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คํานํา 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรไดจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2564  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทําใหม่ันใจวา
มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด สาระสําคัญใน
รายงานฉบับน้ี ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หวังเปนอยางย่ิงวารายงานผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 
2564 จะเปนเอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรในการประเมินคุณภาพ ซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แตละตัวบงช้ีใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา พุทธศักราช 2564 เปนหลักสูตรใหมท่ีผลิต
รวมระหวาง 2 คณะไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับ คณะครุศาสตร สอดคลองกับขอบังคับคุรุ
สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 มุงเนนผลิตครู อาจารย และบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ และเทคโนโลยี ท่ีไดรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสรางพ้ืนฐานความพรอมของการแขงขันในศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักเรียนในทุก
ระดับช้ัน บูรณาการความรูทางคอมพิวเตอรเขากับศาสตรดานตาง  ๆและพัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียน
เพ่ือใหทันกับในยุคขอมูลขาวสารในปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางหยุดชะงัก (Disruption) และวิถีใหม 
(New Normal) ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางแทจริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรม
เขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการ
ประเมินเชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาครูในดานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคม
อาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจน
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพครู ซ่ึงมีศักยภาพในการ
ดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ทางดานบริการวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร และมีเครือขายกับสถาบันใหนักศึกษาไดออกฝก
ปฏิบัติจริง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรูใหแก
นักศึกษากอนเปดภาคเรียน  

ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารย
ผูสอน ใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิต มีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทางเพ่ือใหเขาถึง
นักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากท่ีสุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาส
ตาง  ๆนักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง  ๆท่ีไดจากการเรียนการสอน 

ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระ
หลักสูตรใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และเพ่ิมสมรรถนะการเรียนรูใหกับนักศึกษา ซ่ึงมีการออกแบบหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาท่ีทันสมัย มี
หองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 1 ผาน หลักสูตรได
มาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2  - - - 
องคประกอบท่ี 3  3 2.67 ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 4  3 3.15 ดี 
องคประกอบท่ี 5  4 3.50 ดี 
องคประกอบท่ี 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 12 3.13 ดี 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จดุทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเดน/แนวทางการสงเสริม 

1. คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรมีอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง แตควรสงเสริมตีพิมพในวารสารท่ีมี Impact ท่ี
สูงข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

1. เกณฑการรับท่ีชัดเจน และทบทวนกลยุทธในการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ในปจจุบัน 

2. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยพัฒนาทักษะตามระดับช้ัน 
3. ควรจัดทําแบบสอบความพึงพอใจในส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรเองท่ีจําเปนของหลักสูตรท่ี

ใชในการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะพรอมทํางาน 
4. ควรนําผลประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมาวางแผนในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2564 

 
หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. ขอมูลทั่วไป  
1.1 หลักสูตร  25521641103047 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Education (Computer Education) 

1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
ปการศึกษา 2530 ขณะท่ีสถาบันราชภัฏสงขลายังคงเปนวิทยาลัยครูสงขลา ภาควิชา

คณิตศาสตรไดทําการเปดสอนวิชาโทคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาเอก คณิตศาสตร ปการศึกษา 2536-2540 
เปนชวงตนของการเปล่ียนแปลงจากวิทยาลัยครูสูสถาบันราชภัฏสงขลา มีการจัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร
ศึกษาทําหนาท่ี ความรับผิดชอบ การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร ท้ังในสวนของหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร และหลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา 

ปการศึกษา 2541-2542 สถาบันราชภัฏสงขลาไดปรับมาตรฐานการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพและการบริหารแบบโปรแกรมวิชา มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร โปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร และวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีการจัดทําคูมือโปรแกรมวิชา 

ปการศึกษา 2543 มีการจัดทําเกณฑมาตรฐานโปรแกรมวิชา จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง จัดทํา
คูมือบริหารโปรแกรมวิชา และจัดทําคูมือนักศึกษาในโปรแกรมวิชา 

ปการศึกษา 2564 ไดเปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาข้ึนเปนปแรก 
เปนหลักสูตรใหม สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามุงเนนผลิตครู อาจารย และบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ และเทคโนโลยี ท่ีไดรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสรางพ้ืนฐานความพรอมของการแขงขันในศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักเรียนในทุก
ระดับช้ัน บูรณาการความรูทางคอมพิวเตอรเขากับศาสตรดานตาง  ๆและพัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียน
เพ่ือใหทันกับในยุคขอมูลขาวสารในปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางหยุดชะงัก (Disruption) และวิถีใหม 
(New Normal)  
  
2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา  
 

ยังไมมีผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามปท่ีผานมา 
เน่ืองจากเปนหลักสูตรใหม ป 2564  
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3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร /อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2) 
 

ลําดับ
ที ่ ชื่อ-สกลุ 

ตําแหนงทาง
วิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบัน ปที่จบ 

1 นายทวีรัตน นวลชวย 
x xxxxxxxxx xx x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด.  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณุภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุร ี

2556 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

2546 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภฏัสงขลา 2540 

2 นางพิกุล สมจิตต 
x xxxxxxxxx xx x 
  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร ี

2546 
 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา   วิทยาลัยครเูทพสตร ี 2534 

อ.วท. คอมพิวเตอร วิทยาลัยครเูทพสตร ี 2532 
3 นายสกรรจ รอดคลาย 

x xxxxxxxxx xx x 
 
 

อาจารย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2552 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภฏัสงขลา 2542 

4 นายคมกฤช เจรญิ 
x xxxxxxxxx xx x 
 

อาจารย วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2551 
 

ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา 

2549 

5 นายพัฒนะ  วรรณวิไล 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้ 
คุณทหารลาดกระบงั 

2545 

วท.บ. วทิยาการ
คอมพวิเตอรป์ระยุกต ์

สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

2539 
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3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปจจุบัน) 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงทาง
วิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบัน ปที่จบ 

1 นายทวีรัตน นวลชวย 
x xxxxxxxxx xx x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2556 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

2546 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

สถาบันราชภัฏสงขลา 2540 

2 นางพิกุล สมจิตต 
x xxxxxxxxx xx x 
  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

2546 
 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา  วิทยาลัยครูเทพสตรี 2534 

อ.วท. คอมพิวเตอร วิทยาลัยครูเทพสตรี 2532 
3 นายสกรรจ รอดคลาย 

x xxxxxxxxx xx x 
 
 

อาจารย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2552 

ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา 2542 

4 นายคมกฤช เจริญ 
x xxxxxxxxx xx x 
 

อาจารย วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2551 
 

ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2549 

5 นายพัฒนะ วรรณวิไล 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้ 
คณุทหารลาดกระบงั 

2545 

วท.บ. วทิยาการ
คอมพวิเตอร์
ประยกุต ์

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

2539 
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4. อาจารยผูสอน  
4.1 อาจารยประจํา 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 
กลุม 584235 – 1/2563 
1) นายทวีรัตน นวลชวย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4681401 วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร 
4682001 ภาษาอังกฤษสําหรับครคูอมพิวเตอร 
4682303 ระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับคร ู
4683304 การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูง
สําหรับคร ู

2) นางพิกุล สมจิตต ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

4681101 การจัดระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา 
4684204 โปรแกรมตารางทําการข้ันสูงและการ
ประยุกตใช 

3) นายสกรรจ รอดคลาย วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

4681102 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร 
4681501 สถาปตยกรรมและการซอมบํารุง
คอมพิวเตอร 
4683604 วิทยาการการจัดการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอร 
4684203 การจัดการเรียนการสอนออนไลน 
4683103 วิทยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร 

4) อาจารยคมกฤช เจริญ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

4682602 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
สําหรับคร ู
4683202 การพัฒนาและผลิตส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส 
4683603 ดิจิทัลคอนเทนต  
4682201 การออกแบบมัลติมีเดียและ
แอนิเมชันทางการศึกษา 

5) อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4681301 ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
สําหรับคร ู
4682302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศสําหรับคร ู
4682402 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับ
คร ู
4683605 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
4683606 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนอุปกรณเคล่ือนท่ี 
สําหรับการศึกษา 

6) ดร.จีรนันท แกวมา ปร.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา) EDSC001 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 
7) อาจารยณิชภัทร ชัยวรากรณ ศศ.ม.(พฒันาสงัคม) 1001101 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการท่ีสอน 
8) ผศ.ดร.กาญจนกมล สุวิทยา

รัตน 
กศ.ด.(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) 1001201 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเปนคร ู
9) ผศ.สุธัญญา ฐิโตปการ ปริญญาโท   ศิลปกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต (พัฒนาการครอบครัวและ
เด็ก) 

EDSO001 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 

10) ดร.เอกพล ไพโรจน Ph.D English Language 
Education 

EDLA001 ทักษะการพูดและการฟง
ภาษาอังกฤษ 

11) ผศ.พรรณรอง ฐิติพรวณิช ค.ม.การสอนภาษาไทย EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
12) อาจารยวิภาพรรณ นําอุทิศ ค.ม.หลักสูตรและการสอน 1001101 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

 
 

4.2 อาจารยพิเศษ 
 ไมมี 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 

สกอ. 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีรัตน นวลชวย โทรศัพท  : 0816982565 
ผูจัดเก็บขอมูล :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีรัตน นวลชวย โทรศัพท  : 0816982565 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร ฉบบั พ.ศ.2558 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ผาน ไมผาน 

  1.จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตร ี
ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
โดยมีอาจารยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ ดังน้ี 

1. ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 
2. ผศ.พิกุล สมจิตต 
3. นายสกรรจ รอดคลาย 
4. นายคมกฤช เจริญ 
5. นายพัฒนะ วรรณวิไล 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรหรือรายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
1.1.1-2 สมอ.08 

  2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตร ี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน และมี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทาง  วิชาการเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 5 คน คือ 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 
1 ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2 ผศ.พิกุล สมจิตต ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
3 นายสกรรจ รอดคลาย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ผาน ไมผาน 

4 นายคมกฤช เจริญ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 นายพัฒนะ วรรณวิไล วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรหรือรายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
1.1.2-2 มคอ.2 (หมวด 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 9) 
1.1.2-3 ตารางแสดงผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

  3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน มีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวา 1 
หลักสูตร 
3.1. อาจารยประจําหลักสูตรเปนชุดเดียวกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงทุกคนมี
คุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.3-1 มคอ.2 (หมวด 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 9) 
1.1.3-2 ตารางแสดงผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

  4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
ปริญญาตร ี

- อาจารยประจํา 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ี
สอน หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ได 

- อาจารยพิเศษ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา และมี

ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไม
เกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
4.1 อาจารยผูสอน ประจําปการศึกษา 2564 มีท้ังหมด 11 คน และเปนไปตามเกณฑ  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.4-1 ตารางแสดงอาจารยผูสอน 

  5. การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
ปริญญาตร ี
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุก  ๆ5 ป 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยมีการปรับปรุงเปน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา พุทธศักราช 2564 ซ่ึง
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังท่ี 6 เม่ือ
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ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ผาน ไมผาน 

วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2563  และไดนําไฟลหลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564 
เขาสูระบบ CHECO และ สกอ. ไดตรวจสอบเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.10-1 เลมหลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา  
1.1.10-2 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6/2563 
1.1.10-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6/2563 
1.1.10-4  รายละเอียดการรับรองหลักสูตรพัฒนาใหม 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ป 2563 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย 
สกอ. 

ผาน  ผาน  ผาน บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนน
เปนศูนย 
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หมวดที ่2 อาจารย 

องคประกอบที่ 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผูชวยศาสตราจารยพิกุล สมจิตต  โทรศัพท  : 086-7490109 
ผูจัดเก็บขอมูล :   ผูชวยศาสตราจารยพิกุล สมจิตต  โทรศัพท  : 086-7490109 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเปาหมาย :  
 หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีความรู ความสามารถ ตรงตามเกณฑท่ีกําหนด มี
คุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน และสงเสริมใหมีการพัฒนา ความรู ความสามารถ ของ
อาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหกับหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
 
ผลการดําเนินงาน :  
-  มรีะบบ มีกลไก 
  หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการสํารวจและ
วางแผนระยะยาวเพ่ือกําหนดอัตรากําลังใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือทดแทนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร กรณีท่ีมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีแผนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เกษียณอายุราชการ โดย
คัดเลือกจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม ระบบการคัดเลือกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองการ
สรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดท่ี 1 ขอ 6 เร่ืองของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร และ
ตรงกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ดังน้ันอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา หรือสาขาท่ีสัมพันธกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะมอบหมายใหหลักสูตรมีสวนรวมใน
การคัดเลือกอาจารยตามลําดับ ดังน้ี  

1. หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณตอง
สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือแจงไปยังมหาวิทยาลัยดําเนินการตอ 

2. มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติท่ีหลักสูตรกําหนด และดําเนินการ
สอบคัดเลือกอาจารยโดยการสอบขอเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบทุกข้ันตอน และมอบหมายใหหลักสูตรมีสวนรวมในออกขอสอบ สอบสอน และสอบสัมภาษณ 

3. คณะกรรมการท่ีไดแตงต้ังดําเนินการคัดเลือกพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึน นําผลจากการ
คัดเลือกใหกับคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา และนําผลท่ีไดเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแตงต้ังเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับรองตอไป 
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-  มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ซ่ึง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณตรงตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดไวในมคอ.2 
 
-  มีการประเมินกระบวนการ 
  ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5 คน ซ่ึงทุกคนมีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยข้ันตอนการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามข้ันตอนของ
มหาวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานการอุดมศึกษา และผลการปฏิบัติงาน
พบวาหลักสูตรมีกระบวนการรับ และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน โดยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณตรงตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
ท่ีกําหนดไวในมคอ.2 
 
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากเดิมเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือตองพัฒนาหลักสูตรใหมสาขาคอมพิวเตอรศึกษา จึงวางแผน
กระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําการตรวจสอบคุณสมบัติ  ใชกระบวนการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ซ่ึงแผนและการดําเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุง สามารถทําใหมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรศึกษาซ่ึงเปนหลักสูตรใหมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 
-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
  ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
  หลักสูตรมีระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5 คนท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณ มีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด และมีคุณวุฒิตรงตามท่ีระบุไว
ใน มคอ.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการพัฒนาสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการและ
ไดรับการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาความรูอยางตอเน่ือง 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1 คําสั่งแตงตัง้ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4.1.1.2 มคอ.2 

 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
 หลักสูตรจะตองมีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คงอยูตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาของหลักสูตร และมีความพึงพอใจตอการบริหารอาจารยในระดับดีมาก 
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ผลการดําเนินงาน :  
-  มรีะบบ มีกลไก 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการบริหารอาจารย ดังน้ี  

1. หลักสูตรกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนในหลักสูตร 

2. มีการวางแผนการศึกษาตอของอาจารย และมีแผนอัตรากําลังทดแทน การศึกษาตอและการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ ในกรณีท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเรียนตอเต็ม
เวลา 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามตามกระบวนการการ
บริหารอาจารย โดยจัดใหอาจารยไดสอนตามความถนัด/เช่ียวชาญของแตละรายวิชา และนําผลการทบทวนการ
ดําเนินงานนํามาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานเปนไปตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ประธานหลักสูตร 9 ภาระงานตอสัปดาห กรรมการหลักสูตร 15 ภาระงานตอ
สัปดาห ในกรณีนิเทศก 12 ภาระงานตอสัปดาห) 

อาจารย 1/2564 2/2564 
ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย  ภาระงาน 10.60 ภาระงาน 
ผศ.พิกุล สมจิตต 18 ภาระงาน 12.6 ภาระงาน 
อ.สกรรจ รอดคลาย 20 ภาระงาน 18.60 ภาระงาน 
อ.คมกฤช เจริญ 22 ภาระงาน 18.60 ภาระงาน 
อ.พัฒนะ วรรณวิไล  16.10 ภาระงาน 

 
-  มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไก ดังน้ี  

 หลักสูตรประชุมวางแผนรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน เก่ียวกับการกําหนดบทบาท
หนาท่ี และความรับผิดชอบและมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ตลอดจนการพิจารณา
สัดสวนรายวิชาในแตละภาคเรียน และมีการจัดแบงรายวิชาตามความสามารถ และความรูของอาจารยแตละคน 
อาทิเชน ภาระหนาท่ีในดานการบริหาร พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยในป 2564 มีการแบง
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

