแตยากจน  กิจกรรมที่ไดดําเนินการ คือ 

1. โครงการปนความรูสูนอง ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเขาชัยสน ตําบลเขาชัยสน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง, โรงเรียนพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  

2. โครงการปนความรูสูนอง ครั้งที่ 2 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย พัทลุง ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง, โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

3. วันที่ 16 ธ.ค. 62 โรงเรียนรัตภูมิ ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรตัภูมิ จังหวัดสงขลา 
4. วันที่ 19 ธ.ค. 62 โรงเรียนสงเสริมวิทยามูลนิธิ (คูเตา) ตําบลคเูตา อําเภอหาดใหญ จังหงัดสงขลา 
5. วันที่ 9 ม.ค. 63 โรงเรียนกําแพงวิทยา ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

 ซึ่งเปนโครงการที่อาจารยผูสอนและนักศึกษาในหลักสูตรไดมีสวนรวมในการใหความรูสูชุมชน และรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 
  
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
        คณะและหลักสูตรมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหนักศึกษา รวมท้ังมีกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษามี
ความพรอมในการปรับตัวเขากับระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดีข้ึน ท้ังดานวิชาการและดานการใชชีวิต ทาง
หลักสูตรจึงไดต้ังเปาประสงคและดําเนินการดังนี้ 
 

เปาประสงค (O) 
         นักศกึษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในช้ันปท่ี 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

การวางแผน (P) 
 ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม 
โดยดําเนินงานรวมกับคณะวิทยาศาสตร ฯ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยไดวางแผนและจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน ดังนี้คือ 
การเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ 

1. ความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร 
2. ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 
3. ความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การใชชีวิตอยูในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสานสัมพันธนองพ่ีใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และกิจกรรมความ
ปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาต ิเปนตน 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหมของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดทํากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ของนักศึกษาใหม โดยการดําเนินงานของหลักสูตร รวมกับหลักสูตร คณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 
        1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ  
               หลักสูตรรวมกับคณะและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการจัดโครงการปรับความรู
พ้ืนฐานนักศึกษาใหมระหวางวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 โดยเนนความรูพื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
         2. กิจกรรมสานสัมพันธนองพ่ีใบสีทอง  
                หลักสูตรรวมกับคณะ จัดโครงการ คายนองพ่ีปาริฉัตร  ระหวางวันท่ี 16-18 มิถุนายน 2562 เพ่ือสราง
ความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ และรุนพ่ี ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน   ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ในการศึกษา และสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย 
         3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
        หลักสูตรรวมกับคณะ จัดโครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางอาจารย ผูปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุนพ่ี  โดยช้ีแจงขอมูลตาง ๆ ดานวิชาการให
นักศึกษาใหมและผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะนั้นนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะกับอาจารยในหลักสูตร  
และอาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนําแนวทางในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา  
 หลักสูตรจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม สานสัมพันธพ่ีนองไอที ประชุมผูปกครอง ในวันที่ 26 มิถุนายน 
2562 เวลา 9.00-12.00 น. หองประชุม 2 อาคารศนูยภาษาฯ เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง 
 หลักสูตรจัดกิจกรรม IT Family Meeting ประจําปการศึกษา 1/2562 ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 
13.00-15.00 น. ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 3 เพ่ือสรางความสมัพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง 
         4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
         หลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน 
และภัยธรรมชาติ” เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 โดยคณะไดเชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปองกันแกไขอันตรายตาง 
ๆ ที่เกิดจากการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพ่ือใหนักศึกษา
ใหมมีความรูและทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมในหองปฏิบัติการและ
อาคารเรียนสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได  
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมและรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
พบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาช้ันปท่ี 1 มากข้ึน โดยดูจาก
ผลการดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม และจากสถิติของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบวา 

-  อัตราการคงอยูของนักศึกษาเพ่ิมข้ึนจากป 2561 เทากับ 79.07 % เปน 86.89 % ในป 2562 

-  อัตราการพนสภาพของนักศึกษานอยลงจากป 2561 เทากับ 9 คน ลดลงเหลือ 8 คน ในป 2562 
-  การเพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ําลดลงจากปการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ปรับเขา 
จํานวน

รับเขา 
จํานวนพนสภาพ 

อัตราการ 

พนสภาพ 
อัตราคงอยู 

2559 66 23 34.85 65.15 % 

2561 43 9 20.93 % 79.07 % 

2562 61 8 13.11 % 86.89 % 

รวม 171 40   

 

          การปรับพ้ืนฐานของหลักสูตรในปการศึกษา 2562 เปนการเตรียมพรอมเฉพาะเนื้อหาเก่ียวกับวิชาที่เรียน 
เม่ือเจอเน้ือหาที่มีความยากและซับซอน อาจจะมีผลในการตัดสนิใจเรียนตอไปได 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A)  
 อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดประชุมรวมกันคร้ังที่ 2 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
พิจารณาผลดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปใชปรับปรุง พัฒนา 
การดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา เปนรูปแบบ Online เนนการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและเทคโนโลยีทีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

2. เพิ่มรูปแบบเนื้อหา ใหอยูในรูปแบบ Online เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากเนื้อหา
เดิมท่ีมีการเก็บรวบรวมไว เชน รายวิชาทางดานคณิตศาสตร และ ภาษา 

3. เพ่ิมชองทางการสื่อสารทาง Social เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสารกับนักศึกษา กอนเตรียมความ
พรอมระหวางเตรียมมความพรอม และหลังเตรียมความพรอม 

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

3.1-0-1 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-0-2 คําสั่งแตงต้ังอาจารยสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 
3.1-0-3 รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตรครั้งท่ี 1 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
3.1-0-4 รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตรครั้งท่ี 2 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
3.1-0-5 คูมือการลงทะเบียนเรียน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
การรบันักศึกษา 3 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน ;   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
1. มีจํานวนนักศึกษารับเขาเพ่ิมข้ึน จากป 2561 จํานวน 43 คน  เปน 61 คน ในป 2562 
2. มีการเตรียมความพรอมที่เก่ียวกับเนื้อหาในหลักสูตร ทําใหนักศึกษาสามารถเขาใจเนื้อหาในหลักสูตรกอนการ

เรยีน 
3. อัตราการคงอยูของนักศึกษาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตป 2559 - 2562  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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4. อัตราการพนสภาพของนักศึกษานอยลงอยางตอเนื่องตั้งแคป 2559 - 2562  

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 3.1 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกที่ชัดเจนรวมท้ังการดําเนินการที่ชัดเจนต้ังแตการวางแผนการรับเขานักศึกษา การลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ ขั้นตอนการรายงานตัวที่รวดเร็วลดข้ันตอน นอกจากนี้ยังมีโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะและมหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรเก่ียวกับโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร
เพ่ิมมากข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  สาํนักสงเสริมและงานทะเบียนควรจัดทําระบบการรับสมัครนักศึกษาใหเปนรูปแบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 - 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

54 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยเสรี  ชะนะ  โทรศัพท  : 089-2962109 
ผูจัดเก็บขอมูล      :  อาจารยเสรี  ชะนะ  โทรศัพท  : 089-2962109 
 

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 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตผุลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติที่ดีได
ชดัเจน 

 

ผลการดําเนินงาน  
ผลการดําเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (คณะ) 
 

เปาประสงค 
1. นักศึกษาสามารถเรียนรูในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข 
2. จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ียสูงกวา 4.00 

        ในปการศึกษา 2562 หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษา
ตามระบบและกลไกการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 

 

การวางแผน (P) 
อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

- อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการใหคําปรึกษา แนะแนวแกนักศึกษาและ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสงรายช่ือเพ่ือขอแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจําปการศึกษา 
2562 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

- นําผลจากปการศึกษาที่ผานมา มาพิจารณา ปรับแผนเพ่ิมเติม  
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการ (D) 
         หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาตามแผนภาพระบบและ

กลไกการสงเสริมพัฒนานักศึกษา โดยรวมกับคณะวิทยาศาสตรจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก

นักศึกษาภายในคณะดังนี้ 

  1. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป โดยกําหนดใหวันพุธ คาบที่ 7-8 เปนคาบโฮมรูม งดการ
เรียนการสอน ใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพบปะกับนักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาอบรมช้ีแนะนักศึกษาใหสามารถดําเนินชีวิต
อยางมีความสุขและปลอดภัย ใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่มีปญหาดานตาง ๆ และในการประชุมอาจารยประจําป
การศึกษา 2562 คณบดีไดยํ้าใหอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด เพื่อลด
ปญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาที่เรียนไมเปนไปตามแผนการเรียนซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาตองดําเนินการ ดังน้ี 

- จัดทําแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการใหคําปรึกษาท้ังแบบรวมและรายบุคคล 

 โดยคณะไดจัดทําระบบประเมินความพึงพอใจการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงแบงการใหคําปรึกษาเปน 
6 ดาน ดังนี้ 1) ดานความสามารถเชิงวิชาการ 2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานเจตคติ 4) ดานจรรยาบรรณ 5) ดานทักษะ
การปฏิบัติงาน และ 6) ดานความรับผิดชอบ  
               โดยมีรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาดังนี้คือ 

1. ช้ันปท่ี 1 รหัส 62  ผศ.ดินาถ  หลําสุบ และผศ.พิกุล สมจิตต 
2. ช้ันปท่ี 2 รหัส 61  ผศ.สารภี  จุลแกว และผศ.นลินี อินทมะโน 
3. ช้ันปท่ี 3 รหัส 60  ผศ.ดร.อํานาจ  ทองขาว และอาจารยภาณุกร ภูริปญญานันท 
4. ช้ันปท่ี 4  รหัส 59  อาจารยสกรรจ   รอดคลาย และอาจารยพัฒนะ วรรณวิไล 

 2.  คณะรวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดานงานพยาบาลโดยมีแพทย และ
พยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและใหคําแนะนําเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับดูแลนักศึกษาสรางภูมิ
ตานทาน และปองกันความเส่ียงตอโรคภัยตาง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  โดยคณะไดทําหนังสือแจงถึงอาจารยที่
ปรึกษาทุกทานในหลักสูตรเพ่ือประกาศใหนักศึกษาทราบโดยทั่วถึง และกํากับดูแลนักศึกษาในท่ีปรึกษา ใหเขารับ
การตรวจสุขภาพ 
 3. หลักสูตรไดจัดโครงการ IT Family Meeting ประจําปการศึกษา 1/2562 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 
13.00-15.00 น. ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 3 โดยอาจารยสกรรจ รอดคลาย เปนวิทยากรใหความรูแก
นักศึกษาเร่ืองการวางแผนการเรียน 
 4.  หลักสูตรไดเขารวมกิจกรรม และโครงการของคณะ เพ่ือเสริมสรางทักษะการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
ดังนี้ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีคําส่ังของคณะ ติดตาม ดูแล นักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือเขารวมโครงการตาง ๆ ดงันี้ 

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยจัด
รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางอาจารย ผูปกครอง นักศึกษา และ
นักศึกษารุนพ่ี  ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ีแจงขอมูลตาง ๆ ดานวิชาการใหนักศึกษาใหมและ
ผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะกับอาจารยในหลักสูตร  และอาจารยท่ี
ปรึกษาใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนําแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

- โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci & Tech 2017) เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 
2562 เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง รูจักคิด...ใชชีวิตอยางนักศึกษา เพ่ือช้ีแนะแนวทางในการใชชีวิตของนักศึกษาใหม  
รวมทั้งขอมูลดานสวัสดิการตาง ๆ ท่ีนักศึกษาควรทราบ  เชน  ประวัติความเปนมาของคณะกองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา   (กยศ.) ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบขอบังคับ และปฏิทิน
การจัดกิจกรรม 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ผลการดําเนินงาน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ”               

เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปองกันแกไขอันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากการใช
หองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีความรูและ
ทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมในหองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถ
แกปญหาเบื้องตนได 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพ่ี 62  ระหวางวันท่ี 16-18 มิถุนายน 2562 เพ่ือสราง
ความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ และรุนพี่ ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน   ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ในการศกึษา และสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย  
 

การประเมินผลการดําเนนิการ (C)    
  หลักสูตรรวมกับคณะจัดใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตออาจารยท่ีปรึกษาเร่ืองการดูแลใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา และนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบวานักศึกษาสวนใหญมีปญหาทางดาน

การเงินและจากการประชุมหลักสูตรรวมกันคร้ังที่ 1/2562 มีการพิจารณาเก่ียวกับเรื่องการใหคําปรึกษาและ

คําแนะนําแกนักศึกษา โดยกรรมการประจําหลักสูตรไดจัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจใหดี

ข้ึน จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุมไลน และในเฟสบุค ทําใหมีการประสานงาน

ติดตอระหวางอาจารยและนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะ

ปญหาทางดานการเรียน ปญหาทางบานและการเงิน  ซ่ึงทําใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถแกปญหาในเบื้องตนได ทั้งดานการ

เรียนและเรื่องสวนตัว กลาวคือ มีการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหากนักศึกษาตกคาง

ในรายวิชาใด ทางหลกัสูตรจะพิจารณาเปดรายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาตอเน่ืองอ่ืน 

ๆ ตอไปได ซึ่งทําใหสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรมีความเห็นรวมกันวา ระบบ

การประเมินอาจารยที่ปรึกษาควรจัดใหเปนระบบมากข้ึน โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุม Facebook หลักสูตร และกลุม Line 
ทําใหมีการประสานงานติดตอระหวางอาจารยและนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหา
ตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรียน  ซึ่งทําใหอาจารยท่ีปรึกษาสามารถแกปญหาในระดับตางๆ ไดดี
ข้ึน ทั้งดานการเรียนและเร่ืองสวนตัว กลาวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถาหาก
นักศึกษาตกคางในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปดรายวิชาท่ีนักศึกษาตกคาง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถลง
เรียนในรายวิชาตอเนื่องอ่ืน ๆ ตอไปได ซ่ึงทําใหสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามกรรมการประจํา
หลักสูตรมีความเห็นรวมกันวา ระบบการเพ่ิมถอนรายวิชาควรผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือรวมกัน
พิจารณาและแกปญหา 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
เปาประสงค 
 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 
ที่ 21  
         คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได), และ (A) Rithemetics (คิดเลข
เปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค  และนวัตกรรม) Cross-cultural 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and 
Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information, and 
Media Literacy (ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดาน
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู) 
 ในปการศึกษา 2562  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 

การวางแผน (P)  
1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย

รวมกับคณะ  
- เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการพัฒนานักศึกษา เชน จัดหาทรัพยากร สื่อการ 

สอน วัสดุวิทยาศาสตร ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  
- การจัดโครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอร เชน โครงการสัมมนาเตรียม 
- ความพรอมสรางทักษะในวิชาชีพแกนักศึกษา  
- จัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร  
- ใหบัณฑิตมีพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  
- การเขารวมการแขงขันและการสอบมาตรฐานวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
- Foundational Literacies  
- Competencies    
- Character Qualities    

 

การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดประชุมดําเนินการรวมกับคณะในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ ท่ีได
วางแผนไว เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยคณะไดดําเนินการจัด
โครงการตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางทักษะการใชชีวิตแกนักศึกษา โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดสงนักศึกษาเขา
รวมโครงการตาง ๆ ตามคุณลกัษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปใชสนับสนุนในงานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมผานโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

- ความรูเก่ียวกับ พรบ.คอมพิวเตอร  สําหรับนักศกึษาขั้นปท่ี 2 
- โครงการศกึษาดูงานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 
- โครงการสัมมนานักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3 
- โครงการ E-Sport  and Technology สําหรับนักศกึษาช้ันปท่ี 1, 2 , 3 
- โครงการอบรม Laravel Framework  สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 , 3 
- โครงการทดสอบความสามารถดาน IC3 สําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 4 
- โครงการการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ประจําป 2562 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารและดิจิตอลคอนเทนต สาขาซอฟตแวรและการประยุกต สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ผานโครงการตาง 

ๆ ดังน้ี 
-  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
-  โครงการอบรม Microsoft office  ภาษาอังกฤษ ELLIS 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทักษะชีวิตในวิชาชีพ มีความ รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม ผานโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยจัด
รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางอาจารย ผูปกครอง นักศึกษา และ
นักศึกษารุนพ่ี  ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนช้ีแจงขอมูลตาง ๆ ดานวิชาการใหนักศึกษาใหมและ
ผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะนักศึกษาและผูปกครองไดพบปะกับอาจารยในหลักสูตร  และอาจารยที่
ปรึกษาใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะนําแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 เชิญวิทยากรบรรยาย เร่ือง 
รูจักคดิใชชีวิตอยางนักศึกษา เพ่ือช้ีแนะแนวทางในการใชชีวิตของนักศึกษาใหม  รวมทั้งขอมูลดานสวัสดิการตาง ๆ ที่
นักศกึษาควรทราบ  เชน  ประวัติความเปนมาของคณะกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา    (กยศ.) ทุนการศึกษางานประกัน
อุบัตเิหตุ  การประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบขอบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัย
ธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปองกันแกไขอันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากการใช
หองปฏิบัติการและอาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีความรูและ
ทักษะการใชหองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหมในหองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถ
แกปญหาเบื้องตนได 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพ่ี 61  ระหวางวันท่ี 16-18 มิถุนายน 2562 เพ่ือสราง
ความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ และรุนพี่ ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน   ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ในการศกึษา และสงผลใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตรงตามเปาหมาย  

 

การประเมินผลการดําเนนิการ (C) 
  จากที่ประชุมของหลักสูตร พบวา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาศักยภาพและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนท่ีวางไวโดยสวนใหญ อยางไรก็
ตามพบวามีปญหาและอุปสรรคบาง ไดแก จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการไมครบตามจํานวนท่ีต้ังไว หรือ บางโครงการ
จะคัดเลือกเฉพาะตัวแทนเขารวมโครงการ และจากการประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ 
มีทักษะ  ตาง ๆ และมีความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น เปนไปตามเปาประสงคที่วางไว คือ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงนําความรูไปใชสนับสนุนในงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
และสังคม 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมินของคณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นควรลดกิจกรรมท่ีซํ้าซอน รวมทั้งลด
กิจกรรมท่ีใชเวลานาน จึงไดดําเนินการปรับลดกิจกรรมและจํานวนช่ัวโมงในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 และเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นในป
การศึกษา 2562 และมีความเห็นวา คณะควรมอบหมายใหหลักสูตรจัดกิจกรรมบางกิจกรรม ที่ตองเปนไปตามบริบท
ของหลักสูตรนั้น ๆ และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงานในปการศึกษา 2563 และปตอไปอยาง
ตอเนื่อง 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยที่หลักสูตร
ไดดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ เชน การดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด และการกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใชหลักการ 3R7C  นั้น ทําใหนักศึกษาเกิดความรูจริงนําไปตอยอดกับการเรียนใน
รายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปได  รวมทั้งนักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห จากประสบการณจริงในการจัดกิจกรรมตาง 
ๆ และทําใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน และมีผลประเมินของผูสอนท่ีไดจากนักศึกษาอยูในเกณฑดีมาก เกิน
รอยละ 80 ของอาจารยผูสอนในหลักสูตร 
      กิจกรรมดังกลาวทําใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
ประจําป 2562 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต สาขาซอฟตแวรและการประยุกต 
ในระดับประเทศ และการสอบมาตรฐาน IC3 ระดับมหาวิทยาลัยในกลุมราชภัฏ ซ่ึงมีผลดังตอไปน้ีคือ 

1. ผลการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ประจําป 2562 จํานวนผูสอบ 45 คน สอบผาน 
11 คน 

2. ผลการทดสอบมาตรฐาน IC3 ระดับมหาวิยาลัยในกลุมราชภัฏท่ัวประเทศ จํานวนผูสอบ 41 คน สอบผาน 
40 คน  
     