  1. หลักสูตรไดมีการมอบหมายความรับผิดชอบไปยังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 
   - ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย รับผิดชอบดานการบริหารงานหลักสูตร กํากับดูแลใหคําปรึกษา   
   - ผศ.พิกุล สมจิตต รับผิดชอบดานการจัดการความรู การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   - อาจารยคมกฤช เจริญ รับผิดชอบดานการบริการวิชาการและงานวิจัย 
   - อาจารยสกรรจ รอดคลาย รับผิดชอบดานพัฒนานักศึกษา  
   - อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล รับผิดชอบการฝกประสบการณวิชาชีพ และดูแลพัสดุและ 
   ครุภัณฑของหลักสูตร 
  2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหตรงกับความ
ชํานาญของอาจารยผูสอน และมีจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม และมีการจัดทํารายงานภาระการสอน 
รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกํากับติดตามการจัดทํา การสง มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ตามกําหนดเวลา 
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-  มีการประเมินกระบวนการ 
  1. จากการติดตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   - ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย รับผิดชอบดานการบริหารงานหลักสูตร และกํากับดูแลให 
     คําปรึกษา   
   - ผศ.พิกุล สมจิตต รับผิดชอบดานการจัดการความรู การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   - อาจารยคมกฤช เจริญ รับผิดชอบดานการบริการวิชาการและงานวิจัย 
   - อาจารยสกรรจ รอดคลาย รับผิดชอบดานพัฒนานักศึกษา  
   - อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล รับผิดชอบการฝกประสบการณวิชาชีพ และดูแลพัสดุและ 
     ครุภัณฑของหลักสูตร 
พบวากรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรม
สงเสริมสมรรถนะ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและทันสมัย 
  2. มีการกําหนดภาระงานสอนเปนไปตามภาระงานข้ันตํ่าตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  จากการประเมินผลการทํางานในปการศึกษา 2564 พบวา หลักสูตรไดมีระบบการบริหารอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบท้ัง 
4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยทุกคนไดสอน
ในรายวิชาตามความถนัด และเช่ียวชาญ รวมท้ังทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝาย และมีการนําเสนอ
เผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ  
 
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  ในภาคเรียนท่ี 1/2564 และ 2/2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับสอนในรายวิชาท่ีมีความถนัด และ
เช่ียวชาญ ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และสาขาอ่ืน  ๆ 
  ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย สอนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นวัตกรรมดิจทัล และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  ผศ.พิกุล สมจิตต สอนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และสาขาวิชาสวัสดิการสังคม 
  อ.สกรรจ รอดคลาย สอนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม
ดิจทัล และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  อ.คมกฤช เจริญ สอนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมดิจทัล 
และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  อ.พัฒนะ วรรณวิไล สอนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม
ดิจทัล และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเสนอช่ืนตนเองไปยังสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือ
รวมสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามความเช่ียวชาญ  
-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรมีกําหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ และมอบหมายภาระหนาท่ีใหกับอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยผูสอน อยางเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู ตลอดจนการพิจารณาสัดสวนรายวิชาในแตละ
ภาคเรียน มีการจัดแบงรายวิชาตามความรู ความสามารถ ของอาจารยแตละคน เชน ภาระหนาท่ีในดานการ
บริหาร พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.2-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย ระดับหลักสูตร 
4.1.2-2 รายงานการประชุม 

 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
 หลักสูตรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยดานการอบรม สัมมนา ผลงานทางวิชาการ และจัด
งบประมาณไปพัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางตอเน่ือง  
 
ผลการดําเนินงาน :  
-  มรีะบบ มีกลไก 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังน้ี  

1. หลักสูตรรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดวางแผนจัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุน
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมกิจกรรม และโครงการตาง ๆ  อยางตอเน่ือง โดยมีแผนระยะยาว 5 ป ใน
การศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

2. หลักสูตรสงเสริมการทําวิจัย ผลงานวิชาการ และการอบรมพัฒนาตนเอง เพ่ือใหหลักสูตรมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ 
 
-  มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังน้ี 
1. หลักสูตรไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย เชน การนําเสนอผลงานวิชาการท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ การอบรมสัมมนาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร ปละ 10,000 บาทตอคน 
2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
3. มีการพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ือง โดยใหขอมูลกับกองนโยบายและแผนเพ่ือระบุชวงเวลาการศึกษา

ตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
4. ข้ันตอนการพัฒนาตนเองของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานระบบ E-doc  

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/บุคลากรสนับสนุน ท่ีมีความประสงคเขาอบรมพัฒนา
ตนเองในหนวยงานภายนอก ขออนุญาตตามแบบฟอรมเพ่ือเสนอไปยังคณบดี ซ่ึงผาน
ความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร (หนวยงานภายในไมตองขออนุญาต) 

          - เม่ือไดรับอนุญาตจึงชําระคาลงทะเบียน 
          - ทําหนังสือขอไปราชการ และอนุมัติคาใชจายจากคณบดี ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
วันไปราชการ 
          - เม่ือไดรับอนุมัติจึงจองต๋ัวเคร่ืองบิน ท่ีพัก 
          - ขอยืมเงินทดลงจาย จากมหาวิทยาลัยฯ ลวงหนา หรืออาจทดลองจายไปกอน และเบิก
คืนหลังเดินทางกลับจากไปราชการ 
          - รายงานการไปราชการหลังจากกลับมาปฏิบัติงานปกติ ไปยังคณบดี 

5. การสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
          - จัดทําแผนเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
          - ทํางานวิจัย/บริการวิชาการ 
          - สอนในรายวิชาท่ีถนัด และสอนตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดความชํานาญ และเช่ียวชาญ 
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- มีการประเมินกระบวนการ 
  หลักสูตรมีการปะเมินกระบวนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังน้ี 

1. การติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการ จากแบบรายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 
2. ติดตามอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในการเขารวมโครงการการเขาสูตําแหนงทางวิชาการระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
    จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ป
การศึกษา 2564 โดยใชแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย/คณะ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.93 จัดอยูในระดับมากท่ีสุด  
      ในกรณีท่ีสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมีภาระงานสอนไม
เกิดภาระงานข้ันตํ่า เพ่ือจะไดมีเวลาสรางผลงานทางวิชาการ 
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  หลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการศึกษาตอ เขารับการอบรมเก่ียวกับ
การขอตําแหนงทางวิชาการ และการทําผลงานวิชาการเพ่ือใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 
-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรมีการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานการศึกษาตอ และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ครบทุกคน 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.3-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย ระดับหลักสูตร 
4.1.3-2 คําสั่งการเขารวมโครงการ 
4.1.3-3 รายงานความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00 คะแนน - 3.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2        คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา (I) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผูชวยศาสตราจารยพิกุล สมจิตต  โทรศัพท  : 086-7490109 
ผูจัดเก็บขอมูล :   ผูชวยศาสตราจารยพิกุล สมจิตต  โทรศัพท  : 086-7490109 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2564 
 
4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดําเนินงาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 1 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน ไดแก 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

 
คิดเปนรอยละ 20 เม่ือเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคํานวณดังตอไปน้ี 
 
วิธกีารคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  

 
ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน

จํานวนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1
จํานวนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ (รอยละ) 20

 
 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดคะแนนเต็ม 5 
X 5 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
X 100 
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ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน
รอยละของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 20
รอยละของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีไดคะแนนเต็ม 5 20
ผลลัพธคะแนนเต็ม 5 5  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.1-1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20.00 
5.00 คะแนน - รอยละ 20.00 

5.00 คะแนน บรรลุ 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ผลการดําเนินงาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน ไดแก    
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 
2 ผศ.พิกุล สมจิตต 

 
คิดเปนรอยละ 60 เม่ือเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับ 3.33 คะแนน รายละเอียดการคํานวณ
ดังตอไปน้ี 

วิธกีารคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ 2
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ (รอยละ) 40  

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
X 100 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน

รอยละของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 40
รอยละของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 60
ผลลัพธคะแนนเต็ม 5 3.33

เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.2-1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 60.00 
5.00 คะแนน - รอยละ 40.00 

3.33 คะแนน ไมบรรลุ 

  

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานท่ีหลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังหมด จํานวน 7 เร่ือง  
 

คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เทากับ 
รอยละ 28 คะแนนท่ีไดเทากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคํานวณ ดังน้ี 
วิธกีารคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
 

 
 

ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1.4
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5
ผลลัพธ (รอยละ) 28  

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
ตารางคํานวณตามสูตรขางตน จํานวน

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย 28

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 20

ผลลัพธคะแนนเต็ม 5 5  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 
X 100 
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ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑการประเมินตามคูมือ 

ที่ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40 

- มีการย่ืนจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60 

4 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมท่ี 1 

0.80 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน 
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2562 

1.00 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 1.00 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว ไดแก 
- ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
- ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
- ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
- กรณีศึกษา 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
- ซอฟตแวร 
- พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก 
คุณภาพผลงานสรางสรรคดานสนุทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 - งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
Online      0.20 

7 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 
8 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 
9 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 
10 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
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รายงานผล: ขอมูลผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค 

ที่ ขอมูลพื้นฐาน คา
น้ําหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ตนสังกดัอาจารย 

(หลักสูตรและคณะ) 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

แหลงตีพิมพ 
วันที่เผยแพร

ผลงาน 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ ท่ี ตี พิมพ ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
- มีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 

   

คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการสนาม
ฟุตบอลหญาเทียม/ 

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 12/ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

23 มิถุนายน  
2564 

ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 

 

คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง เมืองสิงขรา/ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครบรอบ 15 ป มหาวิทยาลัยราชพฤกษ/ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

26 พฤศจิกายน 
2564 

ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 

 

คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการ
รานอาหาร/ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 12 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

25 กุมภาพันธ 
2565 

ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 

 

คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง วิถีชีวิตชาวสวนยางพารา/ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเครือขายภาคใต คร้ังท่ี 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

10-11 
มีนาคม 
2565 

ทวีรัตน นวลชวย 
พิกุล สมจิตต 

สุภกิณห เจริญมาก 
ปฐมพงศ ต้ังพรประสิทธิ 

คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การออกแบบและพัฒนาระบบยืมคืนและสงซอม
อุปกรณไอที บริษัทไทยยูเน่ียน ซีฟูด/ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเครือขายภาคใต คร้ังท่ี 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

10-11 
มีนาคม 
2565 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน คา
น้ําหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย ตนสังกดัอาจารย 

(หลักสูตรและคณะ) 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

แหลงตีพิมพ 
วันที่เผยแพร

ผลงาน 
วัลลภา พลแสง,  
ดินาถ หลําสุบ,  

สกรรจ รอดคลาย และ
นลินี อินทมะโน 

คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ระบบขายอุปกรณกอสรางบริษัท Ps. Power 
จํากัด/ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

14 ธันวาคม 2564 

ดานิยาน พรอมมูล,  
ขวัญทิพย ภูวดลรังสรรค, 

พัฒนะ วรรณวิไล,  
กฤษณวรา รัตนโอภาส 

และดินาถ หลําสุบ 

คอมพิวเตอรศึกษา 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
 

25 มีนาคม 
2565 
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สรุปคะแนนผลรวมถวงน้ําหนัก 
ลําดับ คานํ้าหนัก จํานวนผลงาน คะแนน

1 0.20 7.00 1.4
2 0.40 0.00 0
3 0.60 0.00 0
4 0.80 0.00 0
5 1.00 0.00 0

7 1.4รวมคะแนนผลงานวิชาการท้ังหมด  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ประเด็น 
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละ 25.00 
5.00 คะแนน - รอยละ 28.00 

5.00 คะแนน 
บรรลุ 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

4.2 คุณภาพอาจารย 4.44 คะแนน - 4.44 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3         ผลที่เกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผูชวยศาสตราจารยพิกุล สมจิตต  โทรศัพท  : 086-7490109 
ผูจัดเก็บขอมูล :   ผูชวยศาสตราจารยพิกุล สมจิตต  โทรศัพท  : 086-7490109 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารย 
ผลการดําเนินงาน 
     ในการรายงานผลการดําเนินงานใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ตอไปน้ี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวน 5 ทาน ซ่ึงอาจารยมีความเพียงพอตอสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ีใชสําหรับการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมท้ังมีการจัดทําแบบสํารวจแนวโนมอัตราการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อัตราการคงอยู รอยละ 100 ดังน้ี 

ลําดับ มคอ.2 ปการศึกษา 2564 
1 ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 
2 ผศ.พิกุล สมจิตต ผศ.พิกุล สมจิตต 
3 นายสกรรจ รอดคลาย นายสกรรจ รอดคลาย 
4 นายคมกฤช เจริญ นายคมกฤช เจริญ 
5 นายพัฒนะ วรรณวิไล นายพัฒนะ วรรณวิไล 

รอยละอัตราการคงอยู - 100  
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.3.1-1 อัตราการคงอยูของอาจารย 

 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย 
ประเด็นเปาหมาย :  
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจใน  (1) กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย และ (2) การสงเสริม
ผลักดันใหมีการศึกษาในระดับปริญญาเอก/ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอยางท่ัวถึง  
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือหารือ
ดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกคร้ัง ทําให
การหารือการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน การติดตามการจัดทํา มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดําเนินงานตามหนาท่ี การจัดทํา มคอ. 3 - 7 ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอน 

คาคะแนนเฉล่ียการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหาร
จัดการหลักสูตร ในปการศึกษา 2564 ดังน้ี 

รายการ ผลการประเมินความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 
ครั้งที่ 1(n=4) ครั้งที่ 2 (n=5) 

1.การรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
2. การบริหารจัดการอาจารย 4.85 4.92 4.89 
3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.78 4.85 4.82 

คาเฉลี่ย 4.88 4.92 4.90 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ท่ีไดทํา
หนาท่ีผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอกระบวนการท่ีได
ดําเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ  

 
สรุปแนวโนมผลการดําเนินการและความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2564 

หัวขอ แนวโนม 
อัตราการคงอยูของอาจารยในหลักสูตร เทาเดิม 
ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวมท้ังหมด เทาเดิม 

 
- ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศหรือโดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุมเดียวกัน

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดนอยางแทจริง (ถามี) 

 ไมมี 
เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3.2-1 ความพึงพอใจของอาจารย 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3.00 คะแนน - 2.00 คะแนน ไมบรรลุ 

 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2564 หนา 28 
 

หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู  
 

ปการศึกษาที่
รับเขา 

 จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา (คน) 
ปการศึกษา 

2564 
ปการศึกษา 

2565 
ปการศึกษา 

2566 
ปการศึกษา 

2567   

ปการศึกษา 2564 32/30 - - -   
รวม 32/30 - - -   

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

1) นักศึกษารับเขาเกินจากแผนการรับจํานวน 2 คน เกิดปญหาจากการส่ือสารภายในองคกร 
 

3. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  

ชั้นปที ่
 จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา (คน) 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

ปการศึกษา 
2564 

ปการศึกษา 
2565 

ปการศึกษา 
2566 

ปการศึกษา 
2567 

1 - - 30(93.75%) - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 
6 - - - - - - 

รอยละของ
นักศึกษาท่ีสอบ
ผานตามแผน

กําหนด
การศึกษา 

- - 30(93.75%) - - - 

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

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
    สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ

กับจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา 
 

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี 2  รอยละ  93.75 
นักศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี 3  รอยละ  - 
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี 4  รอยละ  - 
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี 5  รอยละ  - 
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5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)    -  คน 

5.1 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร          -  คน 
5.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร           -  คน 
5.3 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร             -  คน 

หมายเหตุ เน่ืองจากเพ่ิงเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 เปนปแรก 
 
6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

เน่ืองจากเพ่ิงเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 เปนปแรก จึงไมขอรับการประเมินในหัวขอ
ดังกลาว  
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องคประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  อาจารยสกรรจ รอดคลาย  โทรศัพท  : 089-7349065 
ผูจัดเก็บขอมูล :   อาจารยสกรรจ รอดคลาย   โทรศัพท  : 089-7349065 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานท่ีหลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 
3.1.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามีกระบวนการและข้ันตอน
ตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาดวยระบบ TCAS โดยคุณสมบัติของนักศึกษาสอดคลองกับคุณสมบัติ
ของผูเขาศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
 
ผลการดําเนินงาน :  
-  มรีะบบ มีกลไก 
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามีกระบวนการและข้ันตอนตามระบบและ
กลไกการรับนักศึกษาดวยระบบ TCAS โดยคุณสมบัติของนักศึกษาสอดคลองกับคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ท่ีกําหนดในหลักสูตร 
          หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาบัณฑิตสงแผนการรับนักศึกษาพรอมคุณสมบัติ
ผานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ประจําป
การศึกษา 2564  โดยอางอิงคุณสมบัติตามท่ีไดระบุไวใน มคอ.2  เพ่ือนําเขาพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ท่ีประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับ 

- การรับนักศึกษาของหลักสูตรไดกําหนดจํานวนรับ 30 คน ตองสําเร็จการศึกษา
ระดบัชั �นมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 

- มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเน่ือง) พ.ศ. 2549 หมวดท่ี 1 การรับเขา
ศึกษา 
 
-  มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

รอบการรับสมัครนักศึกษาป 2564 
 

รอบท่ี 1 รอบ portfolio - 
รอบท่ี 2 รอบโควตา 

1) รอบรับตรงรวมกัน คร้ังท่ี 1 
2) รอบรับตรงรวมกัน คร้ังท่ี 2 
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รอบท่ี 4 รอบรับตรงอิสระ  
เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสนใจศึกษาตอมีโอกาสเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากย่ิงข้ึน  การ
รับสมัครนักศึกษาป 2564 น้ีไดมีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และผูสมัครท่ีผานการ
คัดเลือกผูจะตองยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของ TCAS กอนจึงจะสามารถรายงานตัวได โดย
มีเง่ือนไขการรับสมัครแตละรอบดังน้ี 
1. รอบที่ 1 Portfolio 
 - 
2. รอบที่ 2 รอบโควตา 
 2.1 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยรวมกับคณะในการขยายการรับนักศึกษาในลักษณะของโควตา
คณะ  โดยคณะดําเนินการกระบวนการรับสมัครท้ังหมดเอง ท้ังการประชาสัมพันธ รับสมัคร คัดเลือก 
ประกาศผลคัดเลือก โดยคุณสมบัติผูของสมัคร :ม.6 หรือเทียบเทา เกณฑพิจารณา : GPAX คะแนนGAT(
ความถนัดท่ัวไป) คะแนนPAT5(ความถนัดทางวิชาชีพครู) สุดทายคณะจะสงรายช่ือนักศึกษาท่ีผานการ
คัดเลือกกับคณะเรียบรอยใหกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป 
 2.2 กลุมภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต  รับสมัครรวมกันกับกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การสมัครน้ีเปน
การใหผูสมัครเดินทางมาสมัครดวยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย โดยใชคะแนนสอบจาก สทศ. 
 2.3 แจงความจํานงเฉพาะสาขา รอบแจงจํานง (สําหรับผูไมมีสิทธ์ิสัมภาษณในรอบกลุมภาคี) 
เปนการเปดรับสมัครหลังจากประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณกลุมภาคีฯ และเปดรับเฉพาะผูท่ีสมัคร
เขาศึกษาตอของกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต ประจําปการศึกษา 2564 แลวไมมี
รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ กลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต ประจําปการศึกษา 
2564 ซ่ึงเปดรับเฉพาะบางสาขาวิชาท่ียังมีรายช่ือผูมาสอบสัมภาษณไมเต็มตามแผนรับ โดยมีเง่ือนไขผูท่ีมี
รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต  ประจําปการศึกษา 
2564 แลวไมมีสิทธ์ิสมัครสอบในรอบน้ี 
 
 
3. รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission) 
 รอบรับตรงรวมกัน ครั้งที่ 1 เปนรอบท่ีดําเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใชการย่ืนคะแนน 
คุณสมบัติผูของสมัคร :ม.6 หรือเทียบเทา เกณฑพิจารณา : คะแนนPAT5(ความถนัดทางวิชาชีพครู) จาก 
สทศ. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได เรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยท่ีเขารวม TCAS ท่ัวประเทศ  มี
ผูส้มคัรมโีอกาสมชีื�อผ่านการคดัเลอืกไดท้ั �ง 10 อนัดบั แต่จะสามารถมชีื�อสอบสมัภาษณ์ไดเ้พยีง 1 
อนัดบั เม่ือผานการคัดเลือกแลวสามารถยืนยันสิทธ์ิไดในวันสัมภาษณ 
4. รอบที่  4 รอบรับตรงอิสระ เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสนใจศึกษาตอมีโอกาสเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากย่ิงข้ึน  การรับสมัครนักศึกษาป 2564 น้ีไดมีการปรับรอบรับนักศึกษาตาม
ระบบ TCAS และผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกผูจะตองยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของ TCAS 
กอนจึงจะสามารถรายงานตัวได โดยมีเง่ือนไขคุณสมบัติผูของสมัคร :ม.6 หรือเทียบเทา เกณฑพิจารณา : 
GPAX คะแนน GAT (ความถนัดท่ัวไป) คะแนน PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) 
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การดําเนินงานตาง ๆ  
การประชาสัมพันธ 
 ในการรับสมัคร หลักสูตรไดมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับโรงเรียนเปาหมายผานทางสาม
ชองทางคือ การประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับคณะ และการประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธทางเพจ “งานรับเขานักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซตสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และ ทางเพจ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และทางสถานีวิทยุ 
 การประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับคณะในโครงการ Road Show ของคณะตามโรงเรียน
กลุมเปาหมายซ่ึงไมจําเปนตองเปนพ้ืนท่ีเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธหลักสูตรและ
การรับสมัครรวมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House และการจัดโครงการ Road Show 
ของมหาวิทยาลัยเอง โดยมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายพ้ืนท่ีในการประชาสัมพันธ คือ จังหวัด
สงขลา  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  โดยจะกําหนดโรงเรียนในการประชาสัมพันธตามสถิตินักศึกษาท่ี
เขามารายงานตัวประกอบการการพิจารณาประวัติการประชาสัมพันธในอดีตควบคูกัน 
 การประชาสัมพันธทางเพจ “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เปนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขา
มาใชทาง Facebook โดยเปดเพจ ช่ือ “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ทางเว็บไซตของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพจหลักสูตร ทางสถานีวิทยุ เพ่ือใชในการแจงขาวสาร ขอมูลเก่ียวกับการรับ
สมัคร และตอบขอซักถามตาง  ๆใหกับท่ีผูสนใจจะสมัครเรียน 
 
การรับสมัคร 
 ในการรับสมัครดําเนินการโดยงานรับเขานักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ท่ีมี
กลไกในการแตงต้ังกรรมการรับสมัคร  กรรมการสอบสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยยึดคุณสมบัติของ
ผูสมัครตามที่หลักสูตรกําหนดไว  และประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณแลวหลักสูตรจึงสงรายช่ือ
กรรมการหลักสูตรเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการสอบสัมภาษณ 
 การรับสมัครนักศึกษาในปน้ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ไดดําเนินการ
รับสมัครนักศึกษาต้ังแตรอบท่ี 2 – 4 โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดมี
บทบาทในการสัมภาษณนักศึกษาใหม โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดช้ีแจงสถานการณการ
รับสมัคร และผลการสัมภาษณ เพ่ือใหกรรมการสัมภาษณไดมีขอมูลการสอบสัมภาษณ 
 
การสัมภาษณ 
 ในการสอบสัมภาษณโดยกรรมการสอบสัมภาษณท่ีมาจากตัวแทนกรรมการประจําหลักสูตร โดย
จํานวนผูสอบผานขอเขียน/ผูมีสิทธ์ิสัมภาษณในทุกรอบการรับสมัครสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะข้ึนรายช่ือใหมากกวาแผนรับท่ีแจงไวต้ังแตรอยละ 10 – 30 เพ่ือใหหลักสูตรมีโอกาสพบ
นักศึกษามากย่ิงข้ึนและหากผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณมีคุณสมบัติผานสามารถเปนผูมีสิทธ์ิรายงานตัวเปน
นักศึกษาตอไปได โดยในกระบวนการสัมภาษณผูสัมภาษณจะถูกสัมภาษณภายใตประเด็นการสัมภาษณ
ดังน้ี 

1. บุคลิกภาพ  
2. การใชภาษา 
3. การวิเคราะหและการแกปญหา 
4. เจตคติตอวิชาชีพ 
5. อ่ืน  ๆตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
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         ตัวแทนกรรมการหลักสูตรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสอบสัมภาษณมีอิสระในการใหนํ้าหนัก
คะแนนประเด็นสัมภาษณขางตน ท้ังน้ีจํานวนผูผานการสอบสัมภาษณข้ึนอยูกับสัดสวนแผนรับในแตละ
รอบของแตละหลักสูตรเอง  นอกจากน้ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไดแสดงขอมูลคะแนน
สอบ เกรดเฉล่ียสะสมของผูสัมภาษณประกอบกับหลักฐานทางการศึกษาใหพิจารณารวมกันดวย 
กรรมการสัมภาษณยังไดตรวจคุณสมบัติของผูศึกษาวาตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดหรือไมดวย เพ่ือเปนการ
คัดกรองผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2  เม่ือสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดรับผลการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลวจึงดําเนินการใหมหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบ
สัมภาษณ เพ่ือใหผูผานการสอบสัมภาษณไดมารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกําหนดไวตอไป 
 
การรายงานตัว 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัคร
ดวยกระบวนการเดียวกัน  คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกขอมูลนักศึกษา รับชําระคาเลาเรียนและ
คาธรรมเนียมแรกเขาผานธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการฯ ในการรายงานตัวผูผานการสอบสัมภาษณจะตองสงหลักฐานใหคณะกรรมการรายงาน
ตัวตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวหรือไม  เพ่ือเปนการคัดกรองคุณสมบัติ
ของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรท่ีไดกําหนดเอาไว  จากน้ัน ผูผานการสอบสัมภาษณตองชําระ
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมแรกเขา ตาง  ๆของมหาวิทยาลัย 
 
-   มีการประเมินกระบวนการ ประเมิน ระบบ TCAS ดีหรือไม อยางไร ดีอยางไร เสียอยางไร กลยุทธ การรับ 
        กระบวนการรับนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียนมีคุณสมบัติเปนไป
ตามขอกําหนดของหลักสูตร และจํานวนของนักศึกษาท่ีรายงานตัวสวนใหญมาจากรอบโควตา   
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดประชุมพิจารณา ระบบและกลไกการรับ และประเมินผลการ
ดําเนินงาน การรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2564 ในวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2563 พบวาจากการรับ
นักศึกษาท้ัง 5 รูปแบบ รับนักศึกษาไดจํานวน 32 คนดังน้ี 
          รอบท่ี 1  Portfolio              แผนรับจํานวน 2 คน    รับไดจํานวน         0  คน 
          รอบท่ี 2  โควตา                          แผนรับจํานวน 20 คน  รับไดจํานวน        16  คน  
          รอบท่ี 3  รับตรงรวมกัน (Admission )    แผนรับจํานวน  8 คน  รับไดจํานวน         9  คน 
          รอบท่ี 4  รับตรงอิสระ            แผนรับจํานวน 2 คน  รับไดจํานวน         7  คน 
 
        จากแผนรับนักศึกษา ในแตละรอบไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวคือ 

ในรอบโควตา ตามเปาหมายการรับนักศึกษาขาดนักศึกษาจํานวน 4 คน หลักสูตรไดประกาศผู
มีสิทธ์ิเขาศึกษาตอมากข้ึนกวาแผนท่ีรับปรากฏวามีนักศึกษายืนยันสิทธ เพ่ิมข้ึนจากแผนท่ีรับ จํานวน 1  
คน รวม 3 รอบ รับนักศึกษาไดจํานวน 25 คน จึงมีการปรับการรับนักศึกษาในรอบท่ี 4  เพ่ิมข้ึน จากแผน
รับ ทําใหในรอบท่ี 4  หลักสูตรรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนอีก 7 คน ปรากฏวาเม่ือรวมท้ังหมดรวมรับนักศึกษาได
จํานวน 32  คน ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด(เกินตามแผนการรับนักศึกษา) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดรวมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบวาปญหาการรับนักศึกษามี
จํานวนนักศึกษาเกินกวาแผนการรับนักศึกษา เน่ืองจากเกิดจาการส่ือสารคลาดเคล่ือนในองคกร 
 การรับสมัครนักศึกษาใหม ป 2564 มีปญหาใหมท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน และสงผลกระทบตอ
รูปแบบในการสมัคร การสัมภาษณ การรายงานตัว ของท้ังผูสมัคร หลักสูตร และมหาวิทยาลัย คือ ปญหา
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทําใหต้ังแตรอบท่ี 2 ประเภทรอบกลุม
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ภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคใต จากเดิมท่ีเปดใหผูสมัครเดินทางมาสมัครดวยตนเองท่ี
มหาวิทยาลัย ตองปรับรูปแบบเปนสมัครออนไลนผานเว็บไซตรับสมัคร  
การสัมภาษณ 
 หลักสูตรไดมีการสัมภาษณนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกในรอบท่ี 2 แตในรอบท่ี 3 พิจารณาจาก
คะแนนในระบบ TCAS และในรอบท่ี 4 (รับตรงอิสระ) จากปญหาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม 2019 (COVID-19) ทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนการส่ือสารในองคกร ทําใหหลักสูตรไมได
สัมภาษณผูสมัคร  
 
การรายงานตัว 
 จากปญหาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทําใหผูเขาศึกษาไม
สามารถเดินทางมารายงานตัวท่ีมหาวิทยาลัยได ต้ังแตรอบท่ี 2 ประเภทรอบกลุมภาคีมหาวิทยาลัยราชภฏั
เขตภูมิศาสตรภาคใต จึงตองปรับรูปแบบจากการรายงานตัวแตละรอบ มาเปนใหผูเขาศึกษาท่ีจะรายงาน
ตัวสงเอกสารหลักฐานมาทางไปรษณีย และกําหนดวันมาถายรูปทําบัตรนักศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ มี
การกําหนดมาตรการตาง  ๆเพ่ือปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด เชน ตรวจวัดอุณหภูมิ ลางมือดวย
เจลลางมือท่ีมีสวนผสมหลักเปนแอลกอฮอล รักษาระยะหาง สวมหนากากอนามัย 
 
การประชุม  
          มีการยกเลิกการประชุมผูปกครองท่ีมหาวิทยาลัย เพ่ือปองกันการรวมตัวกัน และการเดินทางขาม
จังหวัด โดยปรับรูปแบบกิจกรรมมาเปนการประชุมช้ีแจงออนไลน โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน รวมมือกับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมมีการช้ีแจงเร่ือง
ตางๆท่ีนักศึกษาใหมควรทราบเก่ียวกับงานทะเบียน การใชงานระบบทะเบียน การยืนยันการลงทะเบียน 
ชองทางการติดตอเม่ือมีปญหาดานงานทะเบียน กําหนดการการเรียนปรับพ้ืนฐาน รูปแบบการเรียนการ
สอนในสถานการณโควิด การติดตอกับอาจารยผูสอน เคร่ืองมือท่ีใชในการเรียนออนไลน งานสหกิจศึกษา 
และงานประกันคุณภาพ   
 
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 ในป 2565 ยังประสบปญหาโรค COVID-19 ทําใหไมสามารถลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธหลักสูตร ณ 
โรงเรียนเปาหมายได ดังน้ันทางหลักสูตรจึงรวมกับคณะ และมหาวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 

1. สรางเพจเฟชบุกของหลักสูตร เพ่ือเปนชองทางการประชาสัมพันธ ติดตอสอบถาม 
ตลอดจนประชาสัมพันธกิจกรรมของหลักสูตร และการเขารวมกลุมโซเช่ียลมีเดีย 

2. จัดกิจกรรม Open house รวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย 
3. มีกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตร 

 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
          ไมมี 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

          ไมมี 
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สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
            การรับสมัครของนักศึกษาหลักสูตรไดรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยรวมกันประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน Road Show ตามโรงเรียน
ตาง  ๆณ ท่ีต้ัง และประชาสัมพันธผานส่ือโซเชียล ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาให
เปนไปตามแผนได 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.1-1  รายงานการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564  
3.1.1-2  รายงานการประชุมคร้ังท่ี 1 วันอาทิตย ท่ี 20 มิถุนายน 2564   

  

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย : นักศึกษาใหมมีความพรอมในการเขาศึกษาในช้ันปท่ี 1 ท้ังดานวิชาการและการใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก  
          ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ
นักศึกษาใหม โดยดําเนินงานรวมกับคณะวิทยาศาสตร ฯ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
โดยไดวางแผนและจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน ดังน้ีคือ 
การเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ 

1. การเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. การเตรียมความพรอมปรับพ้ืนฐานออนไลนในระดับคณะ และหลักสูตร 
2.1) ความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร 
2.2) ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 
2.3) ความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4) ความรูพ้ืนฐานทางดานฟสิกส 

 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

1. หลักสูตรไดรวมประชุมออนไลนกับคณะ และไดเสนอรายวิชาท่ีตองปรับปรุงพ้ืนฐาน โดย
ประกอบดวย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และฟสิกส อาจารยประ
หลักสูตรเปนวิทยากรอบรม รวมกับอาจารยในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