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-0-1 รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตร คร้ังท่ี 1 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
3.2-0-2 คําส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา 
3.2-0-3 ตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษา 
3.2-0-4 โครงการพัฒนานักศึกษาดานตางๆ 
3.2-0-5 คูมือการจัดทําโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.2-0-6 คูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.2-0-7 ตารางเรียนนักศึกษาท่ีระบุการเขาเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 คะแนน 
 

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

 

;   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลท่ีได 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนในการควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สงผลใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาเพ่ิมข้ึนและอัตราการตกออก
ลดลง และเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผานโครงการตาง ๆ 
โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมไดสัมผัสกับกิจกรรมตาง ๆ และจากการที่นักศึกษาไดเขารวมการทดสอบสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับประเทศและผลการทดสอบมาตรฐาน IC3 ระดับมหาวิยาลัยในกลุมราชภัฏทั่วประเทศ  
 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 3.1 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยและคณะควรจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดโครงการเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 สรางชองทางและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกมากข้ึน  
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 - 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : อาจารยเสรี  ขะนะ   โทรศัพท  : 0892962109 
ผูจัดเก็บขอมูล  : อาจารยเสรี  ขะนะ   โทรศัพท  : 0892962109 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

-มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตวับงช้ี 

- มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึน
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัว
บงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานที่
โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรน้ันในสถาบัน
กลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดําเนินงานท่ีโดด
เดนอยางแทจริง 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

ป พ.ศ. ที่
รับเขา 

จํานวน
รับเขา 
n 

จํานวน
สําเร็จ 
o 

คางจบ 
ออก

กลางคัน 
p 

2557 84 34 3 47 
2558 74 15 11 48 
2559 66 2 41 23 
2560 82 - 46 36 
2561 43 - 34 9 
2562 61  53 8 

 
 
 อัตราการคงอยู = 

 
 
n-p 

 
 
X 100 

n 
   

อัตราการสําเร็จการศึกษา = 
o 

X 100 
n 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 44.05 
นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 52.70 
นักศึกษาปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 65.15 
นักศึกษาปการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 56.10 
นักศึกษาปการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 79.07 
นักศึกษาปการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 86.89 

 

 โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมท่ีสงูข้ึน โดยหลักสูตรดําเนินการดังน้ี 
  1.  รวมกับคณะจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม 
  2.  มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิด  
      3.  มีการเตรยีมความพรอมกอนสอบกลางภาคและปลายภาค 
      4.  การปรับขอมูลนักศึกษาท่ีเปนปจจุบันของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

รับเขา 
จํานวน

รับเขา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา แยกตามปการศึกษา อัตราการ

สําเรจ็

การศึกษา

ตาม

หลักสูตร 

จํานวนท่ีคง

คางอยู 

จํานวนพน

สภาพ 
อัตราสําเรจ็ อัตราคงอยู 

2559 2560 2561 2562 

2557 84 - 8 26 - 40.48 % 3 47 40.48 % 44.05 % 

2558 74 - - 13 15 37.84 % 11 35 17.57 % 52.70 % 

2559 66 - - - 2 33.33 % 41 23 3.03 % 65.15 % 

รวม 246 - 8 39 17  55 105   
 
 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
    อธิบายปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 1) ปการศึกษาแรกเขาเม่ือเทียบกับปการศึกษาที่ 2 มีอัตราสวนในการพนสภาพการเปนนักศึกษาสูง 
 2) นักศึกษาต้ังแตช้ันปที่ 2 ข้ึนไป มีอัตราการคงอยูคงท่ี 
 3) นักศึกษาบางสวนที่ขาดการติดตอยังมีขอมูลปรากฏอยูในระบบบริการการศึกษา 
 4) นักศึกษาท่ีอยูภาวะวิกฤตลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ทําใหการเรียนไมเปนไปตามแผนการเรียน 
 5) นักศึกษาท่ีอยูภาวะวิกฤต  ระดับ 3 สวนใหญจะพนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป เพราะตองมีระดับ
คะแนนเฉล่ียรวม 2.00 ในภาคเรียนถัดไป ซึ่งเปนไปไดยาก 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ (ตอกระบวนการท่ีดําเนินการ
ใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงช้ี 3.1 และ 3.2) การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และผลการประเมินความ
พึงพอใจแตละรายวิชาอยูในระดับดี ตามขอมูลในตาราง 

นักศกึษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร แยกเปนแตละปดังนี้ 
ปการศึกษา ผลการประเมิน 

2559 4.44 
2560 4.78 
2561 4.33 
2562 4.16 

 

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

-  หลักสูตรมีกระบวนการจัดการขอเสนอแนะของนักศึกษา โดยหลักสูตรพบวาในปการศึกษา 2562 มีการ
รองเรียนจํานวน 15 คน แบงเปน   

1) การจัดการเรียนการสอน จํานวน 8 คน 
2) อาจารยผูสอน จํานวน 8 คน 
3) เครื่องมือ อุปกรณ สภาพหองเรียน จํานวน 3 คน 
4) สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู จํานวน 3 คน 
5) อ่ืน ๆ จํานวน 1 คน 

ขอเสนอแนะของนักศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) อยากใหพิจารณาในสวนของการเดินทางของนักศึกษาที่มีการเรียนท่ีอาคารเกษตร อาคารศูนยคอม 

อยากใหมีความสะดวกในการเดินทาง ผานดานหนาอาคารครุศาสตรไปยังอาคารเรียนเพ่ือความรวดเร็วเเละลด
อันตรายตอนักศึกษาท่ีตองออมไปทางดานหลัง  

 
ทางหลักสูตรไดดําเนินการตามกระบวนการ ดังน้ี 
- ประชุมโดยกรรมการหลักสูตร นําเสนอขอมูลผานตามลําดับ โดยจากหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

ตามลําดบั 
 

ระดับความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียน ผลการประเมิน ระดับ 

1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.27 มาก 

2. ความกระตือรือรนและความรวดเร็วในการจัดการตอขอ

รองเรียน 

3.93 มาก 

3. ขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม 4.13 มาก 

4. วิธีการจัดการตอขอรองเรียนมีความเหมาะสม 4.27 มาก 

5. คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.07 มาก 

ภาพรวม 4.13 มาก  
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน ;   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 - 
สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 3.3 
จุดแข็ง 
 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษามีการแนะนําในการปรับแผนการเรียนใหนักศึกษาที่อยูในภาวะวิกฤต 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สรางความเขาใจใหอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลแนะนํานักศึกษาในท่ีปรึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 เขาใจถึงความตองการของนักศึกษาที่ตองการใหหลักสูตรดําเนินการ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 อาจารยท่ีปรึกษาควรเอาใจใสดูแลนักศึกษาตกคางและนักศึกษาที่อยูในภาวะวิกฤตอยางใกลชิดและหาแนวทาง
ชวยเหลือ ดังน้ี 

- ในกรณีที่นักศึกษาตกคางและเรียนไมครบตามหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยท่ีปรึกษา 
ประสานงานเพ่ือขอเปดรายวิชากับอาจารยผูสอนและสํานักสงเสริมและงานทะเบียน 

- ในกรณีนักศึกษาตกคางจากรายวิชาโครงงาน อาจารยประจําหลักสูตรติดตามผานอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือทราบ
ปญหาและหาวิธีแกไข 

- กรณีนักศึกษาอยูในภาวะวิกฤต อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยที่ปรึกษา แนะนําการปรับแผนการเรียน
ใหกับนักศึกษา และติดตามการเรียนของนักศึกษาจากอาจารยประจําวิชา 

 
 



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

  
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแหงชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารยนลินี อินทมะโน โทรศัพท  : 087-0388294 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผูชวยศาสตราจารยนลินี อินทมะโน โทรศัพท : 087-0388294 

 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 
คะแนนที่ได   = 

 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใชขอมูล
จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่ืองการสํารวจ
ความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบณัฑิต ท่ีมี
ตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวยรายการ
ประเมนิความพึงพอใจ 5 ดาน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.54  

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป 2561 

2.1-0-2 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป 2561 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 38 
2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 12 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 31.58 
4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

4.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.75 
4.2 ดานความรู   คะแนน 4.45 
4.3 ดานทักษะทางปญญา  คะแนน 4.47 
4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน 4.62 
4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี คะแนน 4.40 

5. คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน คาเฉล่ีย 4.54 
 
  

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 
คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 
4.54 
 

คาเฉลี่ย 
4.87
คะแนน 
4.87 

คาเฉลี่ย 
4.48
คะแนน 
4.48 

คาเฉลี่ย 
4.01

คะแนน 
4.01 

คาเฉลี่ย
4.54 
คะแนน 
4.54 

9   

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.1 
จุดแข็ง 
 บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดดี และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สงเสริมใหบัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
การเรียนรูนอกหองเรียน  

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหศิษยปจจุบันไดเรียนรูนอกหองเรียน เชน การทํางานไอทีระหวางเรียน การศึกษาดูงาน

ในสถานประกอบการดานไอที 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ตัวบงช่ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารยนลินี อินทมะโน โทรศัพท  : 087-0388294 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผูชวยศาสตราจารยนลินี อินทมะโน โทรศัพท : 087-0388294 
 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได   = 

 
 
หมายเหตุ :  

- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2  เน่ืองจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มี

นักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ดวย เน่ืองจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 
 
 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญา
ตรี  ท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน 38 คน 
และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุก
คนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทํานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอบแบบสํารวจการมีงานทําและสงขอมูลใหกับ
มหาวิทยาลัยรวมท้ังส้ิน 38 คนคิดเปนรอยละ 100.00 ซ่ึงมีงาน
ทําและประกอบอาชีพอิสระ 31 คน คิดเปนรอยละ 81.58 คิด
เปน 4.08 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดย
สํานักสงเสริมและวิชาการงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป
การศึกษา 2562 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 38 
2. จํานวนบณัฑิตที่ตอบแบบสํารวจการไดงานทํา คน 38 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100.00 
4. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา คน - 
5. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําท้ังหมด คน 26 
6. จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 5 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
100 

X 5 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
7. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน - 
8. เกณฑทหาร / อุปสมบท คน - 
9. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน บาท 12,912 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 81.58 
 

วิธีการคาํนวณ 
1. คํานวณหาคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(ไดงานทํา + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
(จํานวนผูตอบ – (มีงานกอนเรียน – 
ศึกษาตอ เกณฑทหาร / อุปสมบท) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

31 38 X 100 รอยละ 81.58 
 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของบัณฑิต  (ท่ีไดจากขอ 1)  ที่ไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวหาร 
100 
 

ตัวคูณ  
X 5 
 

81.58 100 X 5 4.08  คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559  2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 
รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 
70 

รอยละ  
100 
คิดเปน 
5.00 
คะแนน 

รอยละ 
87.50 
คิดเปน 
4.38  

คะแนน 

รอยละ 
84.21 
คิดเปน 
4.21  
คะแนน 

รอยละ  
81.58 
คิดเปน 
4.08 
คะแนน 

9   

 
 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.2 
จุดแข็ง 
 บัณฑิตปริญญาตรีไดงานทาํรอยละ 81.58 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การประชาสัมพันธแหลงงานดานไอที 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 - 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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69 

หมวดที่  4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
 

รหัส ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน 

จํานวน
นักศึกษา 

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

สอบ
ผาน 

รหัส 64235 ภาคการศกึษาท่ี 1/2562  

                 

รหัส 574235 ภาคการศกึษาท่ี 1/2562 

4661401 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4662602 คอมพิวเตอร
กราฟกเพ่ือการออกแบบ 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4664301 โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

รหัส 574235 ภาคการศกึษาท่ี 2/2562 

4661102 โครงสรางดีส 
ครีต 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4662304 การจัดการ
ระบบปฏิบัติการ 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

รหัส 584235 ภาคการศกึษาท่ี 1/2562 

4571201 คณิตศาสตร
พื้นฐาน 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

4662301 ระบบ
ฐานขอมูล 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4664301 โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

6 9 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 23 17 

5063141 เทคโนโลยีการ
เลี้ยงปลารวมกับการปลูก
พืชแบบไรดิน 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 

GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

GEL0202 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการทํางาน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

รหัส 584235 ภาคการศกึษาท่ี 2/2562 
4662302 ปฏิบัติการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต
ฐานขอมูล 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4664702 การฝก
ประสบการณทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GES0801 งานชางใน
ชีวิตประจําวัน 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

รหัส 594235 ภาคการศกึษาท่ี 1/2562 

1104258 กีฬาและการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 

3563110 การเปน
ผูประกอบการ 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัส ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน 

จํานวน
นกัศึกษา 

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

สอบ
ผาน 

4571201 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 14 6 

4662301 ระบบ
ฐานขอมูล 

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

4662501 โครงสราง
ขอมูลและขั้นตอนวิธี 

0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4662604 ภาษาอังกฤษ
สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

12 1 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 32 

4663301 การจัดการและ
บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร 

0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

4663303 โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

4663605 เทคโนโลยีเว็บ
เซอรวิส 

6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

4664201 กฎหมายและ
จริยธรรมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 

4664301 โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 26 42 2 

4664701 การเตรียมฝก
ประสบการณทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 34 

7000390 การเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา 

2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

GEH0402 ปรัชญาและ
ศาสนา 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

GEL0201 ภาษาอังกฤษ
ในโลกปจจุบัน 

0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

GES0501 วิเคราะหการ
คิด 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

รหัส 594235 ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

4664702 การฝก
ประสบการณทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 

7000490 สหกิจศึกษา 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

รหัส 604235 ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

1104258 กีฬาและการ
ออกกําลงักายเพ่ือสุขภาพ 

3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

4571211 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 

4661512 การสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 

0 0 0 5 4 6 30 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

4663315 การจัดการและ
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

4 7 6 10 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 45 45 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัส ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน 

จํานวน
นักศึกษา 

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

สอบ
ผาน 

4663414 การวิเคราะห
และออกแบบระบบ 

4 3 5 5 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

4663415 การโปรแกรม
เชิงวัตถุ 

2 3 4 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

4663613 การผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย 

1 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

4663617 การประยุกตใช
งานเครือขายสังคม
ออนไลน 

1 11 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 

4663618 หัวขอพิเศษ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 9 5 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 
4663624 การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ี 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4753406 การทําสบู 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

GEL0201 ภาษาอังกฤษ
ในโลกปจจุบัน 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GES0702 การดแูล
สุขภาพแบบบูรณาการ 

1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

GES0801 งานชางใน
ชีวิตประจําวัน 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

รหัส 604235 ภาคการศกึษาท่ี 2/2562 

401 อบรมภาษาอังกฤษ
ของคณะ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2112528 ภาพพิมพสกรีน 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

3562201 การสรางธุรกิจ
ใหม และการเปน
ผูประกอบการ 

5 16 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

4571211 คณิตศาสตร
พื้นฐาน 

0 0 0 0 0 3 15 1 0 0 0 0 0 0 19 18 

4613325 วิศวกรรม
ซอฟตแวร 

1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

4663212 ความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ 

3 8 12 15 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

4663213 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 14 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

4663316 โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

12 5 7 8 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

4663617 การประยุกตใช
งานเครือขายสังคม
ออนไลน 

7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

4663624 การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ี 

7 7 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัส ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน 

จํานวน
นกัศึกษา 

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

สอบ
ผาน 

4663625 ฐานขอมูลและ
การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต 

3 8 12 11 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

4753406 การทําสบู 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

GEL0202 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทํางาน 

23 13 4 13 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 65 65 

GES0801 งานชางใน
ชีวิตประจําวัน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

รหัส 614235 ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

4661511 โครงสราง
ขอมูล 

1 1 8 6 10 3 1 0 0 0 1 0 0 2 33 30 

4662311 ระบบ
ฐานขอมูล 

2 3 2 4 4 3 6 6 0 0 0 0 0 3 33 24 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 1 2 4 13 4 4 5 0 0 0 0 0 0 2 35 33 

4662313 การออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟก 

6 10 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 32 

4663315 การจัดการและ
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

4663611 การสราง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

8 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 32 

GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

4 5 7 3 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 29 29 

GEL0202 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทํางาน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

GES0702 การดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการ 

14 8 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 32 30 

GES0801 งานชางใน
ชีวิตประจําวัน 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

รหัส 614235 ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

1001809 เพศศึกษารอบดาน 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

2113263 ศิลปะอิสลาม 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

3562201 การสรางธุรกิจใหม 
และการเปนผูประกอบการ 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4571211 คณิตศาสตร
พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4662113 ภาษาอังกฤษ
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 6 9 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

4662211 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 

7 6 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34 32 

4662314 การปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร 

8 5 5 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 6 34 28 

4662413 การเขียนโปรแกรม
เว็บ 

8 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33 30 

4663212 ความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4663624 การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัส ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน 

จํานวน
นักศึกษา 

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

สอบ
ผาน 

4663625 ฐานขอมลูและการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา 

4 7 8 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทํางาน 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพ่ือ
การสื่อสาร 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GES0501 วิเคราะหการคิด 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GES0801 งานชางใน
ชีวิตประจําวัน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 

รหัส 624235 ภาคการศกึษาท่ี 1/2562  

4571211 คณิตศาสตร
พื้นฐาน 

0 0 0 2 0 4 14 1 0 0 4 0 0 35 60 20 

4661111 หลักสําคญัของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 8 9 16 8 4 0 5 0 0 0 0 0 1 60 54 

4661411 ขั้นตอนวิธีและ
การโปรแกรมเบื้องตน 

14 7 4 5 11 10 2 0 0 0 5 0 0 2 60 53 

GESC404 สุขภาพทันยุค 19 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 30 29 

GESC408 การจัดการ
ธุรกิจออนไลน 

0 4 4 12 3 1 1 4 0 0 0 0 0 1 30 25 

GESL106 สนุกกับ
ภาษาญ่ีปุน 

0 1 2 1 6 6 4 6 0 0 0 0 0 4 30 20 

GESS305 เจาสัวนอย 10 12 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30 29 

รหัส 624235 ภาคการศกึษาท่ี 2/2562 

1001809 เพศศึกษารอบดาน 17 17 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53 52 

4661112 สถิติสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 7 9 13 9 8 1 1 0 0 0 0 0 1 53 51 

4661412 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

1 3 7 13 6 10 7 5 0 0 0 0 0 1 53 47 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 19 15 7 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 51 50 

GESH203 มนุษยกับความ
งาม 

2 3 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

GESL103 รูใชภาษาไทย 1 5 19 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

GESL105 เฮลโลภาษา
อินโดนีเซีย 

6 5 11 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

GESS301 การใชชีวิตในสังคม
สมัยใหม 

0 8 7 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 23 22 

 

หมายเหตุ : โปรดระบุเปนตัวเลขจํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดในรายวิชาที่เรียน 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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2. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ(นํามาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา)  
 
 

รหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผดิปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทําให
ผดิปกติ 

มาตรการ
แกไข 

หมายเหตุ 

4664301 โครงงานทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 

1/2562 ผลการเรียนของ

นักศึกษา ได

เกรด A 2 คน 

คิดเปนรอยละ 

4.76  ไดเกรด E 

14 คน คิดเปน

รอยละ 33.33 

ไดเกรด W 26 

คน คิดเปนรอย

ละ 61.90 จาก

นักศึกษาทั้งหมด 

42 คน 

 

 

พิจารณาจาก 

มคอ.5 ของ

รายวิชา 

นักศึกษาไม

สามารถทํา

โครงงานใหเสร็จ

ทันตาม

กําหนดเวลา 

และเน่ืองจาก

จะตองเตรียมตัว

เพื่อออกฝก

ประสบการณ 

และออกฝกสห

กิจในภาค

การศึกษาที่ 

2/2562 

- สงเสริมให

อาจารยท่ีปรึกษา

โครงงานจัดสรร

เวลาใหกับ

นักศึกษา 

- ฝายโครงงาน

ประชาสัมพันธ

ขาวสารตาง ๆ 

เก่ียวกับการ

ดําเนินการทํา

โครงงาน เชน 

การจัดการสอบ

โครงงานรอบ

พิเศษ 

กําหนดการสง

เอกสารตาง ๆ  

นักศึกษา 

รหัส 59 

4661512 การสื่อสาร

ขอมูลและ

เครือขาย

คอมพิวเตอร 

1/2562 ผลการเรียนของ

นักศึกษา ได

เกรด C+ 5 คน 

คิดเปนรอยละ 

11.11  ไดเกรด 

C 4 คน คิดเปน

รอยละ 8.89 ได

เกรด D+ 6 คน 

คิดเปนรอยละ 

13.33 ไดเกรด D 

30 คน คิดเปน

รอยละ 66.67 

จากนักศึกษา

ทั้งหมด 45 คน 

 

พิจารณาจาก 

มคอ.5 ของ

รายวิชา 

- นักศึกษาสง

งานกลุมไมทัน

ตามระยะเวลาที่

กําหนด 

- นักศึกษาไมได

กลับไปทบทวน

ตอหลังจากนอก

เวลาเรียน 

- นักศึกษาทํา

คะแนนสอบ

กลางภาค และ

ปลายภาคได

นอยมาก 

- ปรับวิธีการสอน

ใหมใหแบงกลุม

นักศึกษาในแตละ

กลุมใหนอยลง  

เพ่ือกระตุนใหมี

ความรับผิดชอบ

มากข้ึน สงงานให

ครบและตรงเวลา 

- ใหการบาน

เพ่ิมขึ้นเพ่ือให

ทบทวนตอนอก

เวลาเรียน 

- เนนสอบปฏิบัติ

ใหมากกวาทฤษฎี 

ปรับสัดสวน

คะแนนการ

ปฏิบัตใิหมากข้ึน 

นักศึกษา 

รหัส 60 

4571211 4571211

คณิตศาสตร

พ้ืนฐาน 

 

1/2562 ผลการเรียนของ

นักศึกษา  ได

เกรด W 35 คน 

คิดเปนรอยละ 

58.33 

ไดเกรด D 14 

คน  

พิจารณาจาก 

มคอ.5 ของ

รายวิชา 

- นักศึกษาสวน
ใหญมีความรู

พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร

นอย 

- นักศึกษาไม
เขารวม

- ควรจะมีเวลา
เพียงพอใน

การเรียนปรับ

พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร

ตลอดภาค

การศึกษา 

นักศึกษา 

รหัส 62 
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รหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผดิปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทําให
ผดิปกติ 

มาตรการ
แกไข 

หมายเหตุ 

คิดเปนรอยละ 

23.33 

ขาดสอบ 4 คน 

คิดเปนรอยละ 

6.67 

ไดเกรดอ่ืน 7 คน  

คิดเปนรอยละ 

11.6 

จากนักศกึษา

ท้ังหมด 60 คน 

กิจกรรมติว

กอนสอบ 

- นักศึกษามี
ทัศนคติเชิง

ลบตอ

รายวิชา

เน่ืองจากรับ

ฟงจากรุนพ่ี 

 

 

- ใหตดัคะแนน
จิตพิสัย

นักศึกษาที่ไม

เขารวม

กิจกรรมติว

กอนสอบ  

4571211 คณิตศาสตร

พ้ืนฐาน 

2/2562 ผลการเรียนของ

นักศึกษา ได

เกรด D+ 3 คน 

คิดเปนรอยละ 

15.79  ไดเกรด 

D 15 คน คิดเปน

รอยละ 78.95 

ไดเกรด E 1 คน 

คิดเปนรอยละ 

5.26 จาก

นักศึกษาท้ังหมด 

19 คน 

พิจารณาจาก 

มคอ.5 ของ

รายวิชา 

- นักศึกษามี
ทัศนคติเชิง

ลบตอ

รายวิชา 

 

- ปรับทัศคติ
ผูเรียน

เกี่ยวกับ

รายวิชา 

- ควรจะมีเวลา
เพียงพอใน

การเรียนปรับ

พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร

ตลอดภาค

การศึกษา 

นักศึกษา 

รหัส 60 

4662314 การ

ปฏิสมัพันธ

ระหวาง

มนุษยและ

คอมพิวเตอร 

2/2562 ผลการเรียนของ

นักศึกษา ได

เกรด A 8 คน 

คิดเปนรอยละ 

23.53  ไดเกรด 

B+ 5 คน คิดเปน

รอยละ 14.71 ได

เกรด B 5 คน 

คิดเปนรอยละ 

14.71 ไดเกรด 

C+ 3 คน คิดเปน

รอยละ 8.82 ได

เกรด C 1 คน 

คิดเปนรอยละ 

2.94 ไดเกรด D+ 

4 คน คิดเปน

รอยละ 11.76 

ไดเกรด D 2 คน 

คิดเปนรอยละ 

5.88 ไดเกรด W 

พิจารณาจาก 

มคอ.5 ของ

รายวิชา 

- นักศึกษาขาด
เรียนบอย

และไมสงงาน 

- ประสานไปยัง
อาจารยที่

ปรึกษาให

กําชับดแูล 

นักศึกษา 

รหัส 61 
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รหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผดิปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทําให
ผดิปกติ 

มาตรการ
แกไข 

หมายเหตุ 

6 คน คิดเปน

รอยละ 17.65 

นักศึกษาทั้งหมด 

34 คน 

 
 

 
3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ไมมี  

 
4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน (กรณีที่ไมไดเปดสอนใหนํามาจากตารางสอนในภาค
นั้น ๆ) 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คําอธิบายรายวิชา 

เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ  

ไมมี   
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5. การแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณีสอนเน้ือหาไมครบ นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

รหัสวิชา/ชื่อ
รายวิชา /ภาค
การศึกษา/

คําอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีการแกไข 

ไมมี    
 
6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
4661401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2562 9 

 
- ปรับปรุงเอกสารการสอนในรายวิชา 
- เพิ่มแบบฝกปฏิบัติ 

4662602 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อ

การออกแบบ 

1/2562 9 

 

- บูรณาการความรูและนําไปใชกับรายวิชาอื่น ๆ 
- นําความรูไปใชงานเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใน
ทองถ่ิน 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

1/2562 9 

 

ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานบริษัทตาง ๆ แตควรจัดให
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ท่ีกําลังจะขึ้นช้ันปที่ 3 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1/2562 9  เพ่ิมการอภิปรายกลุมยอยและจัดการเรียนการสอน
เปนกลุมเพ่ือกระตุน ใหนักศึกษาเกิดกระบวนการ 
คิดและมีความกระตอืรือรนในการเรียน 

4662301 ระบบฐานขอมูล 1/2562 9  ควรปรับเปลี่ยนเน้ือหาใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

5063141 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา

รวมกับการปลูกพืชแบบไร

ดิน 

1/2562 9  ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
ใหนักศึกษาเรียนสนุก และเขาใจงาย 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2562  9 - ตรวจสอบวันหยุดราชการที่อาจมีผลกระทบกับเวลา 
เรียน เพื่อผูสอนจะไดวางแผนการสอนใหเหมาะสม 
มากขึ้น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทํางาน 

1/2562 9  จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการศึกษาคนควาความรู
ทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนรูภายนอก 
หองเรียนดวยตวัของนักศึกษาเอง (Self-study) 

1104258 กีฬาและการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

1/2562  9 - 

3563110 การเปนผูประกอบการ 1/2562 9  ควรมีการทบทวนความรูทางดานบริหารธุรกิจใหกับ
นักศึกษากอนเรียนในรายวิชาการเปนผูประกอบการ 

4662501 โครงสรางขอมูลและ

ข้ันตอนวิธี 

1/2562  9 - 

4662604 ภาษาอังกฤษสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2562  9 - 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
4663301 การจัดการและบํารุงรักษา

ระบบคอมพิวเตอร 

1/2562  9 - 

4663303 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

1/2562  9 - 

4663605 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 1/2562 9  ควรมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
และนํามาประยุกตใชในการจัดทํามินโิปรเจ็ค 

4664201 กฎหมายและจริยธรรม

ทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1/2562 9  ควรปรบัเปล่ียนเน้ือหาใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4664701 การเตรียมฝก

ประสบการณทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2562  9 - 

7000390 การเตรียมความพรอมสห

กิจศึกษา 

1/2562  9 - 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 1/2562 9  จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวของไวใหเพียงพอและ 
เหมาะสมกับสถานการณ 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก

ปจจุบัน 

1/2562 9  - ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงออกทางการ
เรียนมากขึ้น (นําเสนอผลงาน) 
- ใหนักศึกษาฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ใหมากขึ้น
โดยอาจารยเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม 
- จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการศึกษาคนควาความรู
ทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากท่ีเรียนรูภายนอก
หองเรียนดวยตัวของนักศึกษาเอง (self-study) 

GES0501 วิเคราะหการคิด 1/2562  9 - 

1104258 กีฬาและการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

1/2562  9 - 

4661512 การส่ือสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอร 

1/2562 9  ควรมีตําราภาษาตางประเทศ ใหนักศึกษาศึกษา
คนควานอกสถานที่ 

4663315 การจัดการและบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร 

1/2562 9  - กําหนดสถานการณ การฝกปฏิบัตใิหนักศึกษาได
แกไขปญหาคอมพิวเตอรในสภาวะปจจุบัน 
- นําตัวอยาง TOR (ของจริง) ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
มาใชเปนกรณีศึกษา โดย อางอิงกับ TOR ของ
กระทรวง ICT 

4663414 การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ 

1/2562 9  - 

4663415 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2562 9  ใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง การ
เขียน Android Application ดวยภาษาจาวา 

4663613 การผลิตส่ือมัลติมีเดีย 1/2562  9 - 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
4663617 การประยุกตใชงาน

เครือขายสังคมออนไลน 
1/2562  9 ควรปรับเปล่ียนเน้ือหาใหสอดคลองกับความรู

พ้ืนฐานของนักศึกษาและการนําไปประยุกตใชทาง
คอมพิวเตอร 

4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1/2562 9  - 

4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

1/2562 9  - 

4753406 การทําสบู 1/2562  9 จัดทําเอกสารประกอบการ 
เรียนการสอนโดยปรับเน้ือหาใหมีความทันสมัย 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2562 9  - ใหมีการเพิ่มคะแนนเก็บระหวางเรียนมากขึ้นเปน 
รอยละ 50 และลดคะแนนสอบกลางภาคและปลาย 
ภาคเหลือรอยละ 25 
- ปรับเน้ือหาบางอยางใหทันสมัย 
- ตรวจสอบวันหยุดราชการท่ีอาจมีผลกระทบกับเวลา 
เรียน เพื่อผูสอนจะไดวางแผนการสอนใหเหมาะสม 
มากข้ึน 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก
ปจจุบัน 

1/2562 9  - ปรับเน้ือหาในแตละสวนของรายวิชาใหเหมาะสม
กับเวลาและความสามารถของผูเรียน 
- ปรับสัดสวนการเก็บคะแนน เชน ลดคะแนน
ทดสอบยอย หรอืช้ินงานเพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะทาง
ภาษาดานการพูดเพ่ิมข้ึน 
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงออกทางการ
เรียนมากขึ้น (นําเสนอผลงาน) 
- จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการศึกษาคนควาความรู
ทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากที่เรียนรู 
ภายนอกหองเรียนดวยตัวของนักศึกษาเอง (Self-
study) 
- ปรับวิธีการทดสอบยอย เชน มีการสอบพูดเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังจัดทาํแบบทดสอบออนไลนผาน 
ระบบ Edmodo เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษา
เพ่ิมเตมิใหไดมากยิ่งข้ึน 
- ควรประชาสัมพันธเพื่อการคัดเลือกหนังสือเพ่ือใช
ในการเรียนการสอนกอนการเปดภาคเรียน 
อยางนอยหน่ึงเดือน 
- ควรมีการไดลองใชสอนหนังสือเรียนในแตละเลม
อยางนอยสองภาคการศึกษา 
- หนังสือเรียนที่ไดรับการเลือกสรรจาก
คณะกรรมการ หรอืทีมอาจารยผูสอน ควรไดรบัการ
ประเมินเบื้องตนจากการทดลองสอนจากทีมผูสอน
ดวยอยางนอยหน่ึงบทเรียนจากหนังสือเลมน้ัน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบ

บูรณาการ 
1/2562 9  จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยปรับ

เน้ือหาใหมีความทันสมัย 
GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 1/2562 9  - 
4661511 โครงสรางขอมูล 1/2562 9  - 

4662311 ระบบฐานขอมูล 1/2562 9 
 

ควรปรับเปล่ียนเน้ือหาใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 1/2562 9 
 

ควรปรับเปล่ียนเน้ือหาใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเว็บ 

4662313 การออกแบบคอมพิวเตอร

กราฟก 

1/2562 9 

 

- บูรณาการความรูดานการออกแบบนําไปใชกับ
รายวิชาอื่น ๆ 
- นําความรูไปใชงานเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น 

4663315 การจัดการและบํารุงรักษา

คอมพิวเตอร 

1/2562 9 

 

- กําหนดสถานการณการฝกปฏิบัติใหนักศึกษาได
แกไขปญหาคอมพิวเตอรในสภาวะปจจุบัน 
- นําตัวอยาง TOR (ของจริง) ครภุัณฑคอมพิวเตอร
มาใชเปนกรณีศึกษาโดยอางอิงกับ TOR ของ
กระทรวง ICT 

4663611 การสรางภาพเคล่ือนไหว 2 

มิติ 

1/2562 9 

 

- บูรณาการความรูดานการออกแบบนําไปใชกับ
รายวิชาอื่น ๆ 
- นําความรูไปใชงานเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใน
ทองถ่ิน 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2562 9 
 

ปรับวิธีการสอน อธิบายเน้ือหาใหละเอียดขึ้น และ
กระตุนใหเกิดความต้ังใจเรียน 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทํางาน 

1/2562 9 

 

ปรับปรงุเน้ือหาใหกระชับขึ้น 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบ

บูรณาการ 

1/2562 9 

 

- ปรับวิธีสอนโดยใหนักศึกษาคนควาโดยตนเอง  
- ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยางท่ีพบเห็นไดใน
ชีวิตประจําวันมากกวาเน้ือหาในเอกสารประกอบการ
สอนที่นักศึกษาสามารถอานเองได เปดโอกาสให
นักศึกษาไดสอบถามปญหาหรือขอสงสัยมากขึ้น ลด
จํานวนสมาชิกในการมอบหมายงานกลุม เพื่อให
นักศึกษามีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 1/2562 9  - 

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1/2562 9  - เพิ่มการฝกทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง ทําเปนกลุม
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและมี
ความกระตือรือรนในการเรียน 
- เพิ่มการอภิปรายกลุมยอยและจัดการเรียนการสอน
เปนกลุมเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิด
และมีความกระตือรือรนในการเรียน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
4661111 หลักสําคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1/2562 9  ปรับวิธีการสอน โดยเพ่ิมตวัอยาง แบบฝกปฏิบัติ 

การบาน ใหนักศึกษาไดคนควาหาขอมูลมากย่ิงข้ึน 
4661411 ข้ันตอนวิธีและการ

โปรแกรมเบ้ืองตน 
1/2562 9  - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา 

- ปรับปรุงแบบฝกปฏิบัติ 
GESC404 สุขภาพทันยุค 1/2562 9  ปรับวิธีสอนโดยใหนักศึกษาคนควาโดยตนเอง 
GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน 1/2562 9  ปรับวิธีการสอน นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงดวยทักษะ

ที่หลากหลายมากข้ึน 
GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน 1/2562 9  - 

GESS305 เจาสัวนอย 1/2562 9  - 
4661102 โครงสรางดีสครีต 2/2562 9  - 
4662304 การจัดการ

ระบบปฏิบัติการ 
2/2562 9 

 
- 

4662302 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตฐานขอมูล 

2/2562  9 - 

4664702 การฝกประสบการณทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2562  9 - พัฒนาทักษะดานการส่ือสาร และการจัดกิจกรรมท่ี
มีสวนรวมกับสถานประกอบการใหเพ่ิมมากขึ้น 
- ควรจัดใหมีระยะเวลาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพมากขึ้น 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 2/2562 9  ควรจัดหาวัสดใุหเพียงพอกับนักศึกษา 
7000490  สหกิจศึกษา 2/2562  9 - เพิ่มทักษะการสื่อสาร และการใชเครื่องมือท่ีจําเปน

ในการปฏิบัติหนาที่ 
- เพิ่มทักษะการสื่อสาร และความรูเฉพาะสาขาใน
การปฏิบัติหนาที่ 

2112528 ภาพพิมพสกรีน 2/2562  9 หองปฏิบัติงานภาพพิมพท่ีใชฝกสรางผลงาน ควรมี
ความพรอมดานครุภัณฑ 

3562201 การสรางธุรกิจใหม และ
การเปนผูประกอบการ 

2/2562  9  

4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 2/2562 9  ทบทวนเน้ือหาสวนท่ีผูเรียนไมเขาใจ เพื่อใหสามารถ
ใชกับการทํางานจริงได 

4663212 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ 

2/2562 9  ปรับปรงุเนื้อหาใหทันสมัย 

4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/2562  9 ปรับรูปแบบการสัมมนาใหหลากหลาย 

4663316 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

2/2562 9  - ปรับปรุงวิธีการสอนและส่ือที่ใชในการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัย 
- เพิ่มทักษะกระบวนการคิดแกไขปญหา 

4663617 การประยุกตใชงาน
เครือขายสังคมออนไลน 

2/2562 9  ควรปรบัเปลี่ยนเน้ือหาใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของเครือขายสังคมออนไลนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

บนอุปกรณเคลื่อนที่ 
2/2562 9  - 

4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต 

2/2562 9  - 

4753406 การทําสบู 2/2562 9  จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยปรับ
เน้ือหาใหมีความทันสมัย 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทํางาน 

2/2562 9  -  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงออกทางการ
เรียนมากขึ้น (นําเสนอผลงาน) 
- จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการศึกษาคนควาความรู
ทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากท่ีเรียนรู 
ภายนอกหองเรียนดวยตัวของนักศึกษาเอง (self-
study) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมในช้ัน
เรียนมากขึ้น 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 2/2562 9  ควรจัดหาวัสดุใหเพียงพอกับนักศึกษา 
1001809 เพศศึกษารอบดาน 2/2562 9 

 

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยางกรณีศึกษาใหมากกวา
เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนที่ผูเรียนสามารถ
อานเองได เปดโอกาสใหผูเรียนไดสอบถามปญหา
หรือขอสงสัยมากข้ึน กําหนดการนําเสนองานของ
สมาชิกกลุม เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํางาน
มากขึ้น 

2113263 ศลิปะอิสลาม 2/2562 9  ปรับวิธีการสอน เพ่ิมกิจกรรมใหมีความหลากหลาย
และนาสนใจยิ่งขึ้น 

3562201 การสรางธุรกิจใหม และ

การเปนผูประกอบการ 

2/2562 9  - 

4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2/2562 9  เพ่ิมการฝกทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง ทําเปนกลุมเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและมีความ
กระตือรือรนในการเรียน 

4662113 ภาษาอังกฤษสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2562 9  ปรับปรุงวิธีสอน ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น 

4662211 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ 

2/2562 9  ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา 
แบบฝกหัดทายบท 

4662314 การปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยและคอมพิวเตอร 

2/2562 9  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช รวมถึงปรับปรุง
เนื้อหาใหทันสมัย เชน ใหทํางานมากขึ้น พยายามหา
หองคอมพิวเตอรใหเหมาะกับเน้ือหา 

4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 2/2562 9  ควรปรับเปล่ียนเน้ือหาและเคร่ืองมือใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของการเขียนโปรแกรมเว็บ 

4663212 ความม่ันคงของระบบ

สารสนเทศ 

2/2562 9  เพ่ิมการนําเสนอ และทักษะการแกไขโจทยปญหา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

บนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

2/2562 9  ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมดวยตนเอง
มากย่ิงขึ้น 

4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต 

2/2562 9  - 

GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 2/2562 9  ปรับปรงุเน้ือหาใหกระชับและยกตัวอยางโครงการ
การพัฒนามากข้ึน 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทํางาน 