2. นักศึกษาทุกคนของหลักสูตรไดรวมอบรมออนไลนในชวงวันท่ี 27 มิถุนายน 2564 – 1 
กรกฎาคม 2564 

3. มีการสอบ Pre-Test และ Post-Test สําหรับการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน 
4. มีการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตนักศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัย โดยอาจารยท่ีปรึกษา 
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- มีการประเมินกระบวนการ 
        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา ไดประชุมรวมกัน พิจารณาผล
ดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปใชปรับปรุง พัฒนา ในวันท่ี 20 
มิถุนายน 2564  มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา เปนรูปแบบ Online เนนการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 

2) เพ่ิมรูปแบบเน้ือหา ใหอยูในรูปแบบ Online เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากเน้ือหา
เดิมท่ีมีการเก็บรวบรวมไว  

3) เพ่ิมชองทางการส่ือสารทาง Social เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสารกับนักศึกษา กอนเตรียมความ
พรอมระหวางเตรียมความพรอม และหลังเตรียมความพรอม 

4) ความพรอมของอุปกรณในการเรียนการสอน เชน ระบบอินเทอรเน็ต  
5) อาจารยมีใหคําปรึกษาในการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย ท้ังรายบุคคล และรายกลุม 

 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1) โปรแกรมท่ีใชในการสอนแบบออนไลนท่ีมหาวิทยาลัยใชมี 2 โปรแกรม 1 Google Meet เปนโปรแกรม
แบบฟรีท่ีสามารถใชงานโดยท่ัวไป แตเคร่ืองมือในการใชอาจจะทําใหผูใชไมสะดวก และฟงกช่ันการ
ทํางานท่ัวไป อาจไมรองรับการทํางานครบทุกฟงกชัน 

2) หลักสูตรไดเสนอใหมหาวิทยาลัยใหจัดหาโปรแกรม Zoom มาใชเพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน 

3) การจัดเก็บเน้ือหาความรูท่ีไดจากออนไลนอยางเปนระบบ สามารถใหนักศึกษาเรียนยอนหลังได ผาน
ระบบ Online Learning Center ท่ี  olc.skru.ac.th  ของมหาวิทยาลัย  

4) ผลการทดสอบในการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน พบวา 
   - ในสวนของวิชาเอก Pre-Test คาเฉล่ียเทากับ 6.17 และ Post-Test คาเฉล่ียเทากับ 11.57 
   - ในสวนของวิชาพ้ืนฐาน Pre-Test คาเฉล่ียเทากับ 13.90 และ Post-Test คาเฉล่ียเทากับ 16.21 

5) ในป 2565 ทางหลักสูตรไดพิจารณาการปรับพ้ืนฐาน ลดเหลือ 3 วิชา โดยยกเลิกการปรับพ้ืนฐานเน้ือหา
ทางดานฟสิกส เน่ืองจากเน้ือหามีความทับซอนกับในรายวิชาวิทยาการคํานวณ  

           
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมและรวมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2564    พบวาทุกกิจกรรมกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา 
นักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาช้ันปท่ี 1 มากข้ึน โดยดูจากผลการดําเนินโครงการในแตละ
กิจกรรม และจากสถิติของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามตารางท่ีกําหนดให 
 

ปการศึกษาที่
รับเขา 

จํานวนที่
รับเขา 

จํานวนที่สําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนที่คง
คางอยู 

จํานวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยูรอย

ละ 
2562 - - - - - 
2563 - - - - - 
2564 32 - 30 2 93.75 

 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 ไมมี 
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สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
     การเตรียมความพรอมนักศึกษา หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาทางดานคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ฟสิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะ
เปนแบบออนไลน มีการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   การจัดเก็บเน้ือหาความรูท่ีไดจากออนไลนอยาง
เปนระบบ สามารถใหนักศึกษาเรียนยอนหลังได  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.2-1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปการศึกษา 2564 
3.1.2-2 รายงานผลการดําเนินโครงการ  
3.1.2-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันอาทิตย ที่ 20 มิถุนายน 2564 
3.1.2-4 ผลคะแนนปรับพื้นฐานคอมพิวเตอร  

 
 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 คะแนน - 3.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  อาจารยสกรรจ รอดคลาย  โทรศัพท  : 089-7349065 
ผูจัดเก็บขอมูล :   อาจารยสกรรจ รอดคลาย  โทรศัพท  : 089-7349065 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 

อธิบายผลการดําเนินงานท่ีหลักสูตรไดดําเนินการตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 
3.2.1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเปาหมาย :  

1. นักศึกษาสามารถเรียนรูในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา  

 
ผลการดําเนินงาน :  

1) มรีะบบ มีกลไก 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ดังน้ี  

-    อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการใหคําปรึกษา แนะแนวแกนักศึกษา 
วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
-   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาสงรายช่ือเพ่ือขอแตงต้ังอาจารย
ท่ีปรึกษาประจําปการศึกษา 2564  

2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาดําเนินการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการแก
นักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลไกการสงเสริมพัฒนานักศึกษา โดยรวมกับคณะวิทยาศาสตรจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาภายในคณะดังน้ี 
  1. แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกช้ันป โดยกําหนดใหวันพุธ คาบท่ี 7-8 เปนคาบโฮม
รูม งดการเรียนการสอน ใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพบปะกับนักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาอบรมช้ีแนะนักศึกษา
ใหสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและปลอดภัย ใหความชวยเหลือแกนักศึกษาท่ีมีปญหาดานตาง  ๆ
โดยนโยบายจากทานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดยํ้าใหอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานดูแลและให
คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด เพ่ือลดปญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาท่ีเรียนไมเปนไปตามแผนการ
เรียนซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาตองดําเนินการ ดังน้ี 

1) จัดทําแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
2) ใหคําปรึกษาท้ังแบบรวมและรายบุคคลในรูปแบบออนไลน 

               โดยมีรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาดังน้ีคือ 
3) ช้ันปท่ี 1 รหัส 64  ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

 2.  คณะรวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการดานงานพยาบาลโดยมี
แพทย และพยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและใหคําแนะนําเร่ืองขอมูลดานสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ  
 3.  หลักสูตรไดเขารวมกิจกรรม และโครงการของคณะ เพ่ือเสริมสรางทักษะการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะดังน้ี โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีคําส่ังของคณะ ติดตาม ดูแล นักศึกษาในหลักสูตร 
เพ่ือเขารวมโครงการตาง  ๆดังน้ี 
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         โครงการ/กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย  
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ทุกช้ันป คณะวิทย วันท่ี 27-29 พฤษภาคม 2565 
2) การพัฒนาภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม_English Discoverie (CFER) 
3) โครงการสรางอัตลักษณบัณฑิตวิศวสังคม “คนของพระราชาคาของแผนดิน” วันท่ี 11 

พฤษภาคม 2565 
         โครงการ/กิจกรรมระดับคณะ/กิจกรรมระดับหลักสูตร 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู WISH อาสาเรียนรูศาสนาและพัฒนาสังคม 
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจับจีบผา และผูกผาสําหรับครู WISH 
6) กิจกรรมเสริมสมรรถนะนักศึกษาครูคอมพิวเตอร 

- มีการประเมินกระบวนการ 
1) หลักสูตรรวมกับคณะจัดใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตออาจารยท่ีปรึกษาเร่ือง

การดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา และนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม ดานการ
ควบคุมดูแลใหคําปรึกษาประจําปการศึกษา 2564 คร้ังท่ี 1 มีผลประเมิน 4.10 และคร้ังท่ี 2 มีผลการ
ประเมิน 4.55 

2) หลักสูตรไดจัดหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจใหดีข้ึน จากการ
จัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ  ดาน โดยเฉพาะการสรางกลุมไลน และในเฟสบุค ทําใหมีการประสานงาน
ติดตอระหวางอาจารยและนักศึกษาท่ีรวดเร็วรวมท้ังนักศึกษาเขามาพูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ  มากข้ึน 
โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรียน ปญหาทางบานและการเงิน  ซ่ึงทําใหอาจารยท่ีปรึกษาสามารถแกปญหาใน
เบ้ืองตนได ท้ังดานการเรียนและเร่ืองสวนตัว 

3) COVID-19 ทําใหนักศึกษาและอาจารยไดพบกันในโลกออนไลนเทาน้ัน ทําใหไมมีการ
ปฏิสัมพันธรวมกัน  เกิดความหางกัน ทําใหไมเกิดประสิทธิผลมากพอ 

4) โครงการตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาไดถูกยกเลิกไปบางโครงการ 
เน่ืองจาก COVID-19  

5) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
6) โปรแกรมท่ีใชในการสอนแบบออนไลนท่ีมหาวิทยาลัยใชมี 2 โปรแกรม 1 Google 

Meet เปนโปรแกรมแบบฟรีท่ีสามารถใชงานโดยท่ัวไป แตเคร่ืองมือในการใชอาจจะทําใหผูใชไมสะดวก 
และฟงกช่ันการทํางานท่ัวไป อาจไมรองรับการทํางานครบทุกฟงกชัน 

7) คณะ และมหาวิทยาลัยไดจัดหาโปรแกรม Zoom มาใชเพ่ือความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 

8) การจัดเก็บเน้ือหาความรูท่ีไดจากออนไลนอยางเปนระบบ สามารถใหนักศึกษาเรียน
ยอนหลังได ผานระบบ SKRU Online Learning Center ท่ี  olc.skru.ac.th  ของมหาวิทยาลัย  

9) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
10) Facebook  “หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
11) เว็บไซตคณะ https://sci.skru.ac.th 
12) Line กลุมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยท่ีปรึกษา 
13) วิดีโอประชาสัมพันธหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

           ทําใหมีการประสานงานติดตอระหวางอาจารยและนักศึกษาท่ีรวดเร็วรวมท้ังนักศึกษาเขามา
พูดคุยและปรึกษาปญหาตาง ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะปญหาทางดานการเรียน  ซ่ึงทําใหอาจารยท่ีปรึกษา
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สามารถแกปญหาในระดับตาง  ๆไดดีข้ึน ท้ังดานการเรียนและเร่ืองสวนตัว กลาวคือ มีการวางแผนการลง
เรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาตอเน่ืองอ่ืน ๆ  ตอไปได แต
อยางไรก็ตามกรรมการประจําหลักสูตรมีความเห็นรวมกันวา ระบบการเพ่ิมถอนรายวิชาควรผานการ
เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือรวมกันพิจารณาและแกปญหา 

14) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรไดทํารวมกับคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยฯ โดยทําแผนเพ่ือจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
นักศึกษาในหลักสูตร แตเน่ืองจากวิกฤติโควิด-19 สงผลใหกิจกรรมและโครงการไมเปนไปตามแผน และ
กิจกรรมและโครงการสวนใหญจะจัดในรูปแบบออนไลน หลักสูตรไดจัดกิจกรรมจัดใหเขารวมและสงเสริม
สมรรถนะท้ัง Hard Skill และ Soft Skill  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.2.1-2 Facebook คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
3.2.1-3 ศูนยการเรียนรูออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
3.2.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันอาทิตย ที่ 20 มิถุนายน 2564 
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นเปาหมาย : นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ท่ี 21  
 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 
     ในปการศึกษา 2564  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย  
         คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (อานออก), (W) Riting (เขียนได), 
และ (A) Rithemetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดาน
การสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตาง
วัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ
ดานการส่ือสารสารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู ทักษะความเปนครู)  

1.   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน วันท่ี 20 มิถุนายน 2564 เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  โดยรวมกับคณะ  
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- เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณ เชน จัดหาทรัพยากร ครุภัณฑพัฒนาครูตนแบบดาน
วิทยาการการคํานวน ใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  

- วางแผนจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู สําหรับนักศึกษาปท่ี 1-4 
2. การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

- การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสมรรถนะครูคอมพิวเตอร ในเร่ืองการดูแลคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน และ ภาวะการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม  

- จัดกิจกรรมใหนักศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร 
เชน กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจับจีบผา และผูกผาสําหรับครู WISH โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครู WISH อาสาเรียนรูศาสนา และพัฒนาสังคม 

- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ และการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR 
 
  ความคาดหวังของผลการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 
ปการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพทการเรียนรู 

1 มีรอบรูงานในบทบาทหนาท่ีครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอรในสถานการณจําลองได 

2 ปฏิบัติงานผูชวยครูนําความรูทางคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนได 

3 ปฏิบัติการสอน โดยสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคอมพิวเตอร
ในช้ันเรียนได 

4 มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ และสามารถตอยอดองคความรู ในศาสตร
คอมพิวเตอรในอนาคตได 

 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาไดประชุมดําเนินการรวมกับคณะในการ
ดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ท่ีไดวางแผนไว เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางทักษะการใชชีวิต
แกนักศึกษา โดยหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการตาง ๆ ตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ดังน้ี 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไป
ใชสนับสนุนในงานทางดานความเปนครูคอมพิวเตอร เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม
ผานโครงการตาง  ๆดังน้ี 

- โครงการปรับความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาใหมสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 วันท่ี 21 มิ.ย.-1 
กรกฎาคม 2564 

- โครงการสัมมนากอนฝกประสบการณของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 วันท่ี 18 พ.ค. 2565 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีพื้นฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ผาน

โครงการตาง  ๆดังน้ี 
-  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ และการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทักษะชีวิตในวิชาชีพ มีความ 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม ผานโครงการตาง  ๆเชน 
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- กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจับจีบผา และผูกผาสําหรับครู WISH วันท่ี 11 – 
13 พฤษภาคม 2565 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู WISH อาสาเรียนรูศาสนา และพัฒนาสังคม วันท่ี 10 พค.
2565 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ทุกช้ันป คณะวิทย วันท่ี 27-29 พฤษภาคม 2565 
- โครงการสรางอัตลักษณบัณฑิตวิศวสังคม “คนของพระราชาคาของแผนดิน” วันท่ี 11 

พฤษภาคม 2565 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณในหัวขอ “บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของครู” 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณในหัวขอ “ความรัก ศรัทธา ในวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพครู” 
- กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรูสูอนาคต” 
 

- มีการประเมินกระบวนการ พบวา  
1) โครงการสวนใหญ ไมวาจะเปนในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ถูกยกเลิก 

เน่ืองจากปญหาวิกฤติการ COVID-19 ทําใหโครงการตาง ๆ ท่ีจะจัดใหนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพไม
สามารถจัดได 

2) โครงการหรือกิจกรรมสวนใหญจะจัดในรูปแบบออนไลน ทําใหประสิทธิผลลดตํ่าลง  
3)  โครงการตาง ๆท่ีมีการจัดกิจกรรมแบบออนไลน ตองออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม

กอน 
4) ควรเลือกเคร่ืองมือออนไลนท่ีงายและสะดวกกับผูเรียน  
5) เม่ือสถานการณ COVID-19 ผอนคลาย ทางหลักสูตรไดกลับมาจัดกิจกรรมแบบปกติ เพ่ือ

เพ่ิมสมรรถนะใหกับนักศึกษา ไดแก กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจับจีบผา 
และผูกผาสําหรับครู WISH กิจกรรมเสริมสมรรถนะนักศึกษาครูคอมพิวเตอร เปนตน 
 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1/2564 ยังไมมีการสะทอนกลับผลการ
เรียนรู/ผลการพัฒนา ของนักศึกษา ทางหลักสูตรจึงไดสราง Google Classroom เพ่ือใหนักศึกษาเขียนผลการ
สะทอนกลับจากการเขารวมกิจกรรม และแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน ผานชองทาง Google Classroom 
  

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
  ปรับปรุงแผนการใหคําปรึกษาและชองทางในการใหคําปรึกษาหรือการนัดประชุมนักศึกษาโฮมรูม ตาม
สภาวการณ เชน หากยังมีสถานการณโรคระบาดอาจเพ่ิมชองทางการประชุมผานทางโปรแกรมประชุมออนไลน 
เชน Zoom , MS Team , Google Meet 
  กําหนดใหคงการจัดต้ังกลุม LINE เพ่ือใหคําแนะนําในการปรับแผนการเรียนใหแกนักศึกษา โดยเฉพาะ
เม่ืออยูในภาวะวิกฤติหรือนักศึกษาท่ีตองการคําปรึกษาเปนกรณีพิเศษ และแจงใหอาจารยท่ีปรึกษาประกาศใหแก
นักศึกษาทราบ 
  มี Google Classroom เพ่ือใหนักศึกษาเขียนผลการสะทอนกลับจากการเขารวมกิจกรรม และแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกัน ผานชองทาง Google Classroom 
  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 ไมมี 
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สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :   
  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรไดเขารวม
โครงการกับมหาวิทยาลัย และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยทําแผนเพ่ือจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ  
ใหสอดคลองกับนักศึกษาในหลักสูตร และสอดคลองกับสถานการณ COVID-19  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.3-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.2.3-2 โครงการ/กิจกรรม 
3.2.3-3 การพัฒนาภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม_English Discoverie (CFER) 
3.2.3-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันศุกร ที่ 3 ธันวาคม 2564   
3.2.3-5 Google Classroom เสริมสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 คะแนน - 3.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  อาจารยสกรรจ รอดคลาย  โทรศัพท  : 089-7349065 
ผูจัดเก็บขอมูล :   อาจารยสกรรจ รอดคลาย  โทรศัพท  : 089-7349065 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2564 
 

ผลการดําเนินงาน 
3.3.1 การคงอยู 
ผลการดําเนินงาน :  
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่รับเขา และคงอยู 

ปการศึกษาที่
รับเขา 

จํานวนที่
รับเขา 

จํานวนที่สําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนที่คง
คางอยู 

จํานวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยูรอย

ละ 
2562 - - - - - 
2563 - - - - - 
2564 32 - 30 2 93.75 

การคิดอัตราการคงอยู 
- คิดจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูแตละป 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาท้ังหมด 32 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป 2  คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู (1) - (2) 30 คน (คิดแตละปท่ีรับเขา) 

- คิดอัตราการคงอยูโดยคิดเปนรอยละ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.1-1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปการศึกษา 2564 

 

3.3.2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน :  
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 เน่ืองจากเพ่ิงรับเขานักศึกษาเปนปแรก ยังไมสําเร็จการศึกษา จึงไมขอรับการประเมิน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.2-1 ไม่ม ี

 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน :  
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร แยกเปนแตละปดังน้ี 
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ป
การศึกษา 

ผลการประเมิน 
1/2564 

การแปลผล ผลการประเมิน 
2/2564 

การแปลผล 

2564 3.90 มาก 5.00 มากท่ีสุด 
 

สรุปแนวโนมผลการดําเนินการและความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2564 
หัวขอ แนวโนม 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร ลดลง 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ไมมี 
ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวมท้ังหมด (เปรียบเทียบ 1/2564 และ 
2/2564) เพ่ิมข้ึน 

 
- ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศหรือโดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุมเดียวกัน

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผล
การ 

 ไมมี 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ครั้งที่ 1 และครั้ง ที่ 2 

หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการ
ท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงช้ีท่ี 3.1 และ 3.2 
 
- ชอเสนอแนะของนักศึกษา 

1) อยากใหมีการพัฒนามากข้ึนเพ่ือท่ีจะไดเรียนรูส่ิงใหม  ๆ
2) อยากใหมีการเตรียมความพรอมสําหรับการสอนคะ 

 
โดยหลักสูตรมีการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี ้

1) จากขอรองเรียน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการประชุมรวมกับนักศึกษาเพ่ือดําเนินการ
แกไขปญหาขอรองเรียนในเร่ืองท่ีตองการใหพัฒนา และดําเนินการใหตรงกับความตองการของนักศึกษา
ตอไป 

 
 

สรุปแนวโนมผลการดําเนินการและความพึงพอใจประจําปการศึกษา 2564 
 

หัวขอ แนวโนม 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร ลดลง 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ไมมี 
ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวมท้ังหมด เพ่ิมข้ึน 
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ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศหรือโดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุมเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการดําเนินงานที่
โดดเดนอยางแทจริง (ถามี) 
 ไมมี 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 คะแนน - 2.00 คะแนน ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่  2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  อาจารยสกรรจ รอดคลาย   โทรศัพท  : 089-7349065 
ผูจัดเก็บขอมูล :   อาจารยสกรรจ รอดคลาย โทรศัพท  : 089-7349065 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน :  

ไมขอรับการประเมิน เน่ืองจากเพ่ิงรับนักศึกษาเปนปแรก 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
 - 

 
เกณฑการประเมิน ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการคํานวณ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ - - - - 

  

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

คะแนนท่ีได  = 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  อาจารยสกรรจ รอดคลาย โทรศัพท  : 089-7349065 
ผูจัดเก็บขอมูล :   อาจารยสกรรจ รอดคลาย โทรศัพท : 089-7349065 
การจัดเก็บขอมูล :   ปการศึกษา 2564 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

 การคํานวณคารอยละน้ีไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแต
ไมไดเปล่ียนงาน มาพิจารณา 

 2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
คะแนนท่ีได   = 
 
 
หมายเหตุ : 

- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับ

หลักสูตรใหมท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากมีผูสําเร็จการศึกษา
แลว 

 
 
  

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
X 100 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 
X 5 
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ผลการดําเนินงาน :  
 ไมขอรับการประเมิน เน่ืองจากเพ่ิงรับนักศึกษาเปนปแรก 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
-  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

- - - 
 
- 
 

 

การวิเคราะหผลที่ได 
    ไมขอรับการประเมิน 
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หมวดที ่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวน

นักศึกษา 

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

สอบ
ผาน 

รหัส 644151 ภาคการศึกษาที ่1/2564 
4681102 กฎหมายและ
จรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร 

4 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

4681601 เทคโนโลยี
สําหรับวิทยาศาสตร 

3 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

4681101 การจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 

27 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

4681401 วิทยาการ
คํานวณและคณิตศาสตร
คอมพิวเตอร 

2 9 13 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

1001101 ภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร 

13 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

1001201 คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเปน
ครู 

6 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

EDSO001 พลเมืองท่ี
เขมแข็ง 

8 19 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31 31 

รหัส 644151 ภาคการศึกษาที ่2/2564 
4681301 ข้ันตอนวิธีและ
การเขียนโปรแกรมสําหรับ
ครู 

2 8 11 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

4681501 สถาปตยกรรม
และการซอมบํารุง
คอมพิวเตอร 

2 5 9 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

1001901 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31 0 

1001301 จิตวิทยา
สําหรับครู 

11 5 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

EDLA001 ทักษะการพูด
และการฟงภาษาอังกฤษ 

11 7 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสาร 

0 9 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

EDSC001 การสรางเสริม
และดูแลสุขภาวะ 

22 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

 

หมายเหตุ : ในรายวิชา 1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 รอผลการประเมินจากสถานศึกษา ซ่ึงนักศึกษาอยู
ในชวงของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา)  

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ไมม ี 1/2564 

รายวิชา 1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 รอผล
การประเมินจากสถานศึกษา ซ่ึงนักศึกษาอยูในชวงของ
การปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา 

2/2564 

หมายเหตุ หลักสูตรควรเสนอกับทางมหาวิทยาลัยใหรายวิชา 1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ขอสงเกรด
ลาชา แทนการสง i 
 

3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ไมม ี  

 
4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน (กรณีท่ีไมไดเปดสอนใหนํามาจาก
ตารางสอนในภาคน้ัน )ๆ 

 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาคการศึกษา/

คําอธิบายรายวิชา เหตุผลทีไ่มเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

ไมม ี   
 
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณีสอนเน้ือหาไมครบ นํามาจาก 
มคอ.5 ของแตละวิชา) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /
ภาคการศึกษา/คําอธิบาย

รายวิชา 
สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตทุี่ไมไดสอน วิธีการแกไข 

ไมม ี    
 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

เพิ่มตัวคะแนนประเมิน ดูจาก มคอ 5 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง มี ไม
มี 

ผลการ
ประเมิน 

1001101 ภาษาเพื�อการ
สื�อสาร 

1/2564   - - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง มี ไม
มี 

ผลการ
ประเมิน 

1001201 คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิต
วิญญาณความ
เปนคร ู

1/2564   - เ ชิญวิทยากรมาให ความรู และ
แลกเปล่ียนทัศนคติเชิงบวก และปรับ
เวลาใหมีความเหมาะสมกับ 
เน้ือหา เปดโอกาสใหผู เรียนไดนํา
ความรูท่ีไดรับจากหองเรียนไปปฏิบัติ
ได 

4681101 การจัดระบบ
สารสนเทศ
ทางการศึกษา 

1/2564   4.45 ปรับวิธีการสอน โดยเพ่ิมตัวอยาง 
แบบฝกปฏิบัติ การบาน ใหนักศึกษา
ไดคนควาหาขอมูล 
มากย่ิงข้ึน 

4681102 กฎหมายและ
จรรยาบรรณ
ทาง
คอมพิวเตอร 

1/2564   4.59 - เพ่ิมตัวอยาง การกระทําผิดทาง 
คอมพิวเตอรหรือกฏหมายอ่ืน 
 ๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือวิเคราะหให 

มากข้ึน 
- ยกตัวอยางจากคําพิพากษา ท่ี 
เกิดข้ึนจริง มาเปนตัวอยาง 

4681401 วิทยาการ
คํานวณและ
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอร 

1/2564   4.35 - 

4681601 เทคโนโลยี
สําหรับ
วิทยาศาสตร 

1/2564   4.38 -  

EDSO001 พลเมืองท่ี
เขมแข็ง 

1/2564   4.6 - 

1001301 จิตวิทยา
สําหรับคร ู

2/2564   - ใชระบบ LMS 
ในการจัดการเรียนการสอน 

1001901 ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 1 

2/2564   - - จัดทําแผนการจัดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 
- จัดทําหัวขอ พรอมขอบขายงานท่ี
จะมอบหมายใหนักศึกษา 
- เพ่ิมกิจกรรมการสะทอนความ
คิดเห็นของนักศึกษา 
- ติดตามการขอใชทรัพยากร
ประกอบการจัดการเรียนการ 
สอน และส่ิงอํานวยความสะดวก 

4681301 ข้ันตอนวิธีและ
การเขียน

2/2564   4.57 - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง มี ไม
มี 

ผลการ
ประเมิน 

โปรแกรม
สําหรับคร ู

4681501 สถาปตยกรรม
และการซอม
บํารุง
คอมพิวเตอร 

2/2564   4.63 จัดใหมีหองปฏิบบัติการเฉพาะ 
ดานHardwareและการติดต้ัง 
ระบบปฏิบัติการ 

EDLA001 ทักษะการพูด
และการฟง
ภาษาอังกฤษ 

2/2564   4.75 เพ่ิมเวลาและกิจกรรมในการฝก
ทักษะการพูดและการฟงภาษา 
อังกฤษนอกหองเรียน 

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสาร 

2/2564   4.72 - 

EDSC001 การสรางเสริม
และดูแลสุข
ภาวะ 

2/2564   4.69 ปรับเน้ือหา ส่ือและเอกสาร
ประกอบการสอนใหทันสมัย โดยการ
หาส่ือ บทความวิชาการ งานวิจัย 
ขาว ตลอดจนประเด็นทางสังคมใน
เรื่องการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ
ท่ีสอดคลองกับหัวขอการเรียนการ
สอน 
เพ่ือประกอบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

หมายเหตุ ชองท่ีไมมีคะแนนประเมิน เน่ืองจากอาจารยผูสอนไมไดใสคะแนนประเมินไวใน มคอ.5 และเปน
รายวิชาท่ีไมไดสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงในการสง มคอ.5 ในแตรายวิชา จะสงผานหลักสูตร 
และคณะท่ีสังกัด 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

- บรรยาย อภิปราย และสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาท่ีสอน 
- มอบหมายงานใหผูเรียนฝกปฏิบัติ  
และใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 
เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบ ความตรง
ตอเวลา และความซ่ือสัตย 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยนํากิจกรรมท่ี
สอดแทรกความมีคุณธรรม จริยธรรม 

- คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีการจัดโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
นักศึกษาอยางตอเน่ืองเปน
ประจําทุกป 
- ยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับ

ประเด็นจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
- ปญหาการสอน online ไม 
ส ามารถตรวจสอบ ดู แล ให
นักศึกษาอยูใน class 
ไดตลอดเวลา 

ความรู 
 

- บรรยาย อภิปราย แนะนําการใช 
แหลงคนควาทางภาษา 
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา  
และนําเสนอผลการศึกษาคนควาดวย
ตนเองหรือเปนคูหรือเปนกลุม และ
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู 
- ฝกปฏิบัติงานเด่ียวหรืองานคูหรือ 
งานกลุมผูสอนสุมผลการฝกปฏบัิติมา
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 

- แนะนําแหลงขอมูลศึกษา
คนควาเพ่ิมเติม และกระตุนให
นักศึกษามีความสนใจและ
กระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน 
- อาจารยผูสอนมอบหมายงาน

โดยเช่ือมโยงทฤษฎีและการ
วิเคราะหท่ีหลากหลาย 
- อาจารยผูสอนไดใหคําปรึกษา

ในการเรียนเพ่ิมเติมหาก
นักศึกษาตองการ 
- เพ่ิมการอภิปรายกลุมยอยและ

จัดการเรียนการสอนเปนกลุม
เพ่ือกระตนใหนักศึกษาเกิด
กระบวนการคิดและมีความ
กระตือรือรนในการเรียน 
- ผลักดันใหนักศึกษาเขารวม

โครงการสหกิจศึกษา และ
ติดตามความกาวหนาของการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาอยาง
ตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
- สรางส่ือการสอนท่ีมีรูปแบบ

นาสนใจ เราความสนใจของ
ผูเรียนใหอยูกับเน้ือหาได
ตลอดเวลา รวมถึงนักศึกษา
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรงุ 

สามารถเขาไปทบทวนบทเรียน
ดวยตนเองไดตลอดเวลา 

ทักษะทางปญญา 
 

- บรรยาย อภปิรายรวมกันระหวาง
ผูสอนกับปญญา ผูเรียน หรือระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน 
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาดวย
ตนเองหรือเปนคูหรือเปนกลุม และ
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู 
- ฝกปฏิบัติงานเด่ียวหรืองานคูหรือ
งานกลุมผูสอนสุมผลการฝกปฏิบัติ
มาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู 
- กําหนดกรณีศึกษา เพ่ือนํา 
ความรูใหมีการสืบคนขอมูล และการ
ประยุกตใชทักษะทางคอมพิวเตอร
รวมถึงการอภิปรายในกลุม เพ่ือนํา 
ความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ไปสู
ผลลัพธท่ีสรางสรรค 

- ใหนักศึกษาทบทวนความรู
พ้ืนฐานและฝกใหนักศึกษา
แกปญหาโจทยอยางหลากหลาย 
- จัดกิจกรรมกลุมพรอม

อภิปรายและนําเสนอ โดย
กระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมใน
กิจกรรมมากข้ึน 
- ใหนักศึกษาออกไปศึกษานอก

สถานท่ีจริง เรียนรูจาก
ประสบการณจริง 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

- จัดกิจกรรมกลุมในการศึกษา 
คนควาและฝกปฏิบัติ 
- มอบหมายงานเด่ียวหรืองานคูหรือ 
งานกลุม 

- ในการมอบหมายงานเปนราย
กลุมควรกําหนดจํานวนนักศึกษา
ในแตละกลุมใหเหมาะสม 
กระจายหนาท่ีงานและใหระบุ
งานในสวนท่ีแตละคนรับผิดชอบ 
- สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี 
เชน กีฬา กิจกรรมพ่ีนองสัมพันธ 
จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมท่ีจัด
โดยมหาวิทยาลัย 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สรางสถานการณเพ่ือใหอภิปราย
รวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาและ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาดวย
ตนเองหรือเปนคูหรือเปนกลุม และ
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู 

- ใชกลยุทธการสอนท่ีเนนให
นักศึกษาศึกษาคนควาดวย
ตนเองอยางสมํ่าเสมอและจัดทํา
รายงานและนําเสนอหนาช้ัน
เรียนดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
- สงเสริมใหมีการนําเสนอ

ผลงานวิจัย/โครงงาน ท้ังใน
ระดับคณะ และระดับชาติ 
เพ่ือใหนักศึกษาเกิดกระบวนการ
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรงุ 

- ฝกปฏิบัติงานเด่ียวหรืองานคูหรือ
งานกลุมผูสอนสุมผลการฝกปฏบัิติ
มาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู 
- ใชกระบวนการกลุมในการศึกษา 
คนควาในกิจกรรมโดยจัดท าเปน 
รายงานผลการศึกษาและน าเสนอ 
ผลโดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสม 

เรียนรูทักษะการส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เนนทักษะการเขียนเชิง