2/2562 9  - ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงออกทางการ
เรียนมากขึ้น (นําเสนอผลงาน) 
-. จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการศึกษาคนควาความรู
ทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนรู 
ภายนอกหองเรียนดวยตัวของนักศึกษาเอง (self-
study) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมในช้ัน
เรียนมากขึ้น 
- ปรับสัดสวนการเก็บคะแนน เชน เพิ่มคะแนน
ทดสอบยอย หรือชิ้นงานขึ้น 
4. ปรับวิธีการทดสอบยอย เชน มีการสอบอาน / พูด 
เพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนไดฝกฝนและ 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมในช้ันเรียน
มากข้ึน 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 2/2562 9  ปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเรียนการสอน
ออนไลน  

GES0501 วิเคราะหการคิด 2/2562 9  จัดเตรียมแผนการสอน และเอกสารที่เก่ียวของไวให
เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 2/2562 9  สงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสมัยใหมหรือเวอร
ช่ันปจจุบัน เชน ชุดซอฟตแวรออนไลน 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 2/2562 9  - 

1001809 เพศศกึษารอบดาน 2/2562 9  ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยางกรณีศึกษาใหมากกวา
เน้ือหาในเอกสารประกอบการสอนที่ผูเรียนสามารถ
อานเองได เปดโอกาสใหผูเรียนไดสอบถามปญหา
หรือขอสงสัยมากขึ้น กําหนดการนําเสนองานของ
สมาชิกกลุม เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํางาน
มากขึ้น 

4661112 สถิติสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/2562 9  ปรับเน้ือหารายวิชา แบบฝกปฏิบัติ การบาน ให
นักศึกษาฝกปฏิบัติมากขึ้น  

4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2/2562 9  - 
GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 2/2562 9  ปรับปรงุเนื้อหาใหกระชับขึ้น 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 2/2562 9  ปรับปรงุวิธีการสอนและสื่อที่ใช รวมถึงปรับปรุง

เน้ือหาใหทันสมัย เชน อาชีพใหมที่เกิดขึ้น หรือ แอป
พลิเคชันท่ีไดรับความนิยม ยกตัวอยางเหตุการณทาง
คอมพิวเตอรที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี  
GESH203 มนุษยกับความงาม 2/2562 9  ใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานอยางเต็มที่จึงให

ทํางานคูกันเพียง 2 คนเทาน้ัน เพราะการทํางานกลุม
นักศึกษาบางคนไมไดชวยงานกลุมอยางเต็มท่ี 

GESL103 รูใชภาษาไทย 2/2562 9  ปรับปรุงแนวการสอน (มคอ.3) รวมกับผูสอนทุกคน 
เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 2/2562 9  ปรับปรุงเน้ือหาบางสวนท่ีใชในการเรียนใหเหมาะสม
กับการนําไปใชในชวีิตจริง 

GESS301 การใชชีวิตในสังคม
สมัยใหม 

2/2562 9  ปรับวิธีสอนใหเหมาะสมกับสภาะวิกฤติโรคระบาดใน
ปจจุบัน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู
อยางเทาทันและเทาเทียม 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

- นักศึกษาสวนใหญมีวินัย มาตรงเวลา มี
การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
- สงงานตรงตอเวลาและมีความ
รบัผิดชอบตอหนาท่ี 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอตกลงใน
การเรียน 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
การจัดโครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ใหแกนักศึกษาอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป 
- ยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับ
ประเด็นจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

ความรู 
 

- นักศึกษาศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวย
ตนเองนอย และขาดการทบทวนบทเรียน 
ทําใหการเรียนการสอนขาดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู
และถายทอดประสบการณตรงในการ
ทํางานจริงใหแกนักศึกษา 
 
 

- แนะนําแหลงขอมูลศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม และกระตุนใหนักศึกษามี
ความสนใจและกระตือรือรนในการ
เรียนมากข้ึน 
- อาจารยผูสอนมอบหมายงานโดย
เชื่อมโยงทฤษฎีและการวิเคราะหที่
หลากหลาย 
- อาจารยผูสอนไดใหคําปรึกษาใน
การเรียนเพ่ิมเติมหากนักศึกษา
ตองการ 
- เพ่ิมการอภิปรายกลุมยอยและ
จัดการเรียนการสอนเปนกลุมเพ่ือ
กระตนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการ
คิดและมีความกระตือรือรนในการ
เรียน 
- ผลักดันใหนักศึกษาเขารวม
โครงการสหกิจศึกษา และติดตาม



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

ความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ 
- สรางส่ือการสอนท่ีมีรูปแบบ
นาสนใจ เราความสนใจของผูเรียน
ใหอยูกับเน้ือหาไดตลอดเวลา รวมถึง
นักศึกษาสามารถเขาไปทบทวน
บทเรียนดวยตนเองไดตลอดเวลา 

ทักษะทางปญญา 
 

- ควรใหนักศึกษาออกไปศึกษานอก
สถานที่จริงเพ่ือใหสามารถเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 
- เพ่ิมความสามารถในการคิดวิเคราะห
และแกปญหาอยางเปนระบบ 

- ใหนักศึกษาทบทวนความรู
พ้ืนฐานและฝกใหนักศึกษาแกปญหา
โจทยอยางหลากหลาย 
- จัดกิจกรรมกลุมพรอมอภิปราย
และนําเสนอ โดยกระตุนใหนักศึกษา
มีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน 
- ใหนักศึกษาออกไปศึกษานอก
สถานที่จริง เรียนรูจากประสบการณ
จริง 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบและแสดง
ภาวะความเปนผูนํา สามารถประสานงาน
กับอาจารยผูสอน รุนพ่ี รุนนอง หรือคน
อ่ืน ๆ ได 
- งานกลุมท่ีไดรับมอบหมาย นักศึกษา
บางสวนขาดความรับผิดชอบ เมื่อทํางาน
เปนกลุมใหญไมสามารถแบงหนาที่กันได 

- ในการมอบหมายงานเปนรายกลุม
ควรกําหนดจํานวนนักศึกษาในแตละ
กลุมใหเหมาะสม กระจายหนาที่งาน
และใหระบุงานในสวนที่แตละคน
รบัผิดชอบ 
- สงเสรมิใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี เชน 
กีฬา กิจกรรมพ่ีนองสัมพันธ จัดโดย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมถึงกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักศึกษาสวนใหญใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารไดดี  
- นักศึกษาขาดทักษะในการเขียนเชิง
วิชาการ และมีปญหาเรื่องการใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- นักศึกษามีปญหาเรื่องการใชคียเวิรดใน
การสืบคนขอมูล สวนใหญเนนการคน
ขอมูลดวยคียเวิรดภาษาไทยซึ่งทําใหผล
ลัพธท่ีไดไมไดมาจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย 

- ใชกลยุทธการสอนท่ีเนนให
นักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง
อยางสม่ําเสมอและจัดทํารายงาน
และนําเสนอหนาช้ันเรียนดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
- สงเสรมิใหมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัย/โครงงาน ทั้งในระดับ
คณะ และระดับชาติ เพ่ือใหนักศึกษา
เกิดกระบวนการเรียนรูทักษะการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เนนทักษะการเขียนเชิงวิชาการ
และเทคนิคการสืบคนขอมูล 
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8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี � ไมมี  ; 
จํานวนอาจารยใหม  ........-........ คน   
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ........-........ คน 
8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

ไมมี 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

ไมมี 
 8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ   

ไมม ี
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
 

โครงการ/หลักสูตร จํานวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการ ศึกษาดูงานใน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วันที่ 20-24 ตุลาคม 2562 ณ 

จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดเพชรบุร ีและ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

(ผศ.นลินี อินทมะโน 

ผศ.ดินาถ หลําสุบ) 

2  นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการเรียนการสอนใน

รายวิชา ดังน้ี  

- 4664201 กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
- 4664701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

โครงการ อบรมหลักสูตร 

Spring fundamental & 

Spring Boot 

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562  

ณ Comscicafe สาขา BTS 

แบร่ิง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(ผศ.นลินี อินทมะโน) 

1  นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการเรียนการสอนใน

รายวิชา 4663605 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 

 

โครงการ อบรม เรื่อง ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2562 

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(ผศ.นลินี อินทมะโน) 

1  นําความรูท่ีไดมาใชในการบริหารงานหลักสูตร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาตริาชภัฏสุราษฎร

ธานี ครั้งท่ี 15  

ระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 

2562  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฏรธานี 

(ผศ.นลินี อินทมะโน 

2  นําความรูท่ีไดมาบูรณาการงานวิจัยในรายวิชา 

4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จาํนวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

ผศ.ดินาถ หลําสบุ) 

อบรมการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันดวย Laravel 
Framework  
ระหวางวันที่ 19-21 
กุมภาพันธ 2563  
ณ อาคารศนูยภาษาและ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
(ผศ.นลินี อินทมะโน 

ผศ.ดินาถ หลําสบุ) 

2  นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการเรียนการสอนใน

รายวิชา ดังน้ี 

- 4662312 เทคโนโลยีเว็บ 
- 4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 
- 4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางความรู
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 
2562 วันที่ 15 มกราคม 
2563 ณ หองประชุม 10-
103 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
(ผศ.นลินี อินทมะโน  

อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน 

ผศ.ดินาถ หลําสบุ) 

3  นําความรูท่ีไดมาใชในการบริหารงานหลักสูตร 

โครงการ อบรมการใช
เครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอน และการสงเกรด
ผาน edoc ออนไลน วันท่ี 3 
เมษายน 2563 โดย อ.เสรี 
ชะนะ รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ อ.วันฉัตร 
จารุวรรณโน ผูอํานวยการ
สํานักสงเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

3  นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการบริหารหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จํานวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

 (ผศ.นลินี อินทมะโน  

อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน 

ผศ.ดินาถ หลําสุบ) 

โครงการ อบรมการใช
โปรแกรมติดตามการทํางาน 
ดวย MS-Teams, Planner 
ผานโปรแกรม Zoom วันท่ี 
10 เมษายน 2563 โดย อ.
เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการ
สาํนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(ผศ.นลินี อินทมะโน  

อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน 

ผศ.ดินาถ หลําสุบ) 

3  นําความรูท่ีไดมาใชในการบริหารงานหลักสูตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (Self Assessment 
Report : SAR) ปการศึกษา 
พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร 
และสํานัก/สถาบัน ออนไลน
ดวยโปรแกรม Microsoft 
Teams 15 พฤษภาคม 
2563 งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ สํานัก
สงเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
 (ผศ.นลินี อินทมะโน  

อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน 

ผศ.ดินาถ หลําสุบ) 

3  นําความรูท่ีไดมาใชในการบริหารงานหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จาํนวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการสัมมนา VDI 4-5 
มิถุนายน 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลง
กรณ 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการเรียนการสอนใน

รายวิชา ดังน้ี 

- 4661511 โครงสรางขอมูล 
- 4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 4664701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ Active learning 
สําหรับอาจารย 24 – 28 
มิถุนายน 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 

ดังน้ี 

- 4661511 โครงสรางขอมูล 
- 4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 4664701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการอบรม 
Fundamental of 
Machine Learning 23-26 
กรกฎาคม 2562 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
sofware park และ มอ.
ปตตานี 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนา

เรียนการสอนในรายวิชา 4663618 หัวขอพิเศษทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการอบรม Network 
WIFI technology 
Workshop 13-16 สิงหาคม 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

โครงการ อบรมการเปน
พลเมืองดิจิทัล มหาวิทยาลัย
หาดใหญ 23-24 สิงหาคม 
2562 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 

ดังน้ี 

- 4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 4664701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จํานวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการ พัฒนาตนเอง
เก่ียวกับการทํางานวิจัยที่
ประเทศไตหวัน 1-31 
ตุลาคม 2562 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Deep Learning 19-22 
พฤศจิกายน 2562 มรภ.
สงขลา, sofware park และ 
มอ.ปตตานี 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

โครงการประชุมวิชาการ 
JICET 2020 25-27 
พฤศจิกายน 2562  ประเทศ
อินโดนีเซีย  
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
SDN Implementation 
20-25 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การดําเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือขายสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา" ครั้งท่ี 
40 Workshop on UniNet 
Network and Computer 
Application ระหวางวันที่ 
15 - 17 มกราคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จาํนวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Machine Learning with 
Python 25-27 กุมภาพันธ 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลยสงคราม จ.พิษณุโลก 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

Attended Virtual 
Presentation 3rd Annual 
International 
Conference on 
Information Technology 
and Engineering 
Applications (ITEA-2020) 
22-23 March 2020 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

โครงการอบรมการ
พัฒนา Facebook Chatbot 
ดวย ChatFuel และ 
Integromat 13-14 พ.ค.
2563 โดย ผศ.ดร.กิตติพงศ 
สุวรรณราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลยสงคราม จัด
โดย มรภ.ยะลา 13-14 
พฤษภาคม 2563 
(ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

โครงการ สัมมนาการจัดการ
ความรู (KM) สูแนวปฏิบัติที่
ดี (Good Practice)  22 
สิงหาคม 2562 งาน
มาตรฐานและประกัน
คุณภาพ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ณ 
หองประชุม ชั้น 7 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาบริหารหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จํานวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการ บรรยายพิเศษ 
เรื่อง การปรับตัวของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยภายใต
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วันท่ี 11 กันยายน 
2562 ณ หองเรียนรวม 66-
511 ชั้น 5 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน 
ผศ.ดินาถ หลําสุบ) 

1  นําความรูท่ีไดมาบริหารหลักสูตร 

โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ วันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2562 ณ หอง
ประชุม 2 ช้ัน 4 อาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน 
ผศ.ดินาถ หลําสุบ) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนางานวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
แบบอิงสมรรถนะ 11 
ธันวาคม 2562 ณ หอง
ประชุม 10-103 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาบริหารหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จาํนวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการ อบรมจิตวิทยาการ
สอนออนไลน ผานโปรแกรม 
Zoom วันท่ี 17 เม.ย. 63 
โดย อ.รุงรังสิมา สัตยไชย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาบริหารหลักสูตร 

โครงการ การจัดการเรียน
การสอนดวย Google 
Classroom ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 22 เมษายน 
2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ อบรมเคร่ืองมือใน
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 30 เมษายน 
2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ อบรมการวัดและ
ประเมินผล การสอน
ออนไลน ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 8 พ.ค. 63 โดย 
อ.ดร.มนตรี เดนดวง คณบดี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จํานวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการ อบรมเทคนิค
วิธีการสอนเพ่ือสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู 
เทคนิคของครู VS นักเรียน 
ผานโปรแกรม Zoom วันท่ี 
14 พ.ค. 63 โดย ผศ.ดร.
ณรงค กาญจนะ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ อบรมการสราง
แบบทดสอบดวย Google 
Form และ Microsoft 
Form ผานโปรแกรม Zoom 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ อบรมการสราง 
Video Classroom ดวย 
Flipgrid ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 25 พฤษภาคม 
2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จาํนวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการ อบรมการบันทึก
หนาจอดวย OBS Studio 
ผานโปรแกรม Zoom วันที่ 
29 พฤษภาคม 2563 โดย อ.
เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน) 

1  นําความรูท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ อบรม หลักสูตร
การพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ระดบัสูง (นบม. รุนท่ี 30 ) 
22 กรกฎาคม - 27 
กรกฎาคม 2562 
(อาจารยเสรี ชะนะ) 

1  นําความรูท่ีไดมาบริหารองคกร 

โครงการ ศึกษาดูงาน ณ 
สหราชอาณาจักร 7-15 
กันยายน 2562   
(อาจารยเสรี ชะนะ) 

1  นําความรูท่ีไดมาบริหารองคกร 

โครงการ สัมมนาเครือขาย
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว
ประเทศ ณ เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี  11-13 
มีนาคม 2563 

  นาํความรูท่ีไดมาบริหารองคกร 

โครงการอบรม วิธีการใชงาน
โปร แกรมภาษาอังกฤษ 
Discoveries และเขารวม
ทดสอบประเมิน
ความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษ วันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 ณ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี

 1 นําความรูท่ีไดมาบริหารหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงการ/หลักสูตร จํานวนผูเขารวม   

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวม 

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา  
(นางสาวสมลัคน บัวทอง) 

โครงการประเมินสมรรถนะ
ดานการใชดิจิทัล (Digital 
Literacy) ตาม
มาตรฐานสากล วันท่ี 14 
มกราคม 2563  ณ สํานัก
วิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(นางสาวสมลัคน บัวทอง 
นายประภัสสร นุนแกว) 

 2 นําความรูที่ไดมาสนับสนุนการดาํเนินงานของหลักสูตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2562 
ระดบัหลักสูตร และสํานัก/
สถาบัน ออนไลนดวย
โปรแกรม Microsoft 
Teams  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
(นางสาวสมลัคน บัวทอง) 

 1 นําความรูที่ไดมาสนับสนุนการดาํเนินงานของหลักสูตร 

อบรม โครงการสํานักงานสี
เขียน  (Green office) วันท่ี 
25 – 26 กุมภาพันธ 2563 
ณ หองประชุมช้ัน 7  
สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(นายประภัสสร นุนแกว) 

 1 นําความรูที่ไดมาสนับสนุนการดาํเนินงานของหลักสูตร 

 

หมายเหตุ :หลักสูตรใดท่ีมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาท่ีในหองปฏิบัติการประจําหลักสูตรใหนํามานับรวมในขอน้ีดวย 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ผูชวยศาสตราจารยนลินี อินทมะโน โทรศัพท  : 087-0388294 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผูชวยศาสตราจารยนลินี อินทมะโน โทรศัพท : 087-0388294 

 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังน้ี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ  จากน้ันจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หาก
ผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตน
จนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทนัสมัย มีความลุมลึกและมีเน้ือหาเหมาะกับ
เวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก  
 

ผลการดําเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 
2. สาระรายวิชาในหลักสูตรสอดคลองกับองคความรูตามเกณฑของสมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM 

เปาประสงค 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย มีระบบและกลไกของการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง 
หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม จากนั้นประเมินระบบและกลไกต้ังแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหา
เหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 
 

การวางแผน (P)  
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตร

และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จาก แหลงฝกประสบการณนักศึกษา ท้ังเอกชนและราชการ 
นักเรียนกลุมเปาหมาย ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ผานการทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ และมคอ. 7 
เพ่ือนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตร ตามมาตรฐานเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ
คําอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนทั้งทางดานความรูและการนําไปใชประโยชนในการฝกประสบการณวิชาชีพ และการ
ทํางานในลําดบัตอไป 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเช่ียวชาญ
ครอบคลุมในศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะ 
เก่ียวกับการเพ่ิมเติม-ปรับลด คําบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา ปรับลด-เพ่ิมหนวยกิต 

5. เม่ือเสรจ็สิ้นการปรับปรุง จึงย่ืนตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ 
6. ย่ืนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรองหลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 

 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด 

ดังน้ี  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวชิา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัต ิจากนัน้จงึใหนักศึกษา

ประเมินผลการปรับปรุง หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป หากไมผานตองพจิารณาปรับปรุงใหม จากนั้น

ประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบสาระรายวิชาใหมี

ความทันสมัย มีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร

ยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 
  

 หลักสูตรใชระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร สําหรับพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร  

ดังแผนภาพตอไปน้ี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 

 
การดําเนินการ (D) 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 
755/2559) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2559) ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  โดยทําใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ หลักสูตรไดดําเนินการ
ตามแผนของการออกแบบหลักสูตรท่ีไดวางไว ดังนี้ 

1. หลักสูตรไดศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) พบวา ผูใชบัณฑิตรอยละ 100 มีความเห็นวาบัณฑิตที่จบจาก
หลักสูตรนี้คาดวาจะมีงานทํา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
2. ทบทวนหลักสูตรท่ีใชงานในป พ.ศ. 2555 เพ่ือหาประเด็นที่ควรปรับปรุงโดยการสํารวจขอมูลที่เก่ียวของ

กับการเรียนการสอนจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต หัวหนาหนวยงานที่นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ และผูที่
เก่ียวของ ไดมีการปรับปรุงกระบวนการของระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรโดยเพ่ิมกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) รวบรวมขอมูลและจัดเตรียมเอกสารในการปรับปรุงหลักสูตร  