วิชาการและเทคนิคการสืบคน
ขอมูล 

ทักษะการจดัการ 
เรียนรู 

- ฝกปฏิบัติการใชภาษาส่ือสารใน
สถานการณ ท่ี เป นทางการ  ก่ึ ง
ทางการ และไมเปนทางการ 
เพ่ือประกอบอาชีพครู 
- มอบหมายงานคนควา บูรณาการ 
ค วาม คิ ดและ อ งค ความ รู จ าก
แหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษา
นําเสนอ 
- จัดการเรียนรูการสอนดวย 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน ศตวรรษท่ี 
2 1  โ ด ย เ น น ทั ก ษ ะ  ก า ร ใ ช
คอมพิวเตอรและ อินเทอรเน็ตให
ถูกตอง การทํางานรวมกันแบบ 
Online และ Offline การรูเทาทัน
และความม่ันคงปลอดภัย และ 
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
และการพัฒนาตนเองรวมไปถึง
ตระหนักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  

 
8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไมมี   
จํานวนอาจารยใหม  ........0........ คน   จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ......0.......... คน 
8.1 สรุปสาระสาํคัญในการดําเนนิการ 

  ไมมี 
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

  ไมมี 
 8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ  
  เน่ืองจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาเปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

ยังไมมีการรับอาจารยผูสอนใหมเพ่ิมเติม 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเตรียมผลงานเพ่ือเขา
สูตําแหนงทางวิชาการตาม
เกณฑใหม (ผศ.พิกุล สมจิตต) 

1  เพ่ือใชเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับ
อาจารย (ผศ.พิกุล สมจิตต     
อ.คมกฤช เจริญ) 

2  นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการเรยีนการ
สอนในรายวิชาตาง  ๆและเพ่ือใชเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Office 365 Upskill/Reskill 
(ผศ.พิกุล สมจิตต อ.สกรรจ 
รอดคลาย)  

2  นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการเรยีนการ
สอนในรายวิชาตาง  ๆและเพ่ือใชเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาจัดการเรยีนรู ฐาน
สมรรถนะวิทยาศาสตรตามแนว 
สสวท. (เขาทุกคน) 

5  นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการเรยีนการ
สอนในรายวิชาตาง  ๆและเพ่ือใชเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ
ทบทวนและประเมินผลลัพธ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
การเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับ AUN-QA ป 2564 
(เขาทุกคน) 

5 1 นําความรูท่ีไดมาประยุกตในการเรยีนการ
สอนในรายวิชาตาง  ๆและรองรบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการอบรมหลักสูตรเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการ
บังคับใชพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 (รูปแบบออนไลน 3 
ช่ัวโมง) วันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2564 (นางสาวกุสุมา เจะอาแซ) 

 1 นําความรูท่ีไดมาใชสนับสนุนฝายวิชาการ 

 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรใดท่ีมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏบัิติหนาท่ีในหองปฏิบัติการประจําหลักสูตรใหนํามานับ
รวมในขอน้ีดวย 
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องคประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:   อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล โทรศัพท  : 081-6584732 
ผูจัดเก็บขอมูล :    อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล โทรศัพท : 081-6584732 
การจัดเก็บขอมูล :    ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 

 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
ประเด็นเปาหมาย :  
1. รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 
2. สาระรายวิชาในหลักสูตรสอดคลองกับขอบังคับครุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) ป 2562  
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร โดยมีประชากร และกลุมตัวอยาง
เปนผูใชบัณฑิต นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของ จํานวน 115 คน โดยมีผลสรุปวา ควรให
มีการเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา เน่ืองจากเปนสาขาท่ีมีความจําเปนตอการ
พัฒนาประเทศในอนาคต โดยผลการวิจัยพบวา รอยละ 99.15 เห็นควรใหเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 

2. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เห็นควรใหเปดหลักสูตรเน่ืองจากเปน สาขาท่ีทําใหมีความรู
ทางดานเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการศึกษาในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นําผลการวิจัยท่ีศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตรนําเสนอตอกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับฝายวิชาการ และ
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณารวมกันจัดทํารายละเอียด
โครงสรางของหลักสูตร (มคอ.2) โดยศึกษาจากรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรตางๆ ท่ีไดรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยไดรับความเห็นชอบ ณ วันท่ี 6 กันยายน 2563 
 หลักสูตรใชระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร สําหรับพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 
ดังแผนภาพตอไปน้ี 
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- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน วิทยากร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานใน
โครงการและผูเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564 เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ มีความเขมแข็งในวิชาชีพครู และเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของภาครัฐ และการ
เปล่ียนแปลงของโลก การพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562-2564) ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมและการนํามาใชขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติ โดยมุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการ
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พัฒนานวัตกรรมเพ่ือทําใหเกิดส่ิงใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพของประเทศไปสู
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนของการออกแบบหลักสูตรท่ีไดวางไว ดังน้ี 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร โดยมีประชากร และกลุมตัวอยาง
เปนผูใชบัณฑิต นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของ จํานวน 115 คน โดยมีผล
สรุปวา ควรใหมีการเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา เน่ืองจากเปน
สาขาท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยผลการวิจัยพบวา รอยละ 99.15 
เห็นควรใหเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 

2. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เห็นควรใหเปดหลักสูตรเน่ืองจากเปน สาขาท่ีทําใหมีความรู
ทางดานเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการศึกษาในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นําผลการวิจัยท่ีศึกษาความเปนไปไดของหลักสูตรนําเสนอตอกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรรวมกับฝายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พิจารณารวมกันจัดทํารายละเอียดโครงสรางของหลักสูตร (มคอ.2) โดยศึกษาจาก
รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรตางๆ ท่ีไดรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยไดรับความเห็นชอบ ณ วันท่ี 6 กันยายน 2563 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564) ได
กําหนดความคาดหวังของผลการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา ดังน้ี 
 

ปการศึกษาที ่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 
1 1. รักและศรัทธาในความเปนครูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูท่ีดีรอบรูงานใน

บทบาทหนาท่ีครู 
2. มีความรูเขาใจ และมีทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนระบบ 
จัดการงานเอกสารและสํานักงานอัตโนมัติอยางทันสมัย และซอมบํารุง
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนได  
3. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับกฏหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร  

2 1. เปนผูชวยสอนครู สามารถออกแบบและสรางงานกราฟกและส่ือ ออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมและระบบฐานขอมูล 
2. มีความรูในเน้ือหาทางคอมพิวเตอรท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติและ
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนชวยจัดการเรียนรู 
3. ปฏิบัติงานผูชวยครู 

3 1. เปนผูชวยสอนรวมกับครูประจําการ และดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
พัฒนาและผลิตส่ือการเรียนรู นําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนรูทางคอมพิวเตอร สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอรในช้ันเรียนไดและจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของนักเรียน
รวมถึงนํางานวิจัยและประยุกตใชงานนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 

4 1. ครูปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร มีความพรอมเปนครูมือ
อาชีพ โดยสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง รวมถึงสามารถออกแบบ
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การจัดการเรียนรู โดยบูรณาการความรู ในเน้ือหาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ นํากระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาและแกปญหาในช้ันเรียน  
2. สามารถตอยอดองคความรูในศาสตรคอมพิวเตอรในอนาคตได 

 
  การกําหนดสาระรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตรสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 
1. การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information System Management) 
2. กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร (Laws and Ethics for Computer) 
3. ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสําหรับครู (Program Writing for Teachers) 
4. วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตรคอมพิวเตอร (Calculation and Mathematics for Computer) 
5. สถาปตยกรรมและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร (Computer Architecture and Maintenance) 
6. ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร (English for Computer Teachers) 
7. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับครู (Information System Analysis and 
Design for Teachers) 
8. ระบบการจัดการฐานขอมูลสําหรับครู (Database Management System for Teachers) 
9. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับครู (Computer Network for Teachers) 
10. การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู (Computer Graphics Design for Teachers) 
11.  การ พัฒนาและ ผลิต ส่ือการสอนอิ เ ล็กทรอ นิกส  (Electronics Media Production and 
Development) 
12. ดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content) 
13. วิทยาการการจัดการเรียนรูทางคอมพิวเตอร (Computer Educational Science) 
14. การจัดการเรียนการสอนออนไลน (Online Education Management) 
15. เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร (Technology for Science) 
16. การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชันทางการศึกษา (Multimedia Design and Animation for 
Education) 
17. วิทยาการกาวหนาทางคอมพิวเตอร (Advanced Science in Computer) 
18. การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูงสําหรับครู (Advanced Programming for Teachers) 
19. การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development and Design) 
20. การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนท่ีสําหรับการศึกษา (Mobile Application 
and Design for Education) 
21. โปรแกรมตารางทําการข้ันสูงและการประยุกตใช (Advanced Spreadsheet Software and 
Applications) 
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  มีการปรับลดจํานวนหนวยกิตและปรับโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับสอดคลองกับขอบังคับครุ
สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) ป 2562 โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
ดังน้ี 
 

หมวดวิชา หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2564 

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 139 
�.�.� โครงสร้างหลกัสตูร แบ่งเป็นหมวดวชิา ดงันี�  

�. หมวดวิชาศึกษาทั �วไป  
�.� กลุ่มวชิาภาษาและการสื�อสาร  
�.� กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

  �.� กลุ่มวชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

30 
12 
12 
6 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู  40 
  2.1.1 วชิาชพีคร ู 28 
  2.1.2 วชิาปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 12 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 
  2.2.1 วชิาเอกบงัคบั 42 
  2.2.2 วชิาเอกเลอืก 21 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

 
- มีการประเมินกระบวนการ 
         จากการประมวลผล มคอ.5  

1. อาจารยผูรับชอบรายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร (Laws and 
Ethics for Computer) 3(2-2-5) เห็นควรปรับจํานวนช่ัวโมงเรียนเปน 3(3-0-6) เน่ืองจากเปนรายวิชา
ท่ีเปนทฤษฏีสวนใหญ  

2. วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ควรทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัยขอสงผลการเรียน
ลาชาแทนการสง I เน่ืองจากนักศึกษายังอยูในระหวางการฝกฯ ในสถานศึกษาและรอผลการประเมิน
จากครูพ่ีเล้ียงและสถานศึกษา 

3. เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
ทําใหการตองมีการเรียนแบบออนไลนสงผลตอบางรายวิชาท่ีมีสวนของการปฏิบัติ 

4. หากสถานการณโควิดยังไมคล่ีคลายควรจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท้ัง 2 แบบ 
คือบางวิชาท่ีเปนทฤษเรียนออนไลน 100% แตบางวิชาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติควรจัดใหมีการสอนท้ัง
แบบออนไลนและออนไซต 

5. จากการสอบถามนักศึกษา พบวา นักศึกษาเรียนรูไมทันท่ีอาจารยสอน ดังน้ันจึงควรจัด
กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม 
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- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 - เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทําใหการตองมีการ
เรียนแบบออนไลนสงผลตอรายวิชาสถาปตยกรรมและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ทําใหนักศึกษาไมไดฝกทักษะการ
ซอมบํารุง ทางหลักสูตรฯ จึงจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะครูคอมพิวเตอรในเร่ืองการดูแลคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 - นักศึกษามีทักษะการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึน โดยสามารถปฏิบัติงานจริงในหองปฏิบัติการ
โดยอยูภายในกิจกรรมเสริมสมรรถนะครูคอมพิวเตอรในเร่ืองการดูแลคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 - 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต นโยบายของภาครัฐ และการเปล่ียนแปลงของโลก และจะเปดรับนักศึกษาในป
การศึกษา 1/2564 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.1-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 
5.1.1-2 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564 
 

 

 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
ประเด็นเปาหมาย :  
หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยกาวหนาตามวิชาการท่ีเปล่ียนแปลง 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 
 การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ  มีระบบและกลไก ดังน้ี 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย วิถีโลก ความกาวหนาทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี แนวโนมการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ศาสตรท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม  

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทบทวนรายวิชา ออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการ
จัดการเรียนรูใหทันสมัย 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผน 
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- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 หลักสูตรไดมุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประชุมรวมกัน เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง ปรับเพ่ิม-ลด
เน้ือหาในรายวิชา  

2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจตอรายวิชา และ

จัดทํา มคอ.5 และ มคอ.7 เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
   

- มีการประเมินกระบวนการ 
 เน่ืองจากการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง จึงตองมีการ
ดําเนินงานปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัย โดยจะมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการสอดแทรกเน้ือหาเทคโนโลยี
ใหม  ๆเขาไปในการเรียนการสอนของหลักสูตรกอนการจัดทํา มคอ.3 

- ในรายวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ในสวนของภาคปฏิบัติ เม่ือนักศึกษาเรียนแลวจะให
นักศึกษามีสวนรวมในการดูแลหองปฏิบัติคอมพิวเตอรของหลักสูตรท่ีเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
ใชเทคโนโลยีปจจุบัน เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความชํานาญและแกไขปญหาในสถานการณจริงได  

- ในรายวิชาข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสําหรับครู ควรเพ่ิมเน้ือหาและใชเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัย เชน Blockly Programming  

 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 ผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงอาจารยผูสอนในรายวิชาท่ีตองสอนในปการศึกษา 2565 

-  ใหเพ่ิมน้ือหาใหทันสมัยเสริมการเรียนการโปรแกรมแบบ Blockly Programming  ใน
รายวิชาข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสําหรับครู ใน มคอ.3  
- ใหรายวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร จัดรูปแบบการเรียนการสอน ใหนักศึกษาไดดูแล

หองปฏิบัติการ เชน จัดตารางความรับผิดชอบในการดูแลหองปฏิบัติการ เพ่ือใหนักศึกษาแกไข
ปญหาในสถานการณจริงได  
-  หลักสูตรจัดกิจกรรม / โครงการเสริมสมรรถนะ ทางดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษาสมัยใหม เชน 

ภาษา Python  
 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 - 
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 - 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรมีระบบและกลไกของการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา มีการกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และเน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลา 
มีความลุมลึก และทันสมัย มีรูปแบบและวิธีการสอนท่ีหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําสาระรายวิชา
ตาง ๆ  ไปใชไดตลอดหลักสูตร 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.2-1 มคอ.3 ภาคการศึกษา 1/2564 : ครุศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5.1.2-2 มคอ.3 ภาคการศึกษา 2/2564 : คุรุศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00 คะแนน - 2.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล โทรศัพท : 081-6584732 
ผูจัดเก็บขอมูล :  อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล โทรศัพท : 081-6584732 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 
  

5.2.1 การกําหนดผูสอน 
ประเด็นเปาหมาย :  
 หลักสูตรตองกําหนดผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน สอดคลองกับคุณลักษณะผูสอน มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบ มีกลไก การกําหนดผูสอน ดังน้ี 
1. หลักสูตรรับรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษามาหารือกับอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร เพ่ือกําหนดผูสอน 
2. ผูสอนระบุรายวิชาท่ีจะสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมคร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 

3 พิจารณาความเหมาะสมของอาจารยผูสอนตามความเช่ียวชาญ และตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูสอนไปจัดทํา มคอ.3 จากน้ันทางหลักสูตรนํา มคอ.3 
มาประชุมรวมกัน และพิจารณาแตละรายวิชาเพ่ือนําไปใชสอนตอไป  

4. หลักสูตรมีทวนสอบความถูกตองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กับ มคอ.3 และนักศึกษา
ประเมินผลการสอนของอาจารย  

5. เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาอาจารยผูสอนตองจัดทํา มคอ.5 สงตามกําหนด 
  จากระบบและกลไก มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหตรงตาม
ความตองการของหลักสูตร ดังน้ี 
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- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน  
1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) สงรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 

2564 ผานคณะมายังหลักสูตร 
2. หลักสูตรตรวจสอบรายวิชาและจัดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาซ่ึงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกัน จัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกับความถนัดของแตละ
รายวิชา  

3. หลักสูตรสงรายช่ืออาจารยผูสอนเพ่ือสงไปยัง สนส. ผานทางคณะ 
4. สนส.ดําเนินการ และเปดระบบเพ่ือใหนักศึกษาลงทะเบียน ในสวนการจัดระบบ

กระบวนการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมปรึกษาหารือและทบทวนข้ันตอนการ
ดําเนินงานต้ังแตการเตรียมการ จัดทําเอกสาร มคอ.3 ท่ีกําหนดเน้ือหาสาระ เหมาะสม ทันสมัย ใช
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใชส่ือเทคโนโลยีและวิธีการสอนใหม ๆ ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  

5. ติดตามผลการประเมินผูสอนโดยใหนักศึกษาประเมินจากระบบ และรายงานใน มคอ.5 
โดยหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินแตละรายวิชา จัดทํารายงานใน มคอ.7 เพ่ือการพิจารณากําหนด
อาจารยผูสอนในปการศึกษาถัดไป 