3. จัดทําโครงการและวางแผนการดําเนินงาน โดยการกําหนดงบประมาณ ชวงเวลา และหนาที่รับผิดชอบ 
หลังจากนั้นดําเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยโครงการ จํานวน 2 โครงการ 
คือ โครงการจัดทํารางหลักสูตรและโครงการวิพากษหลักสูตร  

4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมทํารางหลักสูตร โดยกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสตูร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และตัวแทนจากสถานประกอบการณ 

5. ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและจัดทําเอกสารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. โดยกําหนดสาระรายวิชา
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร สอดคลอง
กับ มคอ.1  

6. จัดโครงการวิพากษหลักสูตร โดยการรวบรวมขอคิดเห็นจากอาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร และ
ขอคิดเห็นจากตัวแทนจากสถานประกอบการณ มาทําการกําหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ิมเติม โดย
เชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเช่ียวชาญครอบคลุมในศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน  

7. เมื่อเสร็จส้ินการปรับปรุง จึงนําเสนอหลักสูตรท่ีไดทําการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําคณะฯ และทํา
การปรบัในกรณีท่ีมีขอเสนอแนะ 

8. นําเสนอหลักสูตรตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และทําการปรับแกในกรณีท่ีมีขอเสนอแนะ 
9. นําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร และทําการ

ปรับแกในกรณีท่ีมีขอเสนอแนะ 
10.  ย่ืนหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตร สกอ. ไดพิจารณา

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และไดเปดรับนักศึกษาเขามาศึกษาในป
การศกึษา 1/2560 

11. มีการแกไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) ปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
เดิม 

ลาํดับที่ 1 นายอํานาจ ทองขาว 
ลาํดับที่ 2 นางพิกุล สมจิตต 
ลาํดับที่ 3 นายสกรรจ  รอดคลาย 
ลาํดับที่ 4 นายญาณพัฒน  ชูชื่น 
ลาํดับที่ 5 นายเสรี  ชะนะ 
ลาํดับที่ 6 นางนลินี  อินทมะโน 

 

เปล่ียนเปน 
ลาํดับที่ 1 นางนลินี  อินทมะโน 
ลาํดับที่ 2 นางศศลักษณ  ทองขาว  
ลาํดับที่ 3 นายญาณพัฒน  ชูชื่น 
ลาํดับที่ 4 นายเสรี  ชะนะ 
ลาํดับที่ 5 นางสาวดินาถ  หลําสุบ 

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบในการแกไขปรับปรุงหลักสูตร ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
12. มีการแกไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) โดยเพิ่มคุณสมบัติผูเขาศึกษา จํานวนแผนรับ และแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตรใน มคอ.2 ของหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองการเทียบโอน
ยกเวนวิชาเรียนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใหมีการเทียบ
โอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน สาขา
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบในการแกไขปรับปรุง
หลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันเสารที่ 9 มีนาคม 2562 และไดเปดรับ
นักศกึษาเขามาศึกษาในปการศึกษา 1/2562 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน วิทยากร เจาหนาที่ปฏิบัติงานในโครงการและ
ผูเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล หลักสตูรปรับปรุง พุทธศักราช 2564  (คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ท่ี 94/2563) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
นโยบายของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมและการนํามาใชขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติ โดยมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือทําใหเกิดส่ิงใหมที่มีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน รวมถึงการเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย โดยเฉพาะ
กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนของการ
ออกแบบหลักสูตรท่ีไดวางไว ดังน้ี 

1. หลักสูตรไดศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564) พบวา ผูใชบัณฑิตรอยละ 100 มีความเห็นวา
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้คาดวาจะมีงานทํา และสามารถนําองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการอยาง
สรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ 

2. ทบทวนหลักสูตรที่ใชงานในป พ.ศ. 2559 เพ่ือหาประเด็นท่ีควรปรับปรุงโดยการสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับการเรียนการสอนจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต หัวหนาหนวยงานท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ และผู ท่ี
เก่ียวของ ไดมีการปรับปรุงกระบวนการของระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรโดยเพ่ิมกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) รวบรวมขอมูลและจัดเตรียมเอกสารในการปรับปรุงหลักสูตร  

3. จัดทําโครงการและวางแผนการดําเนินงาน โดยการกําหนดงบประมาณ ชวงเวลา และหนาท่ีรับผิดชอบ 
หลังจากนั้นดําเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยโครงการ จํานวน 2 โครงการ 
คือ โครงการจัดทํารางหลักสูตรและโครงการวิพากษหลักสูตร  

4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมทํารางหลักสูตร โดยกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และตัวแทนจากสถานประกอบการณ 

5. ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและจัดทําเอกสารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. โดยกําหนดสาระรายวิชา
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร สอดคลอง
กับ มคอ.1  

6. จัดโครงการวิพากษหลักสูตร โดยการรวบรวมขอคิดเห็นจากอาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร และ
ขอคิดเห็นจากตัวแทนจากสถานประกอบการณ มาทําการกําหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ิมเติม โดย
เชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเช่ียวชาญครอบคลุมในศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน  

7. เมื่อเสร็จส้ินการปรับปรุง จึงนําเสนอหลักสูตรท่ีไดทําการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําคณะฯ และทํา
การปรับในกรณีที่มีขอเสนอแนะ 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรไดดําเนนิการตามแผนของการกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรท่ีไดวางไว ดังน้ี 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกับโปรแกรมวิชา เพื่อพิจารณากําหนดผูสอนใหตรงกับรายวิชา

ตามความถนัดของอาจารยผูสอนแตละคน และดําเนินการจัดสงรายช่ือผูสอน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัด
ตารางเรียนตารางสอน 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) โดย
กําหนดใหอาจารยผูสอนกําหนดเนื้อหาในรายวิชาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา สอดคลองกับเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบและกลไกของหลักสูตร  

3. อาจารยผูสอนในหลักสูตรไดปรับเปล่ียนเนื้อหาในรายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับแนวโนมของ
เทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต ไดแก 

- 4664701 การเตรียมฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมการฝกปฏิบัติเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
การเปนโปรแกรมเมอร 
การเปน Mobile Developer 
การเปนนักทดสอบระบบ 
การเปนนักเทคนิคคอมพิวเตอร  

- 4663402 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องการพัฒนา Android 
Application ดวยภาษาจาวา 

- 4663204 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดสัมมนานอกสถานที่ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการเรียนในรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปเผยแพรหรือถายทอดแกชุมชนได 

- 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนท่ี โดยมอบหมายใหนักศึกษาทํามินิโปรเจ็กตที่
สามารถใชงานไดจริง โดยเช่ือมตอกับฐานขอมูลและเว็บเซอรวิสที่เปดใหบริการในปจจุบัน และใหนักศึกษาทุกคนเขา
รวมสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะในศตวรรษท่ี 21 เรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดวย Laravel 
Framework ระหวางวันท่ี 19-21 กุมภาพันธ 2563 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ทักษะวิชาชีพ จากผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณ
ตรง และสามารถพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเก่ียวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดดําเนินการ ทําการประเมินผล
โดยวิเคราะหปญหาอุปสรรค และหรือวิธีการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว พบวา กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีได
ดําเนินการ มีวิธีการสอน และวิธีประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 โดยมีการแจงผล
การพิจารณาการทวนสอบ (ตามแบบ ทส.01) ใหแกอาจารยผูสอนแตละทาน ซ่ึงหากรายวิชาใดท่ีมีอาจารยผูสอน
ดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู จะตองดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการทวน
สอบ และเมื่อเสร็จส้ินการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตาม มคอ.3 กําหนดแลวนั้น จะตอง
จัดทํา มคอ.5 และทําการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เพื่อวัดผลการเรียนรูและความเหมาะสมของ
กระบวนการสอน ซึ่งจะนําผลการทวนสอบที่ไดไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียน
ถัดไป จากการกํากับติดตามและตรวจสอบพบวาทุกรายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2562 มีการรายงาน 
มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ตามกําหนดทุกรายวิชา และจากการพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบวาบาง
รายวิชานักศึกษาสวนใหญสอบตก และมีการถอนรายวิชาจํานวนมาก ไดแก  
 - 4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดประชุมรวมกันเพ่ือ
หาทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยพบวาปญหาสวนใหญเกิดจากความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาคอนขางออน ปญหาท่ี
เกิดข้ึนน้ีเกิดจากความรูกอนเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาคอนขางออน ทําใหเรียนไมทันเพ่ือน และไมสามารถสราง



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ความรูตอยอดได วิธีแกไขคือ อาจารยผูสอน สอนปรับพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่เทาเทียมกัน และ
สามารถเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ไปพรอมๆ กันได รวมถึงเพ่ิมการฝกทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง และเพิ่มการอภิปราย
กลุมยอยและจัดการเรียนการสอนเปนกลุมเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและมีความกระตือรือรนในการ
เรยีน 
 - 4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ซ่ึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนได
ประชุมรวมกันเพ่ือหาทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยพบวาปญหาสวนใหญเกิดจากนักศึกษาไมสามารถทําโครงงานให
เสร็จทันตามกําหนดเวลา และเน่ืองจากจะตองเตรียมตัวเพ่ือออกฝกประสบการณ และออกฝกสหกิจในภาค
การศึกษาที่ 2/2562 วิธีแกไขคือ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบรายงานความกาวหนาของโครงงาน จากเดิม สอบโดย 
อาจายประจําวิชา เปลี่ยนเปน สอบโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะ 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอสรุปที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผน
ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป โดยนําขอมูลที่ไดจากการประชุมไปปรับปรุงเน้ือหาสาระของแตละรายวิชา เพ่ือให
เนื้อหาสาระมีความสอดคลอง ทันสมัย และวางแผนในการติดตามผลการดําเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในป
การศึกษาหนา 
 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
เปาหมายการดําเนินงาน 

หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยกาวหนาทางวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลง 
การวางแผน (P) 

1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก 
ความกาวหนาทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ศาสตรที่
จําเปนสําหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ของปท่ีผานมา 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทบทวนรายวิชา ออกแบบรายวิชา สาระ
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรูใหทันสมัย 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาท่ีปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามแผน 
 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาทางวิชาการในระดับปริญญาตรีนั้น จัดทําข้ึนทุก ๆ 5 ป 
และในระหวางการดําเนินงานของหลักสูตรจะมีการพิจารณาปรับปรุงสาระของรายวิชาใหมีความทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การดําเนินการ (D) 
หลักสูตรไดมุงพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ดังน้ี 

1. หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา แผนการ
ปรับปรุงรายวิชา (มคอ.5) เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงรายวิชาตอไป 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ประชุมรวมกัน เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับเพ่ิม-
ลดเนื้อหาในรายวิชา และ/หรือเปดวิชาเลือกใหม ๆ  

3. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนเพ่ือนําผลจาก มคอ.5 ของปที่ผานมามาเปน

ขอมูลในการจัดทํา มคอ.3 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู (curriculum 
mapping) 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจตอรายวิชา และจัดทํา มคอ.7 

เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

 ปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดพิจารณาความทันสมัยของรายวิชา โดยพิจารณาจาก 
มคอ.5 และผลการประเมินในปการศึกษา 2561 มาปรับปรุง มคอ.3 ในปการศึกษา 2562 ไดแก 4663624 การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนท่ี 4664701 การเตรียมฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
4663402 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรระหวางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น อาจารยผูสอนได
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัย และปรับรูปแบบและวิธีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเชิญ
วิทยากรมาถายทอดความรูและประสบการณตรงจากการทํางานในโครงการอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดวย 
Laravel Framework นอกจากนี้อาจารยผูสอนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมสนับสนุนการเรียนรูในรายวิชา 
เชน การใช Google classroom และการใชเครื่องมือสําหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรหัสตนฉบับดวย github 
เปนตน 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอสรุปที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรมาวางแผนใน
การปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป โดยพบวา หลักสูตรมีระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบาย
รายวิชา และเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา มีความลุมลึก และทันสมัย มีรูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลายเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําสาระรายวิชาตาง ๆ ไปใชไดตลอดหลักสูตร โดยยังคงนําระบบการปรับปรุงสาระของแต
ละรายวิชาใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนขอมูลสูการปรับปรุง
หลักสตูรในรอบถัดไป 
 

 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.1-0-1 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 755/2559 
5.1-0-2 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 94/2563 
5.1-0-3 มคอ.2 
5.1-0-4 รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
5.1-0-5 รายงานการประชุมคร้ังที่ 2 วันพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 และ ครั้งท่ี 3 วันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 

2562 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ขอ 3 ขอ 
3 คะแนน 

 4 ขอ 
4 

คะแนน 

4 ขอ 
4 

คะแนน 

3 ขอ 
3 

คะแนน 

 9   

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.1 
จุดแข็ง 

1. รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

2. อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.3 ที่สอดคลองกับรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3. หลักสูตรมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพอยางตอเน่ือง เพ่ือนํา

ทักษะและประสบการณที่ไดมากําหนดสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
การบูรณาการขามรายวิชา  

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
อาจารยผูสอนในหลักสูตรควรหารือรวมกันเพ่ือสอนแบบบูรณาการขามรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือให

นักศึกษาไดฝกทกัษะดานการคิดแกไขปญหามากข้ึน 
 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  นายญาณพัฒน ชูช่ืน   โทรศัพท  : 081-7661262  
ผูจัดเก็บขอมูล  : นายญาณพัฒน ชูชื่น   โทรศัพท  : 081-7661262 

 

เกณฑการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบ
กลไกไปสู
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 ǰ

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
ǰ

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติที่ดไีดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

การกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  
เปาหมาย 
 1. กําหนดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมกับอาจารยผูสอนทุกรายวิชา  
 2. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ไดอยางครบถวน 
  

เปาประสงค  
 เมื่อการจัดทําหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปดรายวิชาแลว คณะกรรมการหลักสูตรรวมกับ
อาจารยผูสอน จะทําการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
รายวิชาท่ีสอนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอนใช วิธีการ/กิจกรรมที่
หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการเรียนการสอน ดังน้ี 
 ประธานหลักสูตรรับรายวิชาท่ีเปดสอนแลวประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดผูสอนรายวิชา 
จากนั้นจัดทํา มคอ.3 ตามกําหนดเวลา โดยผูสอนรายวิชาเดียวกัน ทํา มคอ.3 รวมกัน จากนั้นจึงนําไปสอน ขณะที่
สอนมีการทวนสอบการทํางานระหวางภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค นักศึกษาประเมินผลการสอน
ของอาจารย หากไมผานการประเมินจะตองรวมประชุมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือช้ีแจงแสดงเหตุผลใน
การจัดการเรียนการสอนโดยนําผลการดําเนินงานท่ีมีขอควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 

การสอนครั้งตอไป อยางไรก็ตามอาจารยผูสอนยังไมมีผูใดไมผานการประเมิน หลังส้ินสุดภาคการศึกษามีการจัดทํา 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมาย
เพ่ือตรวจสอบกระบวนการและกลไกถึงประสิทธิภาพ ในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหตรงตามความตองการของหลักสตูร ดังนี้  
 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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การวางแผน (P)  

1. สาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2562 มายังหลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดผูสอนในแตละรายวิชาซ่ึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกับผูสอน เพ่ือ

จัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3. โดยใชขอมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 ของปการศึกษา 2561 และวิเคราะหรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน คาํอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรูความสามารถ ของ

ผูสอนท่ีสอดคลองกับแตละรายวิชา พรอมท้ังพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู ประสบการณของผูสอนใน

หลักสูตร นํามาจัดตามคุณสมบัติผูสอนและวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 

4. หลักสูตรสงรายช่ืออาจารยผูสอนเพ่ือสงไปยัง สนส. ผานทางคณะ 

5. สนส.ดําเนินการ และเปดระบบเพ่ือใหนักศึกษาลงทะเบียนสวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทํา

เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช

วิธีการสอนใหม ๆ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ 

การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการเรียนการสอน และนําไปช้ีแจงทําความเขาใจกับผูสอนในหลักสูตร

ตอไป รวมท้ังมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรียนการสอน 
 

การดําเนินการ (D) 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ดังน้ี  

1. นําขอมูลจากสํานักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการจัดระบบการสอน จัดอาจารย
ผูสอน พรอมกลุมเรียน/ช้ันป แจงแกผูสอนแตละรายวิชา และช้ีแจงทําความเขาใจกระบวนการกําหนดตัวผูสอน โดย
ใหอาจารยผูสอนระบุวิชาท่ีตนเองสามารถและประสงคจะสอนในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อสงกลับมายังคณะกรรมการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณากําหนดตัวผูสอนอีกคร้ัง 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาในแตละภาคเรียนของป
การศึกษา 2562 โดยใชขอมูลจากขอ 1 และ มคอ.5 และ มคอ.7 ของปการศึกษา 2561 ประกอบกับ คุณลักษณะ
ความรูความสามารถ ของผูสอนท่ีสอดคลองกับแตละรายวิชา พรอมท้ังพิจารณารวมกันถึง ประสบการณของผูสอน
ในหลักสูตร นาํมาจัดตามคุณสมบัติผูสอนแลวสรุปสงรายชื่ออาจารยผูสอนเพ่ือสงไปยัง สนส. ผานทางคณะ 

3. ผูสอนดําเนินการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของการเปดภาคเรียน ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยตองสง มคอ.3 และ มคอ.4 ใหกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการทวน
สอบกอนสงในระบบของ สนส. เพ่ือเนนยํ้าใหผูสอนหรือผูสอนในรายวิชาเดียวกันจัดทํารายละเอียดของ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เน้ือหาและกิจกรรมใหมีความทันสมัย 

4. ดําเนินการทวนสอบสอบขอสอบในแตละครั้ง ตามผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ดานตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.
4 ในแตละภาคการศึกษา โดยผานการพิจารณาของกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการสงของผูสอน
เปนไปตามกําหนดทุกรายวิชา กอนการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา ผูสอนไดบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย นําเนื้อหาสาระท่ีใหบริการวิชาการรวมท้ังการทํางานวิจัยกับ
กลุมเปาหมายตาง ๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 

การประเมินผลการดําเนินการ (C)  

 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กําหนด นักศึกษาที่เรียนในแตละกลุม แตละวิชา

ไดประเมินการสอนของผูสอนผานระบบออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประเมินในประเด็น



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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การช้ีแจงทําความเขาใจดานการเรียนแกนักศึกษา ความรูความเช่ียวชาญในการสอน วิธีการสอน การใหผูเรียนคิด

และแกปญหา การใชสื่อ การประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน พฤติกรรมการสอน เชน การตรงตอเวลา 

การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เปนตน และผูสอนไดนําผลการดําเนินการสอนและผลการประเมินการ

สอนโดยนักศึกษา พรอมทั้งการทวนสอบในแตละรายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดย

จัดทํารายงานผลการเรียนการสอน และนําไปจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 ตอไป 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

 หลักสูตรไดนําผลการดําเนินการสอน และผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา พรอมทั้งการทวนสอบใน
แตละรายวิชาวานักศึกษาเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือไม พบวาบางรายวิชา นักศึกษาสวนใหญมี
ผลการเรียนตํ่า จึงไดแจงใหอาจารยผูสอนปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล เพื่อใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาสูงข้ึน พรอมท้ังนําไปปรับปรุง มคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป และแจงอาจารยผูสอนในรายวิชา 
4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ใหปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบรายงานความกาวหนาของโครงงาน 
จากเดิม สอบโดยอาจายประจําวิชา เปล่ียนเปน สอบโดยคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะ 
 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การวางแผน (P)  

     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนรวมกันในการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายใหมีการบูรณาการครอบคลุมทุกดาน ยกตัวอยาง 

เชน ไดกําหนดในมคอ.3 เชน บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

บนอุปกรณเคล่ือนที่ บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานบริการวิชาการในรายวิชา 4663213 สัมมนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชา 4663213 สัมมนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การดําเนินการ (D) 

- บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานบริการวิชาการในโครงการปนความรูสูนอง ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูท่ีไดจากการเรียนในรายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปเผยแพร

หรือถายทอดแกชุมชนได ในรายวิชา 4663213 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานบริการวิชาการในโครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 หัวขอ “สัมมนาแลกเปลี่ยนความรูทางเทคโนโลยี E-Sport and Technology By SKRU 2020” เพ่ือ

สนับสนนุการแขงขันกีฬา E-Sport ในเกม ROV ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายและใหผูเขารวมโครงการไดฝกการคิด  

วิเคราะหวางแผนและกลยุทธในการแขงขัน E-Sport แบบถูกวิธีโดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการและประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก ในรายวิชา 4663213 สมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนโดยมอบหมายใหนักศึกษาทํามินิโปรเจ็กตเรื่องแอปพลิเคชันคนหา    

หองเชาบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงสถาบันอุดมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยใหนําสงคลิปนําเสนอผลงาน ความ

ยาวไมเกิน 5 นาที ในรายวิชา 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนที ่

- บูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใชสื่อไอซีทีมอบหมายใหนักศึกษา

นําเสนอแนวคิดเรื่องการประยุกตใช AI กับงานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต ในรายวิชา 4663213 สัมมนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการดําเนินงาน 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 หลักสูตรไดรวมกันพิจารณาการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม พบวาในปการศึกษา 2562 มีการดําเนินการครบทุกดาน รวมถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร ไดจัดทําโครงการปนความรูสูนองและโครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 โดยผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด (4.25) 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

 หลักสตูรเห็นควรใหมีการรักษาระดับการบูรณาการใหครบทุกดานในปถัดไป และอาจเพ่ิมความหลากหลาย
ของกิจกรรมที่บูรณาการ เชน กิจกรรมในการบริการวิชาการซ่ึงเดิมเปนลักษณะการบรรยาย การสาธิต รวมกับ
กิจกรรมสันทนาการ อาจเพ่ิมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ  
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.2-0-1 มคอ.1 
5.2-0-2 มคอ.2 
5.2-0-3 มคอ.3 และ มคอ.4 
5.2-0-4 มคอ.5 และ มคอ.6 
5.2-0-5 โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวขอ “สมัมนาแลกเปลี่ยนความรูทาง

เทคโนโลยี E-Sport and Technology By SKRU 2020” 

5.2-0-6 มคอ.7 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

112 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 ขอ 
3 

คะแนน 

3 ขอ 
3 

คะแนน 

3 ขอ 
3 

คะแนน 

3 ขอ 
3 

คะแนน 

3 ขอ 
3 

คะแนน 

9   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 - 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.2 
จุดแข็ง 

1. รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

2. อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.3 ที่สอดคลองกับรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3. หลักสูตรมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 

4. หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ตาม มคอ.2 มคอ.5 และ มคอ.6 มีการทวนสอบเมื่อเสร็จส้ินภาค
การศึกษา และจัดทํา มคอ.7 ตามกระบวนการของหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษา 

5. รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 2559 สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

6. มีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สําหรับจัดเก็บ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพ่ือนํา
ทักษะและประสบการณที่ไดมากําหนดสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 60 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
2. ควรมีระบบสารสนเทศการแจงเตือนผูสอนกอนกําหนดใหจัดสง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. อาจารยผูสอนในหลักสูตรควรหารือรวมกันเพ่ือสอนแบบบูรณาการขามรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือให

นักศกึษาไดฝกทักษะดานการคิดแกไขปญหามากข้ึน 
2. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสําหรับการจัดการ

เรยีนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี  : ผูชวยศาสตราจารยนลินี อินทมะโน โทรศัพท  : 087-0388294 
ผูจัดเก็บขอมูล  : ผูชวยศาสตราจารยนลินี อินทมะโน โทรศัพท : 087-0388294 

 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ    
มีกลไก 

- ไมมีการ
นําระบบ
กลไกไปสู
การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 ǰ

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
ǰ

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชดัเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน 

ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลอองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
เปาประสงค 
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหการประเมินผลการเรียนรูเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญท่ีสอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี
จุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของผูเรียนเพ่ือ
แสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุก
กระบวนการ เพ่ือใหผลการประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและไดขอมูลท่ีแมนยําในการปรับปรุง/
พัฒนา ซ่ึงการวางแผนและดําเนินการ มีข้ันตอนดังน้ี 
 

การวางแผน (P) 
 หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน 
มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายใน
แตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เคร่ืองมือท่ีใชในการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานท่ีมอบหมาย การ
สอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการ
กํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชา
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ผลการดําเนินงาน 
และผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีมีรายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกันโดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงาน ดงันี้ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือกําหนดเกณฑการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 และ มคอ.4 
4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 
5. เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทั้ง 5 ดาน สงมายังหลกัสูตร 
6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศกึษาในหลักสูตร 
 

การดําเนินการ (D) 
  จากขอมูลที่ไดวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ซึ่งอาจารยผูสอนไดดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ แลวอัปโหลดไฟล .pdf มายัง Google drive 
ของหลักสูตรเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการพิจารณาเห็นชอบ จึงจะสามารถนําสงในระบบ TQF 
ออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได หลังจากนั้นนําไปแจงใหผูเรียนทราบท้ังวัตถุประสงคการสอน 
หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมสีวนรวมปรับปรุงแนวทางการ
ประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในสวนของการประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนไดดําเนินการสราง
และพัฒนาเคร่ืองมือและเกณฑการประเมินที่ใชในการประเมินแตละชวงเวลาตามท่ีระบุใน มคอ.3 รวมทั้งรวมกัน
ทวนสอบในสวนของขอสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑการประเมิน ปรับปรุง และทําเปนเครื่องมือและ
เกณฑการประเมินที่สมบูรณ และนําไปใชประเมินผูเรียนในชวงเวลาท่ีกําหนดและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ
ปรับปรุงแกไข โดยผูสอนรับผิดชอบการดําเนินการประเมินผลยอยท่ีสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน และ
ผูสอนรวมรับผิดชอบการประเมินผลกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่กําหนด และนักศึกษาที่ไมผานเกณฑ
การประเมินกลางภาค ผูสอนเปดโอกาสใหพัฒนาตนเองเพ่ิมและใหสอบซอมไดในระหวางเรียน และหลังจากเสร็จส้ิน
การเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเคร่ืองมือที่ระบุไวใน มคอ.3 
และ มคอ.4 รวมท้ังทําการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิท้ัง 5 ดาน ตามท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4  และประเมินผลสรุป
รวมตามเกณฑการประเมินและตัดสินผลการเรียน แจงใหผูเรียนทราบโดยออนไลนผานระบบและสงเอกสารผลการ
ประเมินไปยังคณะเพ่ืออนุมัติเกรดตอไป 
   

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
  ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกข้ันตอน อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการไดกํากับติดตามอยางตอเนื่องต้ังแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยการทวน
สอบขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ทั้งระหวางภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทําโดยอาจารยผูสอนท่ีดําเนินการสอน
รวมกันในแตละรายวิชา และนําสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตาม
การตัดสินผลการเรียนแจงแกผูเรียนแลว ผูเรียนดาํเนินการประเมินผูสอนโดยออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผล
การประเมินโดยผูเรียน นํามาเปนสวนหนึ่งในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วันหลงัสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยสงออนไลนผานระบบ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน นับแตวันเสร็จส้ินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษา 1/2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการทวนสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 และไดแจง
อาจารยผูสอนใหปรบัแก ดังน้ี 

- 4661411 ข้ันตอนวิธีและการโปรแกรมเบื้องตน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
- 4661511 โครงสรางขอมูล 
- 4661512 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
- 4662313 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟฟกส 
- 4662604 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 4663315 การจัดการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
- 4663414 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
- 4663611 การสรางภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 
- 4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
- 4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 4664201 กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
- 4664701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
- 4663617การประยุกตใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
- 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

 

  ภาคการศึกษา 2/2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการทวนสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 และไดแจง
อาจารยผูสอนใหปรับแก ดังนี้ 

- 4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 
- 4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
- 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ 
- 4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

 

ปการศึกษา 2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการทวนสอบ ขอสอบปลายภาคและเกรดทุกวิชา ใน
ภาคการศึกษา 1/2562 และ 2/2562 โดยใหอาจารยผูสอนในหลักสูตร นําสง มคอ.5 ขอสอบปลายภาค ใบสรุปสง
เกรด และรายงานสรุป ทส.03 มายังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถเลือกวิธีการนําสงจาก
แบบใดแบบหนึ่ง ตอไปนี้ 

แบบที่ 1 นําสงเปนสําเนาถาวร (hard copy) ใหนําสง ณ หอง 8-406 
แบบที่ 2 นําสงเปนไฟล .pdf จะตองทําการผสานไฟลทั้งหมดเขาดวยกัน เปน 1 ไฟล/1 รายวิชา/

เทอม โดยเรยีงลําดับ ดังน้ี 
      1. ขอสอบปลายภาค 
      2. ใบสงเกรด 
      3. มคอ.5 
      4. รายงานสรุป ทส.03 

      5. ทส.04 
 

หลักการตั้งชื่อไฟล .pdf 
2562_1_รหัสวิชา_ชื่อวิชา_ชื่อผูสอน.pdf 
2562_2_รหัสวิชา_ชื่อวิชา_ชื่อผูสอน.pdf 

 

ที่เก็บไฟล 
https://drive.google.com/drive/folders/0B1LPwSZPgVvJbVZzVkVKMU1FN00 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 จากการพิจารณาทวนสอบเกรด พบวา การกําหนดสัดสวนคะแนนไมสอดคลองกับที่ระบุใน มคอ.3 ไดแก  
- 7000490 สหกิจศึกษา ใหปรับสัดสวนคะแนน เปน คะแนนเก็บ 60 กลางภาค 0 ปลายภาค 40 
- 4664702 การฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหปรับสัดสวนคะแนน เปน คะแนนเก็บ 75 

กลางภาค 0 ปลายภาค 25 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดําเนินงานในระดับตาง ๆ ผูเก่ียวของในระดับคณะ 
หลักสูตร และผูสอนไดนํามาศึกษาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
รายวิชาเดียวกันในปการศึกษาตอไป 
 

 
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 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 

การประเมินผูเรียน 3 ขอ 2 ขอ 
2 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 

คะแนน 

 9   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 - 
สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.3 
จุดแข็ง 

 มีระบบสารสนเทศใหหลักสูตรสามารถตรวจสอบการนําสง มคอ.3 มคอ.4  มคอ.5 และ มคอ.6 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีระบบสารสนเทศการแจงเตือนการสง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ไปยังผูสอน 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 - 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยดินาถ หลําสุบ  โทรศัพท  : 089-5998038 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  ผูชวยศาสตราจารยดินาถ หลําสุบ  โทรศัพท  : 089-5998038 
 

เกณฑการประเมิน 
- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
 
หมายเหตุ : 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว ดังนี้ ขอ 2 ระบุวา“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได ทั้งนี้
ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”ขอ 3 ระบุวา“ใหถือวาตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงช้ี เปนเพียงแนวทางเทาน้ัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
กําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซ่ึงแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมั ติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงช้ีใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงช้ีเดิมกอน
ไดหรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงช้ีแบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงช้ีใหม 
ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

  1. มีอาจารยประจําหลักสูตรท้ังสิ้น 5 
คน 

  2. มีการจัดประชุม 6 คร้ัง ดังน้ี 
 - ครั้งที่ 1 วันพุธท่ี 26 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 สถานท่ี อาคาร 8 หอง 8-
404 จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานหลักสูตร 
 - ครั้งที่ 2 วันพุธท่ี 20 
พฤศจิกายน 2562 สถานที่ อาคาร 8 
หอง 8-404 จํานวนอาจารยเขารวม 5 
คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือ
ปรับ สมอ.08 
 - ครั้งที่ 3  วันศุกรท่ี 2 
พฤศจิกายน 2562 สถานที่ อาคาร 8 
หอง 8-404 จํานวนอาจารยเขารวม 5 
คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ชวงท่ี 1 
  - คร้ังท่ี 4 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม
2562 (แบบออนไลน) จํานวนอาจารย
เขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
ประชุมเพ่ือติดตามผลการดาํเนินงาน
ของหลักสูตรชวงที่ 2 
  - คร้ังท่ี 5 วันจันทรที่ 1 มิถุนายน 
2563 (แบบออนไลน) จํานวนอาจารย
เขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
ประชุมเพ่ือติดตามผลการดาํเนินงาน
ของหลักสูตรชวงที่ 3 
  - คร้ังท่ี 6 วันศุกรท่ี 5 มิถุนายน 
2563 สถานที่ (แบบออนไลน) จํานวน
อาจารยเขารวม 5 คน คิดเปนรอยละ 
100 ประชุมเพ่ือทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

9  5.4.1.1 รายช่ือ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตร ซึ่งแสดง
รายช่ืออาจารย
ผูเขารวมประชุมโดยจัด
ประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง 
5.4.1.3 รายงานสรุป
จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีสวนรวมใน
การประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตรในแตละป
การศึกษา 
5.4.1.4 รายงานสรุป
การประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงาน
ของหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.
2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

9  5.4.2.1  มคอ.2
รายละเอียดของ
หลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 
 

5.4.2.2 กรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา  
1.รายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2562 มีจํานวน 27 
รายวิชา และ ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2562 มี 18 รายวิชา  
2. รายวิชาที่สง มคอ.3 กอนเปดภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 มีจํานวน 
23 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562 มี จํานวน 16 
รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4 ถามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ที่เปดสอนภาคเรียนที่  2 ป
การศึกษา 2562 มีจํานวน 2 รายวิชา    
2. รายวิชาที่สง มคอ.4 กอนเปดภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มีจํานวน 
2 รายวิชา 

9  5.4.3.1 มคอ.2 
รายละเอียดของ
หลักสูตร 
5.4.3.2 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 
5.4.3.3 มคอ.4 
รายละเอียดของ
ประสบการณ
ภาคสนาม 

(4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการดําเนินการของรายวิชาใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 มี 
จํานวน 23 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2562 มี จํานวน 16
รายวิชา 
2. ผลการดําเนินการของรายวิชา ที่สง 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2562  มีจํานวน 23 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2562 มี จํานวน 16 
รายวิชา 
 

9  5.4.4.1 รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ทุกรายวิชา 
5.4.4.2 รายงานสรุป
จํานวนและรายช่ือวิชา
ท่ีเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถา
มี) 
1. ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม ที่เปดสอนในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2562 มี จํานวน 2 
รายวิชา 
2. ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามท่ีสง มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มี 
จํานวน 2 รายวิชา  

(5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังจากสิ้นป
การศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการดาํเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 
 

9  5.4.5.1 มคอ.7 
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

6.1 อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ประชุมรวมกันเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3, 4 
6.2 ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ภาคเรียนท่ี 
1/2562 จํานวน 21 รายวิชา จาก 27 
รายวิชา คิดเปนรอยละ 77.77 
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 2/2562 
จํานวน 18 รายวิชา จาก 18 รายวิชา 
คิดเปนรอยละ 100 

9  5.4.6.1 รายงาน
จํานวนรายวิชาท้ังหมด
ที่เปดสอนในป
การศึกษา 
5.4.6.2 รายงาน
จํานวนและรายช่ือ
รายวิชาท่ีมีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว 
 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปที่แลว 
 

9  5.4.7.1 มคอ.3 
รายละเอียดรายวิชา 
5.4.7.2  มคอ.7 
(2561) 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(8) อาจารยใหม (ถามี) 
ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการ
สอน 

ไมมี    

(9)  อาจารยประจําทุก
คนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

9.1 มีอาจารยประจําทั้งสิ้น 5 คน 
 1. ผศ.นลินี   อินทมะโน 
     ไดรับการพัฒนาเร่ือง  

- โครงการ ศึกษาดูงานใน
รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ระหวางวันที่ 20-24 ตุลาคม 
2562  
ณ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

- อบรม หลักสูตร Spring 
fundamental & Spring 
Boot 
ระหวางวันที่ 2-3 
พฤศจิกายน 2562  
ณ Comscicafe สาขา BTS 
แบริ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

- โครงการ อบรม เรื่อง ระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2562 กลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
ณ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติและนานาชาติราช
ภัฏสรุาษฎรธานี ครั้งที่ 15  
ระหวางวันที่ 12-13 
ธันวาคม 2562  

9  5.4.9.1 รายงาน
จํานวนและรายช่ือ
อาจารยประจําทั้งหมด
แตละหลักสูตรในป
การศึกษา 
5.4.9.2 รายงานสรุป
จํานวนอาจารยประจํา
ท่ีไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพในแตละป
การศึกษาแตละ
หลักสูตร 
5.4.9.3 เอกสาร/
หลักฐานการเขารวม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย
ประจําแตละคนแตละ
หลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏรธานี 

- อบรมการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันดวย Laravel 
Framework  
ระหวางวันที่ 19-21 
กุมภาพันธ 2563  
ณ อาคารศนูยภาษาและ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางความรู
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 
2562 วันที่ 15 มกราคม 
2563 ณ หองประชุม 10-
103 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน  
วันที่ 3 เมษายน 2563 
โครงการ การใชโปรแกรม
ติดตามการทํางาน แบบ
ออนไลน วันที่ 10 เมษายน 
2563  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2562 
ระดบัหลักสูตร และสํานัก/
สถาบัน ออนไลนดวย
โปรแกรม Microsoft 
Teams วันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 

 2. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว 
     ไดรับการพัฒนาเร่ือง  

- โครงการสัมมนา VDI 4-5 
มิถุนายน 2562 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลง
กรณ 

- โครงการ Active learning 
สาํหรับอาจารย 24 – 28 
มิถุนายน 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- โครงการอบรม 
Fundamental of 
Machine Learning 23-26 
กรกฎาคม 2562 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
sofware park และ มอ.
ปตตานี 

- โครงการอบรม Network 
WIFI technology 
Workshop 13-16 สิงหาคม 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

- การเปนพลเมืองดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 23-
24 สิงหาคม 2562 

- พัฒนาตนเองเก่ียวกับการ
ทํางานวิจัยที่ประเทศไตหวัน 
1-31 ตุลาคม 2562 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Deep Learning 19-22 
พฤศจิกายน 2562 มรภ.
สงขลา, sofware park และ 
มอ.ปตตานี 

- โครงการประชุมวิชาการ 
JICET 2020 25-27 
พฤศจิกายน 2562  ประเทศ
อินโดนีเซีย เอกสารอางอิง 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
SDN Implementation 
20-25 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การดําเนินกิจกรรมบน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ระบบเครือขายสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา" คร้ังท่ี 
40 Workshop on UniNet 
Network and Computer 
Application ระหวางวันท่ี 
15 - 17 มกราคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ 
Machine Learning with 
Python 25-27 กุมภาพันธ 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลยสงคราม จ.พิษณุโลก 

- Attended Virtual 
Presentation 3rd Annual 
International Conference 
on Information 
Technology and 
Engineering Applications 
(ITEA-2020) 22-23 March 
2020 เอกสารอางอิง 

- อบรมการพัฒนา Facebook 
Chatbot ดวย ChatFuel 
และ Integromat 13-14 
พ.ค.2563 โดย ผศ.ดร.กิตติ
พงศ สุวรรณราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย
สงคราม จัดโดย มรภ.ยะลา 
13-14 พฤษภาคม 2563 

 3. อาจารยญาณพัฒน ชูช่ืน 
     ไดรับการพัฒนาเร่ือง  

- โครงการ สัมมนาการจัดการ
ความรู (KM) สูแนวปฏิบัติที่
ดี (Good Practice)  22 
สิงหาคม 2562 งาน
มาตรฐานและประกัน
คุณภาพ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ณ 
หองประชุม ชั้น 7 อาคาร



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- โครงการ บรรยายพิเศษ 
เรื่อง การปรับตัวของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยภายใต
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วันท่ี 11 กันยายน 
2562 ณ หองเรียนรวม 66-
511 ชั้น 5 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 

- โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ วันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2562 ณ หอง
ประชุม 2 ช้ัน 4 อาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
แบบอิงสมรรถนะ 11 
ธันวาคม 2562 ณ หอง
ประชุม 10-103 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

- โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เสริมสรางความรู
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 
2562 วันที่ 15 มกราคม 
2563 ณ หองประชุม 10-
103 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมการใช
เคร่ืองมือในการจัดการเรียน
การสอน และการสงเกรด
ผาน edoc ออนไลน วันที่ 3 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

เมษายน 2563 โดย อ.เสรี 
ชะนะ รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ อ.วันฉัตร 
จารุวรรณโน ผูอํานวยการ
สํานักสงเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

- โครงการ การใชโปรแกรม
ติดตามการทํางาน ดวย MS-
Teams, Planner ผาน
โปรแกรม Zoom วันที่ 10 
เมษายน 2563 โดย อ.เสรี 
ชะนะ รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมจิตวิทยาการ
สอนออนไลน ผานโปรแกรม 
Zoom วันท่ี 17 เม.ย. 63 
โดย อ.รุงรังสิมา สัตยไชย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

- โครงการ การจัดการเรียน
การสอนดวย Google 
Classroom ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 22 เมษายน 
2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมเคร่ืองมือใน
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 30 เมษายน 
2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

127 

ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
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ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมการวัดและ
ประเมินผล การสอน
ออนไลน ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 8 พ.ค. 63 โดย 
อ.ดร.มนตรี เดนดวง คณบดี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  

- โครงการ อบรมเทคนิค
วิธีการสอนเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนรู เทคนิคของครู 
VS นักเรียน ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 14 พ.ค. 63 
โดย ผศ.ดร.ณรงค กาญจนะ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (Self Assessment 
Report : SAR) ปการศึกษา 
พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร 
และสํานัก/สถาบัน ออนไลน
ดวยโปรแกรม Microsoft 
Teams 15 พฤษภาคม 
2563 งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ สํานัก
สงเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมการสราง
แบบทดสอบดวย Google 
Form และ Microsoft 
Form ผานโปรแกรม Zoom 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมการสราง 
Video Classroom ดวย 
Flipgrid ผานโปรแกรม 
Zoom วันที่ 25 พฤษภาคม 
2563 โดย อ.เสรี ชะนะ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมการบันทึก
หนาจอดวย OBS Studio 
ผานโปรแกรม Zoom วันที่ 
29 พฤษภาคม 2563 โดย อ.
เสรี ชะนะ รองผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 4. อาจารยเสรี ชะนะ 
     ไดรับการพัฒนาเร่ือง  

- โครงการอบรม หลักสูตรการ
พัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ระดบัสูง  (นบม. รุนท่ี 30 ) 
22 กรกฎาคม - 27 
กรกฎาคม 2562 

- โครงการศึกษาดูงาน ณ 
สหราชอาณาจักร 7-15 
กันยายน 2562   

- โครงการอบรม สมัมนา
เครือขายสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว
ประเทศ ณ เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี  11-13 
มีนาคม 2563 

 5. ผศ.ดินาถ หลําสุบ 
     ไดรับการพัฒนาเร่ือง  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

- โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เสริมสรางความรู
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปการศึกษา 
2562 วันที่ 15 มกราคม 
2563 ณ หองประชุม 10-
103 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ วันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2562 ณ หอง
ประชุม 2 ช้ัน 4 อาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- โครงการ ศึกษาดูงานใน
รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันที่ 20-24 
ตุลาคม 2562 ณ จังหวัด
กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบครีีขันธ 

- การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติและนานาชาติราช
ภัฏสรุาษฎรธานี ครั้งที่ 15 
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุาษฏรธานี 

- โครงการ บรรยายพิเศษ 
เรื่อง การปรับตัวของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยภายใต
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วันท่ี 11 กันยายน 
2562 ณ หองเรียนรวม 66-
511 ชั้น 5 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

- โครงการ อบรมการใช

เครื่องมือในการจัดการเรียน

การสอน และการสงเกรด

ผาน edoc ออนไลน วันท่ี 3 

เมษายน 2563 โดย อ.เสรี 

ชะนะ รองผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ อ.วันฉัตร 

จารุวรรณโน ผูอํานวยการ

สํานักสงเสรมิวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

- โครงการ การใชโปรแกรม
ติดตามการทํางาน ดวย MS-
Teams, Planner ผาน
โปรแกรม Zoom วันที่ 10 
เมษายน 2563 โดย อ.เสรี 
ชะนะ รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทํารายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (Self Assessment 

Report : SAR) ปการศึกษา 

พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร 

และสํานัก/สถาบัน ออนไลน

ดวยโปรแกรม Microsoft 

Teams 15 พฤษภาคม 

2563 งานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ สํานัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

9.2 ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 5 คน 
9.3 คิดเปนรอยละ 100 

(10) จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 50 ตอป 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 
2 คน 
 1. นางสาวสมลัคน บัวทอง 
     ไดรับการพัฒนาเร่ือง  

- อบรม วิธีการใชงานโปร แก
รมภาษาอังกฤษ 
Discoveries และเขารวม
ทดสอบประเมิน
ความสามารถการใช
ภาษาอังกฤษ วันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562      
ณ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

- เขารวม ประเมินสมรรถนะ
ดานการใชดิจิทัล (Digital 
Literacy) ตาม
มาตรฐานสากล วันท่ี 14 
มกราคม 2563  ณ สํานัก
วิทยบริการและ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2562 
ระดบัหลักสูตร และสํานัก/
สถาบัน ออนไลนดวย
โปรแกรม Microsoft 
Teams  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

2. นายประภัสสร นุนแกว 
 ไดรับการพัฒนาเร่ือง  

- อบรม โครงการสํานักงานสี
เขียน  (Green office)
วันที2่5-26กุมภาพันธ 2563 
ณ หองประชุมช้ัน7สํานักงาน

9  5.4.10.1 เอกสาร/
หลักฐานการเขารวม
โครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของบุคลากร
สนับสนุน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

- เขารวม ประเมินสมถน 
Digital Literacy 
Certification (IC3) ณ 
อาคารศนูยภาษาและคอม
พอวเตอร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

10.2 ไดรบัการพัฒนาตามเกณฑ 2 คน 
10.3 คิดเปนรอยละ 100 

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/ 
บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีขอมูล
นักศึกษาปสุดทาย ดังนี้ 
- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย 41 คน 
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 41 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดบัความพึงพอใจ 4.18 

9  5.4.11.1 รายงานสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทายที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 
 

ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ ได
คะแนน 4.54 
 

9  5.4.12.1 รายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่
มีตอบัณฑิตใหม 
5.4.12.2 จํานวน
บัณฑิตที่รับการ
ประเมินทั้งหมด 

1. จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ดําเนินการไดจริง 

11 

2. จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ตองดําเนินการในปการศึกษา 2562 

11 

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

100 

* โดยดูจากจํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7  
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
แหงชาติ 

รอยละ 80 รอยละ 
100 

5 คะแนน 

รอยละ 
100 

5 คะแนน 

รอยละ 
100 

5 คะแนน 

รอยละ 
100 

5 คะแนน 

9   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลท่ีได 
 จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ระบุไวใน มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7 ระบุใหทําเพียง 5 ขอ 
แตหลักสูตรสามารถทําไดทั้งหมด 11 ขอ 
 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 5.4 

จุดแข็ง 
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีใชสําหรับตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.4  มคอ.5 และ มคอ.6 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาตนเองใหเพียงพอสําหรับอาจารยแตละทาน 

2. สงเสริมใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุงรายละเอียด มคอ.3 มคอ.4 ใหสอดคลองกับเทคโนโลยี สภาพสังคม

ปจจุบัน และพ้ืนฐานของผูเรียน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
   - 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

นักศึกษามีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรนอย 

นักศึกษายกเลิกการเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน และทําใหผลการ
เรียนในรายวิชาอื่น ๆ ไมคอยดี ซึ่งมีผล
ตอการเรียนในรายวิชาสถิติสําหรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทบทวนและปรับพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรใหเพียงพอ 

ผลการเรียนของนักศึกษาที่อยู
ในภาวะวิกฤตแลวตองถอน
รายวิชา ทําใหตองปรับ
แผนการเรียน 

นักศึกษาไมจบการศึกษาตามแผนการ
เรียน 
 

อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษา
แนะนําเรื่องการลงทะเบียน
เรียน 

นักศึกษาที่ไมผานรายวิชา
โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 มีจํานวนมาก 

นักศึกษาไมจบการศึกษาตามแผนการ
เรียน 
 

- จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพการทําโครงงาน 

- เพ่ิมรอบพิเศษในการจัด
สอบจบโครงงาน 

- จัดสถานที่ใหนักศึกษาใน
การดาํเนินโครงงาน 

- อาจารยประจําวิชาจะตอง
ประเมินความกาวหนา
อยางตอเนื่องในรายวิชา 

ขาดเคร่ืองมือ อุปกรณสําหรับ
ฝกปฏิบัติท่ีใชกับวิชาเฉพาะ 

ทําใหไมไดฝกปฏิบัติกับอุปกรณจรงิตอง
ฝกกับซอฟตแวร  

จัดซื้อชุดฝกปฏิบัติใหเพียงพอ 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยดินาถ หลําสุบ    โทรศัพท  :  089-5998038 
ผูจัดเก็บขอมูล  :  ผูชวยศาสตราจารยดินาถ หลําสุบ    โทรศัพท  :  089-5998038 
 

เกณฑการประเมิน 

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

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตผุลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
เปาประสงค  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัย โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีการใหความสําคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากทาง
คณะในการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ รวมถึงการการจัดสรรงบประมาณสําหรับการซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด นอกจากนี้
อาจารยผูสอนสามารถดําเนินการขอจัดซ้ือวัสดุหรือครุภัณฑไดตามความตองการใชงานจริง ซ่ึงมีระบบการดําเนินงาน
ดังนี้ 
 -  เมื่อไดรบัการจัดสรรงบประมาณจากคณะ  
 -  ประธานหลักสูตรนําเขาที่ประชุมของหลักสูตร 
 -  อาจารยแตละทานสํารวจความตองการเพ่ือนําสงไปยังฝายพัสดุและการเงินของหลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน 
 -  ฝายพัสดุและการเงินทําการตรวจสอบความเหมาะสมของรายการที่ไดรับแจงและดําเนินการตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ  
 -  ฝายพัสดุและการเงนินาํเสนอตอประธานหลักสตูร 
 -  ฝายพัสดุและการเงนิแจงผลการพิจารณาไปยังผูแจงความจํานง 
 -  ฝายพัสดุและการเงนิสงเร่ืองไปยังคณะเพ่ือดําเนินการในการจัดซ้ือ จัดจาง หรือจัดซอม 
 -  คณะสงรายการวัสดหุรือครุภัณฑมายังหลักสูตร  
 -  หลกัสูตรทําการตรวจรับ 
 -  ฝายพัสดุและการเงนิตรวจสอบรายการท่ีไดรับพรอมเซ็นชื่อกํากับ 
 -  ฝายพัสดุและการเงนิสงวัสดุหรือครุภัณฑไปยังผูแจงความจํานง 
 

การวางแผน (P) 
 อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามาวางแผน
จัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งข้ึนดังนี้ 

- การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  ทั้งในดานแสงสวาง 
อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใชสอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ 
เครื่องโปรเจคเตอร เคร่ืองเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอ้ี ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใชงานรวมทั้งเครือขาย wifi 
ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และส่ืออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการ หองสมุดของ
มหาวิทยาลยั หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

- เตรียมความพรอมสําหรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง โดยวางแผนจัดหาอุปกรณทาง IOT เพื่อใชในการเรียน
การสอน  

- วางแผนติดต้ังหองเรียนอัจฉริยะ 
- วางแผนจัดหาพัสดุและครุภัณฑเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะยายไปยังอาคารเรียนใหมท่ีกําลังจะสรางเสร็จ 
- เตรียมจัดซ้ืออุปกรณในการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสในรายวิชาศึกษาท่ัวไป และในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีอาจารย

ผูสอนมีความพรอม 
- วางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน 
 

การดําเนินการ (D) 
- หลักสูตรส่ังซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเปนไปตามรายไตรมาสตามท่ีกําหนด 
- หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา ไดมอบหมายให นายประภัสสร นุนแกว ไดเตรียมความพรอมของหองเรียน

ใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  ทั้งในดาน แสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยใน
หองเรยีนใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- หลักสูตรไดจัดซ้ือสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบ
แสง จอภาพ เคร่ืองโปรเจคเตอร เคร่ืองเสียง ไมโครโฟน ตลอดจนอุปกรณ โตะ เกาอ้ี ในหองเรียนใหพรอมสําหรับใช
งาน รวมท้ังเครือขาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรจัดซ้ือ อุปกรณทาง IoT เพ่ือใชในการเรียนการสอน 
- หลักสูตรจัดซ้ืออุปกรณสําหรับใชในการติดต้ังหองเรียนอัจฉริยะ 
- หลักสูตรจัดซ้ืออุปกรณสําหรับจัดทําส่ืออิเล็กทรอนิกส 
- หลักสูตรจัดซ้ืออุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
- หลักสูตรมีการจัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร เชน SSD และ RAM เพ่ือใชในการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอรใน

หองปฏิบัติการ 8-402 และ 8-404 
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ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยไดประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หองปฏิบัติการ และมีการรวมประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระบบโดยสํานักพัฒนา
คุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจากผลการประเมิน พบวา การดําเนินการจัดหาส่ิง
สนับสนุนบางอยางมีความลาชา เน่ืองมาจากระเบียบของการจัดซ้ือที่ตองผานหลายข้ันตอน และจะตองเปนไปตาม 
พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ  
 จากการติดตามตรวจสอบการจัดซ้ืออุปกรณ 
 - พบวาอาจารยผูสอนและนักศึกษายังมีความตองการใชงานอุปกรณทาง IoT เปนจํานวนมาก ทั้งนี้นอกจากใช
ประกอบการเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวของแลวยังมีความตองการนําไปใชในการทําโครงงาน และการทําวิจัย  
 - พบวาอาจารยผูสอนตองการอุปกรณสําหรับจัดทําส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไป และในรายวิชาอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนใหทําบทเรียนออนไลนเพ่ือเพิ่ม
ชองทางการศึกษาท่ีหลากหลายใหกับนักศึกษา 
 - พบวาอาจารยผูสอนตองการอุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนเปนจํานวนมาก เชน 
ไมโครโฟน กลอง ขอต้ังกลอง ไฟสองสวาง เปนตน 
  

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากผลการประเมินจะทราบไดวาเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการเรียนการสอนบางเคร่ืองมือมีความตองการใชงาน
จํานวนมาก เชน อุปกรณ IoT อุปกรณสําหรับจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส อุปกรณการเรียนการสอนแบบออนไลน ดังนั้น
หลักสูตรจึงจัดหาอุปกรณดังกลาวเพ่ิมเติม โดยงบประมาณสนับสนุนจากคณะ ดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณทาง IoT ให
เพียงพอกับความตองการของอาจารยและนักศึกษา และจัดซ้ืออุปกรณสําหรับจัดทําส่ืออิเลกทรอนิกสตามความ
ตองการของอาจารยผูสอน จัดซ้ืออุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผน เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูแบบออนไลน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูกํากับดูแลและแจงเตือนใหนักศึกษาเขาสูระบบเพ่ือทําการ
ประเมินเมื่อส้ินปการศึกษา สวนอาจารยถูกกํากับดูแลโดยกรรมการประจําหลักสูตร  

 

การดําเนินการ (D) 
 นักศึกษาและอาจารยเขาสูระบบเพ่ือทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

การประเมินการดําเนินการ (C) 
 จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ปการศึกษา ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
2560 4.25 มาก 
2561 4.78 มากท่ีสุด 
2562 4.86 มากท่ีสุด 

  

 จากตารางแสดงรายละเอียดความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จากป
การศึกษา 2560 ถึง 2562 มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นเปนลําดับต้ังแตปการศึกษา 2560 เนื่องจากหลักสูตรรวมกับคณะ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
ไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อใหมีความรวดเร็วข้ึนโดยการเพ่ิมรอบในการสํารวจเพ่ือสั่งซื้อ จึงทําใหอาจารย
แตละทานมีอุปกรณท่ีตองใชประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
 จากผลการประเมินในสวนของนักศึกษาพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มี
รายละเอียด ดงันี้ 
 

ปการศึกษา ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
2560 4.78 มากที่สุด 
2561 4.30 มาก 
2562 4.16 มาก 

 

 จากตารางแสดงรายละเอียดความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู จะสังเกตวาในปการศึกษา 
2560 นักศกึษามีความพอใจในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากหลักสูตรมีการจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดตามที่นักศึกษา
ตองการ แตในปการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูลดลงมาเล็กนอย 
เนื่องจากอุปกรณบางตัวนักศึกษามีความตองการเพิ่มข้ึน แมวาหลักสูตรมีการจัดเตรียมไวใหแลวประกอบกับ
เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อุปกรณบางสวนท่ีมีอยูจึงอาจไมตรงความตองการ ณ ตอนน้ัน และในป
การศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีการลดลง เนื่องจากเปนชวงท่ีหลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณ
บางสวนสาํหรับการจัดเตรียมอุปกรณของหองปฏิบัตการของอาคารใหม จึงทําใหอุปกรณบางสวนในหองปฏิบัติการที่
ใชงานอยูไมไดรับการปรับปรุง 
 จากการจัดซื้ออุปกรณทาง IoT เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความตองการในการเรียนการสอนรวมท้ังรองรับการทํา
โครงงานและงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา เมื่อเปรียบเทียบหัวขอโครงงาน/งานวิจัยของหลักสูตรระหวางป
การศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ดงันี้ 
  

ปการศึกษา หัวขอโครงงาน/งานวิจัย ท้ังหมด หัวขอโครงงาน/งานวิจัยทางดาน IoT คิดเปนรอยละ 
2561 20 หัวขอ 1 5.00 
2562 24 หัวขอ 5 20.83 

 

 พบวาหัวขอโครงงาน/งานวิจัยที่เก่ียวกับเทคโนโลยี IoT มีของปการศึกษา 2562 มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางเห็นได
ชัดเจนจากรอยละ 5 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 20 
 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 จากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา 
อาจารยมีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 ปยอนหลังอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาระบบการจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรสําหรับอาจารยมีประสิทธิภาพ สวนนักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 3 ปยอนหลังแมจะมีความพึงพอใจที่ลดลงบาง แตความพึงพอใจโดยรวมยังอยูในระดับมากแสดงใหเห็นวา
ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาได ซ่ึงหาก
นักศึกษาตองการอุปกรณที่ใชสําหรับการเรียนหรือการทําโครงงานนักศึกษาสามารถแสดงความจํานงผานอาจารย
ผูสอนได โดยกรรมการหลักสูตรใหความสําคัญในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยการถายทอดนโยบายไปยัง
อาจารยผูสอนใหเล็งเห็นความสําคัญของความพรอมของอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาที่
เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีจะตองเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยไดทําโครงงาน
และงานวิจัยท่ีทันสมัยเพื่อการนําเสนอและตีพิมพงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติตอไป โดยหลักสูตรสนับสนุนให
อาจารยสามารถจัดหาอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่โดยการประสานงานกับฝายพัสดุของหลักสูตร  

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-0-1 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-0-3 การจัดซ้ือเครื่องมือเพ่ิมเติม 
6.1-0-4 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 
6.1-0-5 คําสั่งแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ประจําปการศึกษา 2561 
6.1-0-6 คําสั่งแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ประจําปการศึกษา 2562 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
 การบรรลุ

เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ 
ไม

บรรลุ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 9  

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลท่ีได 
 หลักสูตรมีการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจอยางตอเนื่อง เพ่ือจะสามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให
เพียงพอและตรงกับความตองการ โดยจะเห็นวาความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยมีระดับความพึง
พอใจสูงข้ึนตลอดระยะเวลา 3 ป ถึงแมวาความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนของนักศึกษาจะลดลงบางแตก็ยังอยูในระดับ
มาก 
 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 6.1  
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
2. หลักสูตรมีระบบสารสนเทศในการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของทั้งอาจารยและนักศึกษา 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   ควรใหความสําคัญการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนรองรับความตองการทางเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอรที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และทันสมัย 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น 
 

1. ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับจากการ

เสนอแนะจากผูประเมิน 

1. ควรเพ่ิมจํานวนช่ัวโมงในการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร   
2. ควรนําผลรายงานประสิทธิผลของกลยุทธการสอนในหมวดที่ 4 มา

วิเคราะหเพ่ือวางแผนจัดโครงการ และกํากับติดตามผูสอน เพ่ือให
มีประสิทธิผลที่ดีข้ึน 

3. นําผลการเรียนในรายวิชาที่มีความผิดปกติ มาวางแผนการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนจบ
หลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. ทบทวนกระบวนการในการผลักดันใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
สาํเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

5. หลักสูตรควรดําเนินการใหมีรายวิชาท่ีบูรณาการงานวิจัยกับทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. หลักสูตรควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ใหอาจารยผูสอนนําผลจาก
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5)มาปรับปรุงการ
เรยีนการสอนในครั้งถัดไป 

7. มีการวางแผนในการจัดซ้ืออุปกรณใหมีความเพียงพอตอความ
ตองการในการเรียนการสอน เชน อุปกรณดาน IoT  

ความเห็นของประธานหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการ

เสนอแนะ 

เห็นดวยกับปญหาและขอเสนอแนะ 

การนําไปดําเนินการเพ่ือการ

วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. หลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการปรับความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาแรกเขา 

2. หลักสูตรมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

คณะใหอาจารยประจําหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีการติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนในภาวะวิกฤตแตละ

ภาคการศึกษาโดยผานอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 

4. หลักสูตรมีการจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพรอมสรางทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 หัวขอ “สัมมนาแลกเปลี่ยนความรูทางเทคโนโลยี E-

Sport and Technology By SKRU 2020” 

5. หลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยใชสื่อไอซีทีมอบหมายใหนักศึกษานําเสนอแนวคิด
เรื่องการประยุกตใช AI 

6. หลักสูตรมีการทวนสอบรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

7. หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณท่ีใชสําหรับการ
เรยีนการสอน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

141 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
 

ก า รป ร ะ เ มิ น จ า ก ผู ท่ี สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ
ประเมิน 

จากการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยผูสําเร็จการศึกษา 5 ดาน 
พบวา 

1. ดานการรับนักศึกษา เทากับ 4.13 มาก 
2. ดานการควบคุมดูแลใหคําปรึกษา เทากับ 4.30 มาก 
3. ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 เทากับ 4.15 มาก 
4. ดานหลักสูตรการศึกษา เทากับ  4.16 มาก 
5. ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เทากับ  4.14 มาก 

 ภาพรวมท้ังหมด เทากับ 4.18 ภาพรวมอยูในเกณฑ มาก 
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมิน 

หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในปจจุบันเปนหลักสูตรที่ทันสมัยและได
คุณภาพ 

ข อเสนอการเปลี่ ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ไมม ี 

 
3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ  
 

กระบวนการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินไดดําเนินการจัดทําอยางตอเนื่องทุกป โดยมี 2 หนวยงานเปน
ผูรบัผิดชอบจัดทําแบบสอบถามออนไลนและสรุปผลการประเมิน ดังน้ี 

1. สํา นักส ง เสริม วิชาการและงานทะเบียนรับ ผิดชอบจัดทํ า
แบบสอบถามออนไลนสาํหรับผูใชบัณฑิต 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามออนไลนสําหรับอาจารยประจําหลักสูตรและ
นักศกึษาช้ันปที่ 1-4 

ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร มี 3 กลุม ดังน้ี 
1. นักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 ทําการประเมินออนไลนจาก 

https://passport.skru.ac.th/evaluate/chkuser-
student.php 

2. อาจารยประจําหลักสูตร ทําการประเมินออนไลนจาก 
https://passport.skru.ac.th/evaluate/chkuser-
teacher.php 

3. ผูใชบัณฑิต ทําแบบสอบถามออนไลนเร่ืองความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค จาก 
http://regis.skru.ac.th/work/ 

หลังจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการประเมินหลักสูตรไดทําการประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลว ระบบจะสรุปผลการประเมินเพ่ือใหหลักสูตรนําขอมูลมาใช
ประกอบการพิจารณาวางแผนการดําเนนิงานในหลักสูตรตอไป 
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ขอวิพากษที่สํ าคัญจากผลการ
ประเมิน 

จากผลการประเมินแสดงใหเห็นวา เมื่อบัณฑิตออกไปทํางาน ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจตอตัวบัณฑิต ในระดับมาก 
จากการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต 5 ดาน พบวา 
1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม เทากับ 4.75 
2)  ดานความรู เทากับ 4.45 
3)  ดานทักษะทางปญญา เทากับ 4.47 
4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เทากับ 
4.62 
5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัวบงช้ีน้ีจะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใช
บัณฑิต เทากับ 4.40 
        ภาพรวมท้ังหมด เทากับ 4.54 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมิน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปจจุบันเปนหลักสูตรที่ทันสมัยและได
คุณภาพ 

ข อเสนอการ เปลี่ ยนแปลง ใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ไมม ี 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน(ถามี) ท่ีมี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการเทียบโอน
ยกเวนวิชาเรียนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศ ณ 
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใหมีการเทียบโอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตร
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยทางหลักสูตรไดปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) ของหลักสูตรให
สอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการเทียบ
โอนยกเวนวิชาเรียนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
2562 และเปดรบันักศึกษาเทียบโอนในปการศึกษา 2562 พบวา ไม
มีผูใดสนใจสมัครเรียน 
- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบการวัดผล เรื่อง การตกออก ทําให
นักศึกษาตกออกนอยลงในช้ันปท่ี 1 และ ชั้นปที่ 2 แตจะสงผลใน
ระยะยาว อาจจะทําใหนักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาได
ภายใน 4 ป เพราะนักศึกษาที่อยูในภาวะวิกฤตจะไมสามารถ
ลงทะเบียนเรียนไดเกิน 15 หนวยกิต ในภาคการศึกษาถัดไป 

การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- ในปที่ผานมาไดมีการปรับเปล่ียนระบบสมัครคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาหรือระบบ TCAS โดยในปนี้นักเรียน
สามารถสละสิทธ์ิไดแคครั้งเดียว จึงสงผลใหมี จํานวนนักเรียน
รายงานตัวเขาเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 
หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

1. แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนหมวด
วิชาเฉพาะ เพ่ือช้ีแจงรายงาน มคอ.7 และรับฟง
ขอเสนอแนะ 

กรกฎาคม 2562 กรรมการประจํา

หลักสูตร 

โครงการปรับความรูพ้ืนฐานดานคณติศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาแรกเขา 

กรกฎาคม 2562 กรรมการประจํา
หลักสูตร 

เชิญวิทยากรมาใหความรูแกคณาจารยและนักศึกษา กันยายน – ธันวาคม 2562 กรรมการประจํา

หลักสูตร 

โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร พฤศจิกายน 2562 – 
กุมภาพันธ 2563 

กรรมการประจํา
หลักสูตร 

สาํรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

เมษายน 2563 กรรมการประจํา
หลักสูตร 

จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  มิถุนายน 2563 กรรมการประจํา
หลักสูตร 
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ประจําปการศึกษา 2562 
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แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
กรรมการประจําหลักสูตรเขารวมโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
ตนเองทางวิชาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 
2563 

กรรมการประจํา
หลักสูตร 

 

2. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินงาน กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 
หรือเหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการได
สําเร็จ 

ประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารย
ผูสอนหมวดวิชาเฉพาะ 
เพ่ือชี้แจงรายงาน มคอ.7 
และรบัฟงขอเสนอแนะ 

1 มิถุนายน 2563 กรรมการ

ประจํา

หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 

โครงการปรับความรู
พ้ืนฐานดานคณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร สาํหรบั
นักศึกษาแรกเขา 

1 - 5 กรกฎาคม 2562 กรรมการ

ประจํา

หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 

โครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตร 

1. โครงการปนความรูสูนอง 
- ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 
- ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 
2. แนะนําหลักสูตร 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 ธ.ค. 62  
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 62 
- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 9 ม.ค. 63 

กรรมการ
ประจํา
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 

เชิญวิทยากรมาใหความรู

แกคณาจารยและนักศึกษา 

1. โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาของ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันท่ี 20 - 24 ตุลาคม 2562 
2. โครงการสมัมนาเตรียมความพรอมสราง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะใน
วิชาชีพแกนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563  
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19-21 กุมภาพันธ 2563 

กรรมการ

ประจํา

หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 

สาํรวจระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร 

พฤษภาคม 2563 กรรมการ
ประจํา
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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แผนดําเนินงาน กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 
หรือเหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการได
สําเร็จ 

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)  

พฤษภาคม 2563 กรรมการ
ประจํา
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 

กรรมการประจําหลักสูตร
เขารวมโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาตนเองทางวิชาการ/
วิชาชีพ 

มิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563 กรรมการ
ประจํา
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
 ไมมี 
3.2  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  
ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับแนวโนมของเทคโนโลยีในปจจุบันและในอนาคต 

3.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองดานวิชาการ/วิชาชีพ อยางตอเน่ือง 

 

4. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป 2562 

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนหมวด
วิชาเฉพาะ เพ่ือช้ีแจงรายงาน มคอ.7 และรับฟง
ขอเสนอแนะ 

กรกฎาคม 2563 กรรมการประจํา

หลักสูตร 

โครงการปรับความรูพ้ืนฐานดานคณติศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาแรกเขา 

กรกฎาคม 2563 กรรมการประจํา
หลักสูตร 

เชิญวิทยากรมาใหความรูแกคณาจารยและนักศึกษา กันยายน – ธันวาคม 2563 กรรมการประจํา

หลักสูตร 

โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร พฤศจิกายน 2563 – 
กุมภาพันธ 2564 

กรรมการประจํา
หลักสูตร 

สาํรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

เมษายน 2564 กรรมการประจํา
หลักสูตร 

จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  มิถุนายน 2564 กรรมการประจํา
หลักสูตร 

กรรมการประจําหลักสูตรเขารวมโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
ตนเองทางวิชาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 
2564 

กรรมการประจํา
หลักสูตร 

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา146 

 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 6 

จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. หลักสูตรไดรับความรวมมือจากอาจารยประจําหลักสูตรดวยดี ทําใหอัตราการคงอยูและความพึงพอใจของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด  
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยหลักสูตรไดจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเน่ืองและเพียงพอ เพ่ือนําทักษะและประสบการณท่ีไดมากําหนด
สาระรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิชาการอยางตอเนื่องทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ โดยมีการแนะนําแหลงทุนสําหรับการทํางานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหกับอาจารย
ผูรบัผดิชอบหลักสูตร 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ท่ีใชกํากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) หลักสูตรไดสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุงรายละเอียด มคอ.3 
มคอ.4 ใหสอดคลองกับเทคโนโลยี สภาพสังคมปจจุบัน และพื้นฐานของผูเรียน 

5. หลักสูตรมีระบบและกลไก การดําเนินการท่ีชัดเจนตั้งแตการวางแผนการรับเขานักศึกษา การลงพ้ืนท่ี
ประชาสัมพันธ ข้ันตอนการรายงานตัวที่รวดเร็ว นอกจากน้ียังมีโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยคณะ
และมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรเก่ียวกับโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน 

6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษามีการแนะนําในการปรับแผนการเรียนใหนักศึกษาท่ีอยู
ในภาวะวิกฤต โดยสรางความเขาใจใหอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลแนะนํานักศึกษาในท่ีปรึกษา 

7. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยและคณะ
ควรจัดสรรงบประมาณสําหรบัจัดโครงการเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน 

8. บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดดี และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งบัณฑิตปริญญาตรีไดงาน
ทํารอยละ 81.58 ควรสงเสริมใหบัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

9. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และมีระบบสารสนเทศในการ
ประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของทั้งอาจารยและนักศึกษา โดยควรใหความสําคัญการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนรองรับความตองการทางเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1. ควรสงเสริมและเรงรัดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารท่ีมีคาน้ําหนักมากข้ึน โดยคณะและ

มหาวิทยาลยัควรสรางแรงจูงใจ ใหรางวัลสําหรับอาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารที่มีคาน้ําหนักตาง ๆ 
3. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยการสราง

แรงจูงใจใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน ใหรางวัลสําหรับหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานระดับดี หรือ ดีมาก
รวมถึงเขาศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรเพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

4. สาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรจัดทําระบบการรับสมัครนักศึกษาใหเปนรูปแบบเดียวในทุกรอบ
ของการรับสมัครท้ังมหาวิทยาลัย 

5. สรางชองทางและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกมากข้ึน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหศิษย
ปจจุบันไดเรียนรูนอกหองเรียน เชน การทํางานไอทีระหวางเรียน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการดานไอที 

6. การบูรณาการขามรายวิชา โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาในหลักสูตรควรหารือรวมกันเพ่ือสอนแบบ
บูรณาการขามรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะดานการคิดแกไขปญหามากข้ึน 

7. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
8. อาจารยท่ีปรึกษาควรเอาใจใสดูแลนักศึกษาตกคางอยางใกลชิดและหาแนวทางชวยเหลือ ดังน้ี 
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- ในกรณีที่นักศึกษาตกคางและเรียนไมครบตามหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยที่ปรึกษา 
ประสานงานเพ่ือขอเปดรายวิชากับอาจารยผูสอนและสํานักสงเสริมและงานทะเบียน 

- ในกรณีนักศึกษาตกคางจากรายวิชาโครงงาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผานอาจารยที่ปรึกษา
เพ่ือทราบปญหาและหาวิธีแกไข 

9. หลักสูตรควรจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอรที่รองรับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว และทันสมัย 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 

1. ผศ.นลินี อินทมะโน       ลายเซ็น:________ _______วันท่ีรายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
 
 

2. ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว ลายเซ็น:_______________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 

 

3. นายญาณพัฒน ชูชื่น ลายเซ็น:_______________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
 

 

4. นายเสรี ชะนะ ลายเซ็น:_______________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
 
 

5. ผศ.ดินาถ  หลําสุบ ลายเซ็น:_______________วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 

 
 

ประธานหลักสูตร : ผศ.นลินี อินทมะโน        
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :  1 มิถุนายน 2563 
 
เห็นชอบโดย : ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ (รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 

 
ลายเซ็น:_______________ วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 
 
เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ (คณบดี)  

 
ลายเซ็น:_______________ วันที่รายงาน: 1 มิถุนายน 2563 

 

 

 

yr
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที่ ตัวบงช้ี 
องคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตวับงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิ 
         ปริญญาเอก 
4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารง
 ตําแหนงทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสตูร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการ
เรยีนรู 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดาํเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในปการศึกษา 2562  สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 
 

องคประ 

กอบที่ 
ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต  4.31 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.33 ดี 

4 อาจารย 4.00 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.50 ดี 

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 – 6 3.74 ดี 
 

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉล่ียของแตละตัวบงช้ีขององคประกอบนั้นๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซ่ึงการแปลผล 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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องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบที่ 6 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 4.00 
54.48 

4.54 4.54 
12 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละ 50 
31x100 

81.58 4.08 
38 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 3 - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 4 - 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 3 - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 3 - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2  

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละ 20 
1x100 รอยละ 20 5 
5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละ 60 
3×100 

รอยละ 60 5 
5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 รอยละ 20 
1.6 ×100 

รอยละ 32 5 
5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 4 - 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 3 - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 3 - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 3 - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 11 ขอ 
11 x 100 

รอยละ 100 5 
11 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 4 - 4 4 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 2 – 6 3.74 

ผลการประเมิน ดี 
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประ 
กอบที่ 

คะแนนผาน 
จํานวนตัว

บงชี้ 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตัวบงช้ี

ใน

องคประกอบท่ี 

2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2  4.31 ดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 3.33 ดี 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 4.00 ดี 

5 4 5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
-  3.50 ดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.57 3.75 4.31 3.74 ดี 
 

หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบงช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพ่ือการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลักสูตรไดรับความรวมมือจากอาจารยประจําหลักสูตรดวยดี ทําใหอัตราการคงอยูและความพึงพอใจของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด  

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยหลักสูตรไดจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเน่ืองและเพียงพอ เพื่อนําทักษะและประสบการณท่ีไดมากําหนดสาระ
รายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการตีพิมพเผยแพรงานวิชาการอยางตอเน่ืองทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
โดยมีการแนะนําแหลงทุนสําหรับการทํางานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหกับอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ที่ใชกํากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) หลักสูตรไดสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีการปรับปรุงรายละเอียด มคอ.3 มคอ.4 ให
สอดคลองกับเทคโนโลยี สภาพสังคมปจจุบัน และพ้ืนฐานของผูเรียน 

5. หลักสูตรมีระบบและกลไก การดําเนินการที่ชัดเจนตั้งแตการวางแผนการรับเขานักศึกษา การลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ ขั้นตอนการรายงานตัวที่รวดเร็ว นอกจากน้ียังมีโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยคณะและ
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรเก่ียวกับโครงการประชาสมัพันธหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน 

6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษามีการแนะนําในการปรับแผนการเรียนใหนักศึกษาที่อยูใน
ภาวะวิกฤต โดยสรางความเขาใจใหอาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลแนะนาํนักศึกษาในที่ปรึกษา 

7. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยและคณะควร
จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดโครงการเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมากข้ึน 

8. บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดดี และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทํา
รอยละ 81.58 ควรสงเสริมใหบัณฑิตมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

9. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสํารวจความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และมีระบบสารสนเทศในการ
ประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของทั้งอาจารยและนักศึกษา โดยควรใหความสําคัญการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนรองรับความตองการทางเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรสงเสริมและเรงรัดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารท่ีมีคานํ้าหนักมากข้ึน โดยคณะและ

มหาวิทยาลยัควรสรางแรงจูงใจ ใหรางวัลสําหรับอาจารยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารที่มีคาน้ําหนักตาง ๆ 

3. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยการสราง

แรงจูงใจใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน ใหรางวัลสําหรับหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานระดับดี หรือ ดมีากรวมถึง

เขาศกึษาดงูานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรเพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรจัดทําระบบการรับสมัครนักศึกษาใหเปนรูปแบบเดียวในทุกรอบ

ของการรับสมัครท้ังมหาวิทยาลัย 

5. สรางชองทางและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกมากข้ึน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหศิษย

ปจจุบันไดเรียนรูนอกหองเรียน เชน การทํางานไอทีระหวางเรียน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการดานไอที 

6. การบูรณาการขามรายวิชา โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาในหลักสูตรควรหารือรวมกันเพ่ือสอนแบบบูรณา

การขามรายวิชาในภาคการศึกษาเดยีวกัน เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะดานการคิดแกไขปญหามากข้ึน 

7. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

8. อาจารยที่ปรึกษาควรเอาใจใสดูแลนักศึกษาตกคางอยางใกลชิดและหาแนวทางชวยเหลือ ดังน้ี 
- ในกรณีท่ีนักศึกษาตกคางและเรียนไมครบตามหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยที่ปรึกษา 

ประสานงานเพ่ือขอเปดรายวิชากับอาจารยผูสอนและสํานักสงเสริมและงานทะเบียน 
- ในกรณีนักศึกษาตกคางจากรายวิชาโครงงาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผานอาจารยที่ปรึกษา

เพ่ือทราบปญหาและหาวิธีแกไข 
9. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอรที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

และทันสมัย 
 

 
 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