6. ขอมูลการกําหนดภาระงานสอนวิชาหลักในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษาของผูรับผิดชอบหลักสูตรปการศึกษา 2564 ดังน้ี 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิและหรือ
ประสบการณสอน 

วิชาที่สอน จํานวนชั่วโมงสอน 

นายทวีรัตน นวลชวย ป ร . ด .  (เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ) 

เทอมการศึกษา 1/2564 : 
- 4681601 เทคโนโลยี

สําหรับวิทยาศาสตร  

จํานวน 4 ช่ัวโมง 
 
 

เทอมการศึกษา 2/2564 : 
- 4681301 ข้ันตอนวิธี

และการเขียนโปรแกรม
สําหรับคร ู(สอนรวม) 

- 1001901 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
(สอนรวม) 

จํานวน 2.6 ช่ัวโมง 
 
 
 

นางพิกุล สมจิตต ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ) 

เทอมการศึกษา 2/2564 : 
- 4681101 การจัดระบบ

สารสนเทศทางการ
ศึกษา 

- 1001901 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
(สอนรวม) 

จํานวน 4.6 ช่ัวโมง 
 

น ายสกร รจ  ร อด
คลาย 

วท . ม .  (ก า ร จัดก า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เทอมการศึกษา 1/2564 
- 4681102 กฎหมายและ

จรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร 

จํานวน 4 ช่ัวโมง 
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เทอมการศึกษา 2/2564 
- 4681501 

สถาปตยกรรมและการ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

- 1001901 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
(สอนรวม) 

จํานวน 4.6 ช่ัวโมง 

อาจารยคมกฤช เจริญ วท . ม .  (ก า ร จัดก า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เทอมการศึกษา 2/2564 
- 1001901 ปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 1 
(สอนรวม) 

จํานวน 0.6 ช่ัวโมง 

อาจารยพัฒนะ วรรณ
วิไล 

วท . ม .  (เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ) 

เทอมการศึกษา 1/2564 
- 4681401  

วิทยาการคํานวณและ
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

จํานวน 4 ช่ัวโมง 

เทอมการศึกษา 2/2564 
- 4681301 ข้ันตอนวิธี

และการเขียนโปรแกรม
สําหรับครู (สอนรวม) 

- 1001901 ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 
(สอนรวม) 

จํานวน 2.6 ช่ัวโมง 

 
-  มีการประเมินกระบวนการ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการประเมินกระบวนการ ดังน้ี  

1. นําขอมูลจากสํานักวิชาการและงานทะเบียน เก่ียวกับการจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน 
พรอมกลุมเรียน/ช้ันป แจงแกผูสอนแตละรายวิชา และช้ีแจงทําความเขาใจกระบวนการกําหนดตัวผูสอน 
โดยใหอาจารยผูสอนระบุวิชาท่ีตนเองสประสงคจะสอนในภาคการศึกษา และสงกลับมายังคณะกรรมการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณากําหนดตัวผูสอนอีกคร้ัง 

2. ผูสอนดําเนินการทํา มคอ.3 สงออนไลนเขาระบบกอนวันแรกของการเปดภาคเรียน ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยตองสง มคอ.3 ใหกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการทวนสอบ
กอนสงในระบบของ สนส. เพ่ือเนนยํ้าใหผูสอนหรือผูสอนในรายวิชาเดียวกันจัดทํารายละเอียดของ   
มคอ.3 ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เน้ือหาและกิจกรรมใหมีความทันสมัย 
   
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 เม่ือไดจัดการเรียนการสอนและมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา อาจารยผูสอนไดจัดทํารายงานการ
สอนโดยใชขอมูลผลการดําเนินการสอน และผลการประเมินของโดยนักศึกษาเพ่ือจัดทํา มคอ.5 สง
ภายใน 30 วันนับจากวันส้ินสุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดใน มคอ.3 และนําขอมูล
ท่ีไดท้ังหมดมาจัดทํารายงาน มคอ.7 
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- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
ในการกําหนดผูสอนอาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดอาจารยผูสอนไดเสนอการพัฒนา มคอ.5 
ใหมุงเนนตามประเด็นท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหจาก มคอ.5 และความกาวหนา
ของศาสตร ทําใหผลการประเมินของนักศึกษาตออาจารยผูสอนอยูในระดับดีถึงดีมากในทุก
รายวิชา 
 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ไมมี 
 

สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรกําหนดผูสอนในรายวิชาท่ีเปดสอนแตละภาคการศึกษา ซ่ึงหลักสูตรไดพิจารณาจากความรู
ความเช่ียวชาญ และประสบการณของอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.1-1 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2564 และ ภาคเรียนที่ 2/2564 

 

5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นเปาหมาย :  
 หลักสูตรมีเปาหมายในเร่ืองการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) 
คือ อาจารยผูสอนตองจัดทํา มคอ.3 ท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูและดําเนินการตามปฏิทินวิชาการของ
ทางมหาวิทยาลัย  
 
ผลการดําเนินงาน :  
-  มรีะบบ มีกลไก 
  หลักสูตรไดมีระบบการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูของหลักสูตร ดังน้ี 

1. หลังจากมหาวิทยาลัยกําหนดอาจารยผูสอนในแตละภาคการศึกษา หลักสูตรได
ดําเนินการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือแจงรายวิชาใหอาจารยผูสอนไดทราบ และกําหนด
แนวทางปฏิบัติรวมกันในการจัดทํา มคอ.3 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. หลักสูตรกํากับติดตามการจัดทํา และการสง มคอ.3 ใหเปนไปตามปฏิทินวิชาการของ
ทางมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

3. หลักสูตรตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 ของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชากอนลงนาม
รับรอง และรายงานผลการจัดทํา มคอ.3 ของอาจารยผูสอนตอคณะเพ่ือรับทราบและเสนอตอ
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

4. กําหนดใหมีการประเมินการสอน และวิเคราะหคุณภาพของการสอนในมุมของผูเรียนตอ
รายวิชา โดยใหผูสอนนําเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรวาเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม อยางไร และมี
แนวทางปรับปรุง มคอ.3 อยางไรในการสอนคร้ังตอไป 
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-  มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  1. หลักสูตรไดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือแจงรายวิชาใหอาจารยผูสอนไดทราบ 
และกําหนดแนวทางการจัดทํา มคอ.3 โดยเนนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามผลลัพธการ
เรียนรูในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา  
  2. หลักสูตรติดตามการจัดทํา มคอ. 3 โดยแจงใหอาจารยผูสอนดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาท่ี
กําหนดตามปฏิทินวิชาการของทางมหาวิทยาลัย โดยในภาคเรียนท่ี 1/2564 ใหดําเนินการในระหวาง
วันท่ี 5-11 ก.ค. 2564 และภาคเรียนท่ี 2/2564 ระหวางวันท่ี 6-12 ธ.ค. 2564 ซ่ึงอาจารยผูสอนทุกคน
ดําเนินการตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการจัดทําแผนการเรียนรู มคอ.3 ใหความสอดคลอง
กับ มคอ.2  
 
-  มีการประเมินกระบวนการ  
  จากการดําเนินงาน หลักสูตรไดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทบทวนกระบวนการ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) ดังน้ี  
  1. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดรวมกันพิจารณา มคอ.3 ของอาจารยแตละทาน มีการ
วิเคราะห learning outcomes ของนักศึกษา เพ่ือใชในการจัดรายวิชา เพ่ือดูความสอดคลองตรงตาม
คําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2 หรือตัวหลักสูตรหรือไม และเม่ือสอนจบภาคเรียนนักศึกษาตอง
ประเมินการสอนของอาจารยแตละรายวิชา ซ่ึงขอคําถามจะเก่ียวกับมีความรูในเน้ือหารายวิชาท่ีสอนและ
มีเอกสารประกอบการสอนท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึนและขอคําถามอ่ืน  ๆ
  2. เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา หลักสูตรไดติดตามใหผูสอนไดสง มคอ.5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังส้ินภาคการศึกษา  
  3. หลักสูตรรวมการจัดทํา และสง มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
   
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ดังน้ี  
  1. ประเมินการดําเนินงานตามแผน และหลักสูตรมีการกํากับ ติดตาม พบวาสามารถสง มคอ.3 
และ มคอ.5 ทันตามกําหนดทุกรายวิชา 
  2. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ไดมีการประเมินผูสอนผานระบบของสํานักงาน
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  3. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดนําผลการประเมินของอาจารยผูสอนรายบุคคลมา
พิจารณารวมกันในท่ีประชุม สําหรับรายวิชาท่ีผูสอนตัดเกรดแบบอิงเกณฑในรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน พบวาผลการเรียนไมสามารถจําแนกผูเรียนไดอยางชัดเจน และในท่ีประชุมไดแนะนําใหผูสอน
ใชวิธีการประเมินผลแบบอิงกลุมในรูปแบบ T-Score ตามแบบ Normal Curve เพ่ือใหจําแนกผูเรียนได
อยางชัดเจนมากย่ิงข้ึนในภาคเรียนท่ี 2/2564 
 
-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 ในภาคเรียนท่ี 2/2564 4681501 สถาปตยกรรมและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร และ 4681301 
ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสําหรับครู เน่ืองจากคะแนนในภาพรวมไมสามารถจําแนกผูเรียนได
อยางชัดเจนในการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ จึงใชการตัดเกรดแบบ T-Score แบบ Normal Curve   
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-  มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยผูสอนเพ่ือใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีได
กําหนดไวของแตละรายวิชา 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.2-1 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 
2564  
5.2.2-2 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2564 
5.2.2-3 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 
5.2.2-4 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2564 
5.2.2-5 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2564 

 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสงัคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นเปาหมาย :  
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 
 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 

หลักสูตรไดดําเนินงานตามระบบและกลไกของการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการการ
กับพันธกิจ ดังน้ี  

1. กําหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ
ศิลปและวัฒนธรรม โดยใหอาจารยผูสอนระบุรายละเอียดของการบูรณาการในดานดังกลาวของ มคอ.3  

2. กําหนดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะ และสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวม ในการบูรณาการ
ท้ัง 3 ดาน  

 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน ดังน้ี  
 การบูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานบริการวิชาการ ในรายวิชา 1001901  ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาไดบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการทางสังคมใหกับโรงเรียน 
ท่ีนักศึกษาออกฝกปฏิบัติการ 1 โดยจัดกิจกรรมซอมบํารุงคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียน ผลท่ีไดทําให
นักศึกษามีทักษะการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึน นําไปแกปญหาคอมพิวเตอรในโรงเรียนท่ีออกฝก
ปฏิบัติการ และนําไปใชเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน 
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- มีการประเมินกระบวนการ 
1. พบวาในปการศึกษา 2564 มีการบูรณาการการเรียนการสอน เพียงแค 1 รายวิชา เพราะ
เน่ืองจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ยังไมแลวเสร็จ ทําใหเห็นผลไมชัดเจน 
2. จากการพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 คณะกรรมการหลักสูตรมีขอเสนอใหบูรณาการการ
เรียนการสอนกับบริการวิชาการ การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชาตางๆ 
ใหมากข้ึน ครอบคลุมทุกดาน 

 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณา มคอ.3 ในรายวิชาตาง  ๆและแจงอาจารยผูสอน
ในการจัดทํา มคอ.3 ใหกําหนดกิจกรรมเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในเชน รายวิชา          
  - 4681501 สถาปตยกรรมและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ควรบูรณาการกับบริการวิชาการทาง
สังคม  
  - 4681102 กฏหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร ควรบูรณาการกับการวิจัย   
  - 4682602 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับครู ควรบูรณาการกับการทํานุศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

ไมมี  
 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ไมมี 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการ การบริการวิชาการ
ทางสังคม โดยการบูรณาการกับรายวิชาตาง  ๆตามพันธกิจ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.3-1 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2564  
5.2.3-2 มคอ. � ภาคเรียนที่ 2/2564 (รายวิชา 1001901) 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 คะแนน - 3.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3         การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:   อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล  โทรศัพท : 081-6584732 
ผูจัดเก็บขอมูล :    อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล โทรศัพท : 081-6584732 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 
 อธิบายผลการดําเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติท่ีหลักสูตรไดดําเนินการตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ประเด็นเปาหมาย :  
 ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 
  การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญท่ีสอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการ
เรียนของผูเรียนเพ่ือแสดงผลลัพธการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความ
ชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพ่ือใหผลการประเมินสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของ
ผูเรียนและไดขอมูลท่ีแมนยําในการปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวใน มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดนํ้าหนักขององคประกอบในการประเมินให
สอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมิน
ตามสภาพจริง เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบ
ปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัดการปฏิบัติตน จากการออกภาคฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความ
เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาใหได
มาตรฐานเดียวกันโดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือกําหนดเกณฑ
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  

2. อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3  
3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3  
4. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับท่ีระบุไวใน มคอ.3 
5. เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5  

 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 จากขอมูลท่ีไดวางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ซ่ึงอาจารยผูสอนไดดําเนินการจัดทํา มคอ.3 
ในรายวิชาท่ีสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ แลวอัปโหลดไฟล .pdf มายัง 
Google drive ของหลักสูตรเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการพิจารณาเห็นชอบ จึงจะสามารถ
นําสงในระบบ TQF ออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได หลังจากน้ันนําไปแจงให
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ผูเรียนทราบทั้งวัตถุประสงคการสอน หลักฐานการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑการ
ประเมิน ฯลฯ ใหผูเรียนมีสวนรวมปรับปรุงแนวทางการประเมิน และนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยในสวนของการประเมินผูเรียนอาจารยผูสอนไดดําเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือและเกณฑการ
ประเมินท่ีใชในการประเมินแตละชวงเวลาตามท่ีระบุใน มคอ.3 และนําไปใชประเมินผูเรียนในชวงเวลาท่ี
กําหนดและใหขอมูลยอนกลับแกผู เรียนเพ่ือปรับปรุงแกไข โดยผูสอนรับผิดชอบการดําเนินการ
ประเมินผลยอยท่ีสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลกลางภาคและปลายภาคเรียน
ตามเวลาท่ีกําหนด และหลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดประเมินผลการเรียนปลาย
ภาคเรียนตามวิธีการและเคร่ืองมือท่ีระบุไวใน มคอ.3 และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑการประเมินและ
ตัดสินผลการเรียน และสงเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพ่ืออนุมัติเกรด เม่ือผานการอนุมัติจากทาง
คณะ จะสงผลการประเมินไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือแจงใหผูเรียนทราบผลการ
เรียนผานระบบออนไลน 
 
- มีการประเมินกระบวนการ 
 ในการดําเนินการประเมินผลการเรียนรูในทุกข้ันตอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการไดกํากับติดตามอยางตอเน่ืองต้ังแตติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3  
โดยการทวนสอบขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ท้ังระหวางภาคและปลายภาค ซ่ึงจัดทําโดยอาจารย
ผูสอนท่ีดําเนินการสอนรวมกันในแตละรายวิชา และนําสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจงแกผูเรียนแลว  
 ภาคการศึกษา 1/2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการทวนสอบ มคอ.3 และไดแจง
อาจารยผูสอนใหปรับแก ดังน้ี  

- 4681101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
- 4681102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร 
- 4681401 วิทยาการคํานวณและคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
- 4681601 เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร 

 ภาคการศึกษา 2/2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการทวนสอบ มคอ.3 และไดแจง
อาจารยผูสอนใหปรับแก ดังน้ี  

- 4681301 ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสําหรับครู 
- 1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
- 4681501 สถาปตยกรรมและการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   จากการประเมินผูเรียน ผูรับผิดชอบหลักสูตรนําความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 มาใชเปนแนวทางเพ่ือสะทอนสมรรถนะ พบวา ควรจะมีเคร่ืองมือหรือแบบประเมิน
เพ่ือสะทอนสมรรถนะใหชัดเจนย่ิงข้ึน ดังแสดงไดดังตารางขางลางน้ี 
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ปการศึกษาที ่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู สะทอนจากรายวิชา 
1 1. รักและศรัทธาในความเปนครูมีจิต

วิญญาณแหงความเปนครูท่ีดีรอบรูงาน
ในบทบาทหนาท่ีครู 
 
 
 
 
 
 
 

1001901 ปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า  1  ป ร า ก ฏ ใ น 
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม และ
รายงานผลปฏิ บั ติก ารสอนใน
สถานศึกษา 1 
หมายเหตุ การติดตอประสานงาน
กับโรงเรียนใหรวดเร็ว คือ ควรจะสง
นั ก ศึ ก ษ า ต้ั ง แ ต ก ล า ง เ ดื อ น
พฤษภาคม 

2. มีความรูเขาใจ และมีทักษะการคิด
วิเคราะห แกปญหาอยางเปนระบบ 
จัดการงานเอกสารและ สํานักงาน
อัตโนมัติอยางทันสมัย และซอมบํารุง
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนได  

ก า ร เ รี ยน  Online 100% ขอ ง
รายวิชา 4681101 การจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา และ 
4681501 สถาปตยกรรมและการ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอร ไมสามารถ
สะทอนผลการเรียนรูท่ีแทจริงโดยวิธี 
Online ดังน้ัน ซ่ึงตองจัดใหมีการ
เ รียนรู แบบ Onsite หรือ มีการ
วัดผลสมรรถนะเพ่ิมเติม 

3. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับกฏหมาย
และจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร  

ควรมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เชน 
แบบทดสอบเชิงสมรรถนะ แบบ
สังเกตพฤติกรรม เพ่ือวัดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและ
จรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร 

 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
   ไมมี  
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรมีระบบการประเมินผูเรียนท่ีมีความชัดเจนและครบถวนเหมาะสมทุกกระบวนการ แตละ
รายวิชามีการกําหนดนํ้าหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.1-1 มคอ.3 ภาคการศึกษา 1/2564 
5.3.1-2 มคอ.3 ภาคการศึกษา 2/2564 
5.3.1-3 ผลการทวนสอบ มคอ.3 ภาคการศึกษา 1/2564 
5.3.1-4 ผลการทวนสอบ มคอ.3 ภาคการศึกษา 2/2564 
5.3.1-5 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2564 และ ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 
10 ธันวาคม 2564 
5.3.1-6 ผลการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  
5.3.1-7 ผลการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 
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5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ประเด็นเปาหมาย :  
 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดทํา มคอ.5 และมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาอยาง
เปนระบบ 
 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มีระบบและกลไก ดังน้ี 

1. เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิท้ัง 6 ดาน 
สงมายังหลักสูตร 

2. ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิท้ัง 6 ดาน 
3. แจงผลการทวนสอบ มคอ.5 แกอาจารยผูสอน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง มคอ.3 ในภาคการศึกษา

ถัดไป 
 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการทวนสอบ เกรดทุกวิชา ในภาคการศึกษา 1/2564 
และ 2/2564 โดยใหอาจารยผูสอนในหลักสูตร นําสง มคอ.5 ใบสรุปสงเกรด มายังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สง
ไวใน Google Drive  

โดยอาจารยผูสอนจะตองนําสงไฟลเปนไฟล .pdf ดังน้ี 
      1. ใบสงเกรด 
      2. มคอ.5 
      3. ทส.04 

 

หลักการตั้งชื่อไฟล .pdf 
2564_1_รหัสวิชา_ช่ือวิชา_ช่ือผูสอน.pdf 
2564_2_รหัสวิชา_ช่ือวิชา_ช่ือผูสอน.pdf 
 

- มีการประเมินกระบวนการ 
  หลักสูตรไดประชุมรวมกันเพ่ือทวนสอบเกรด และทวนสอบผลสัฤธ์ิท้ัง 6 ดาน จากการทวนสอบเกรด 
1/2564 และ 2/2564 เฉพาะวิชาเอกรวม 7 วิชา คิดเปนรอยละ 50 จากวิชาท้ังหมด พบวา 
  1. ทุกรายวิชาผลการประเมินเปนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีระบุไวใน มคอ.3  
  2. เม่ือพิจารณา มคอ.5 นักศึกษาออกฝกฯในโรงเรียนในชวงเดือนมิถุนายน 2564 ซ่ึงสงใหตองดําเนินการ
สงผลการเรียน I ในรายวิชา 1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ตามกําหนดเวลาท่ีตองสงเกรดของสํานัก
สงเสริมและงานทะเบียน ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด และจะดําเนินการแกไข I ในภายหลังเม่ือดําเนินการฝกฯ 
เสร็จส้ิน  
    
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 ดวยในปการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ไดเปดการสอนเปนป
การศึกษาแรก ดังน้ันจึงยังไมเห็นผลของการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา 
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- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
ไมมี 

 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบาย
การเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรมีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ โดยมี
การแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.2-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบด ี9 ธันวาคม 2564  

 

5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
ประเด็นเปาหมาย :  
 หลักสูตรมีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอยางเปน
ระบบ 

 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 
 หลักสูตรมีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร ดังน้ี 

1. เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิท้ัง 6 ดาน สงมายังหลักสูตร 

2. ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือการทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจากส้ินป

การศึกษา 
 

- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 ผูเรียนดําเนินการประเมินผูสอนโดยออนไลนผานระบบ ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินโดย
ผูเรียน นํามาเปนสวนหน่ึงในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุด
การเรียนการสอน โดยสงออนไลนผานระบบ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน นับแตวันเสร็จส้ินการเรียนการสอน 
 ในการจัดทํา มคอ.7 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการแบงหนาท่ีกันรวบรวมขอมูลและเก็บ
รวบรวมหลักฐานตาง  ๆตามองคประกอบและตัวบงช้ีตาง  ๆดังน้ี 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ ผูกํากับตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล 
1. การกํากับมาตรฐาน ทุกตัวบงช้ี ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 
2. บัณฑิต ทุกตัวบงช้ี อ.สกรรจ รอดคลาย 
3. นักศึกษา ทุกตัวบงช้ี อ.สกรรจ รอดคลาย 
4. อาจารย ทุกตัวบงช้ี ผศ.พิกุล สมจิตต 
5. หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 
ทุกตัวบงช้ี อ.พัฒนะ วรรณวิไล 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ทุกตัวบงช้ี อ.คมกฤช เจริญ 
 

 นอกจากน้ียังมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2564 เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรางความ
ม่ันใจวามาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเปนท่ีเขาใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผล
สําเร็จ ดังน้ี 

1) ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย    ประธานอนุกรรมการ 
2) ผศ.พิกุล สมจิตต   อนุกรรมการ 
3) อ.สกรรจ รอดคลาย   อนุกรรมการ 
4) อ.คมกฤช เจริญ   อนุกรรมการ 
5) ผศ.ดินาถ หลําสุบ   อนุกรรมการ 
6) ผศ.ดร.ธนพงศ พันธุทอง  อนุกรรมการ 
7) อ.พัฒนะ วรรณวิไล   อนุกรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวกุสุมา เจะอาแซ  ผูชวยอนุกรรมการและเลขานุการ 

 
- มีการประเมินกระบวนการ 
 อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิท้ัง 6 ดาน สงมายังหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา ใชเวลาในการเตรียมการและจัดทํา มคอ.7 นาน เน่ืองจากยังขาดการจัดเก็บไฟลเอกสาร
ท่ีเปนระบบ การระบุช่ือท่ีชัดเจน และสอดคลองกับตัวบงช้ี 
 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  อาจารยผูสอนมีการติดตามการสง มคอ.5 ในทุกรายวิชา ภายใน 20 วัน หลังส้ินสุดการเรียน ใน
แตละภาคการศึกษา และเร่ิมจัดทํา มคอ.7 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 2 และ การจัดเก็บ
ไฟลใหต้ังช่ือท่ีชัดเจนและสอดคลองกับตัวบงช้ี  
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 ไมมี  
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 ไมมี 
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สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 หลักสูตรมีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอยางเปน
ระบบ โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ี ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.3-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5  
5.3.3-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ป 2564 
linkสลับกันอยู กับขางลาง 
5.3.3-3 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
5.3.3-4 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

5.3 การประเมินผูเรียน 3.00 คะแนน - 3.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4         ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ (O) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล  โทรศัพท  : 081-6584732 
ผูจัดเก็บขอมูล :  อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล  โทรศัพท  : 081-6584732 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

  (1) อาจารย ผู รับ ผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 
มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

  1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังส้ิน 5 คน 
  2. มีการจัดประชุม 5 คร้ัง ดังน้ี 

 2.1 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 
2564 (online) จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564  
โดยมีวาระ ดังน้ี 
 วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  - แจงปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค
ปกติ ประจําปศึกษา 1/2564 
  - แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตร ภาค
เรียนท่ี 1/2564 จัดทํา มคอ.3 ใหมีรายละเอียด
เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ท่ี
ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพท้ัง 6 ดาน 
โดยมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทําในแตละรายวิชา และใหสงเอกสาร 
มคอ.3 เพ่ือใหประธานหลักสูตรลงนาม และ
สงกอนเปดภาคการศึกษา และสงผานระบบ
ออนไลนภายในชวงเวลาท่ีสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนกําหนด 
 วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - กําหนดอาจารยผูสอนในรายวิชา
ตางๆ ของสาขาคอมพิวเตอรศึกษาตามความ
ถนัดและความเช่ียวชาญ 
  - ประชุมพิจารณาวางแผนการสอน 
ความเหมาะสมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

  - ประชุมสอนปรับพ้ืนฐานนักศึกษา
กอนเขาเปดเรียน 
  - ประชุมเพ่ือวางแผนเพ่ือให
คําปรึกษาแกนักศึกษาในเร่ืองการเรียน การใช
ชีวิต การกู กยศ. กิจกรรมตาง  ๆ
 วาระอื่นๆ 
  - ไมมี 
 
 2.2 ครั้ งที่  2 วันศุกรที่  3 ธันวาคม 
2564 (online) จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนิงานหลักสูตรชวงท่ี 1 โดยมีวาระ ดังน้ี 
 วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  - ผลการปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ
สําหรับนักศึกษาใหมและกําหนดกิจกรรม
สงเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 
  - จัดทํา มคอ.5 หลังจากตัดเกรด
นักศึกษาเสร็จ ท้ังน้ีตองสงผานระบบออนไลน
ภายใน 30 วัน หลังวันส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 
1/2564 
  -  จัด ทํ ารายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
  - การจัดทํา มคอ. 3 ภาคเรียนท่ี 
2/2564 ใหมีรายละเอียดเกณฑการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ท่ีชัดเจนตามกรอบ
มาตรฐานคุณภาพท้ัง 6 ดาน โดยกําหนดให
อาจารยผูสอนสงมคอ.3 ใหประธานลงนาม 
และกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําใน
แตละรายวิชา และใหสงเอกสาร มคอ.3 กอน
เปดภาคการศึกษา และสงผานระบบออนไลน
ภายในชวงเวลาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนกําหนด   
 วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณากําหนดผูสอนในรายวิชาท่ี
จะเปดสอนในภาคเรียนท่ี 2/2564 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

  - รวมกันทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ภาค
การศึกษาท่ี 1/2564 ทอ.04 ทวนเกรด 
1/2564 
 วาระอื่นๆ 
  - ผลการประเมินผูเรียนใหใชแบบ T-
Score ในรายวิชาท่ีไมสามารถจําแนกผูเรียน
ไดอยางชัดเจนในภาคเรียนท่ี 2/2564 
  - บูรณาการการเรียนการสอน 
  - ผลการทวนสอบ มคอ.3 
 
 2.3 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 
2564 (online) จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรชวงที่ 2 โดยมีวาระ 
ดังน้ี 
  วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  - แจงปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค
ปกติ ประจําปศึกษา 2/2564 
  วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - ทวนสอบ มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 
2/2564  
  - รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
  วาระอื่นๆ 
  - ไมมี 
 
 2.4 ครั้งที่  4 วันศุกรที่  29 เมษายน 
2565 (online) จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรชวงที่ 3 โดยมีวาระ 
ดังน้ี 
  วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  - แจงอาจารยผูสอนในหลักสูตร ภาค
เรียนท่ี 2/2564 จัดทํา มคอ.5 หลังจากตัด
เกรดนักศึกษาเสร็จ ท้ังน้ีตองสงผานระบบ
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

ออนไลนภายใน 30 วัน หลังวันส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ี 2/2564  
  - แจงอาจารย ผูสอนในหลักสูตร
จัดทํารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ภาค
การศึกษาท่ี 2/2564 
  - จัดทํา มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ใหมีรายละเอียดเกณฑการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ท่ี ชัดเจนตามกรอบมาตรฐาน
คุณภาพท้ัง 6 ดาน โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรคอยกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทําในแตละรายวิชา และใหสงเอกสาร 
มคอ.3 เพ่ือใหประธานหลักสูตรลงนามและสง
กอนเปดเทอมผานระบบออนไลนภายใน
ชวงเวลาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนกําหนด 
  วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณากําหนดผูสอนในรายวิชาท่ี
จะเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1/2565 
  - แบงงานจัดทํา มคอ.7/SAR ของป
การศึกษา 2564 นัดจัดทํา มคอ.7 ของป
การศึกษา 2564 ในการประชุมคร้ังตอไป 
  - ทวนสอบเกรด นศ. จบ 
  - พิจารณากระบวนการรับนักศึกษา
ปการศึกษา 2564 
 
  วาระอื่นๆ 
  - ไมมี 
 2.5 ครั้งที่ 5 วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 
2565 (online) จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร โดยมีวาระ ดังน้ี 
  วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  - การจัดทํา มคอ.7 ของปการศึกษา 
2564 
  - จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2564 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

  วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - พิจารณาแบบรายงานผลการทวน
สอบ:กรณีขอสอบ และ คาระดับข้ัน(เกรด) 
(ทส.05)  
  -  ทบทวนการ ดํ า เ นิ น งานของ
หลักสูตรในปการศึกษา 2564 
  วาระอื่นๆ 
  - ไมมี 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.1-1 รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5.4.1-2 รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งแสดงรายชื่อ
อาจารยผูเขารวมประชุมโดยจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
นอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
5.4.1-3 รายงานสรุปจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรในแต
ละปการศึกษา 
5.4.1.4 รายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563
เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 

  (2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

ห  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.2-1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
5.4.2-2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

  (3) มีรายละเอียดของรายวิชา
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2564 มีจํานวน 7 รายวิชา และ ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2564 มี 7 รายวิชา  
2. รายวิชาท่ีสง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2564 มีจํานวน 7 รายวิชา และ
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 มี จํานวน 7 
รายวิชา 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.3-1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
5.4.3-2 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2564 และ 2/2564 

  (4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการดําเนินการของรายวิชาในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2564 มี จํานวน 7 รายวิชา และภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 มี จํานวน 7 รายวิชา 
2. ผลการดําเนินการของรายวิชา ท่ีสง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 มีจํานวน 7 
รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 มี 
จํานวน 7 รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.4-1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ทุก
รายวิชา 
5.4.4-2 รายงานสรุปจํานวนและรายชื่อวิชาที่เปดสอนในแตละภาค
การศึกษา 

  (5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังจากส้ินปการศึกษา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
ส้ินสุดปการศึกษา 

 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 

  (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ท่ี กําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

6.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน 
ประชุมรวมกันเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด
ใน มคอ.3 
6.2 ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ภาคเรียนท่ี 1/2564 
จํานวน 7 รายวิชา จาก 7 รายวิชา คิดเปนรอย
ละ 100  
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู 2/2564 จํานวน 7 รายวิชา จาก 
7 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.6-1 รายงานจํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในปการศึกษา 2564 

 
 

 (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

ไมมี เน่ืองจากหลักสูตรเปดรับนักศึกษาเปนป
แรก 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ไมม ี

  (8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 
ได รับการปฐมนิ เทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

ไมมี 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 

  (9)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนได รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหน่ึงคร้ัง 

9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท้ังส้ิน 5 คน 
1. ผศ.ดร.ทวีรัติน นวลชวย 
    ไดรับพัฒนาเร่ือง 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู ฐานสมรรถนะ
วิทยาศาสตรตามแนว สสวท. 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการทบทวน
และประเมินผลลัพธประกันคุณภาพ
การศึกษา และการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับ AUN-QA ป 2564 

2. ผศ.พิกุล สมจิตต 
ไดรับการพัฒนาเร่ือง 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมผลงานเพ่ือเขาสู ตําแหนงทาง
วิชาการตามเกณฑใหม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
สําหรับอาจารย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 
Upskill/Reskill 

3. อาจารยสกรรจ รอดคลาย 
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

    ไดรับการพัฒนาเร่ือง 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 

Upskill/Reskill 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการทบทวน

และประเมินผลลัพธประกันคุณภาพ
การศึกษา และการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับ AUN-QA ป 2564 

4. อาจารยคมกฤช เจริญ 
    ไดรับการพัฒนาเร่ือง 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
สําหรับอาจารย 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู ฐานสมรรถนะ
วิทยาศาสตรตามแนว สสวท. 

5. อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล 
    ไดรับการพัฒนาเร่ือง  

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาจัดการเรียนรู ฐานสมรรถนะ
วิทยาศาสตรตามแนว สสวท. 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการทบทวน
และประเมินผลลัพธประกันคุณภาพ
การศึกษา และการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับ AUN-QA ป 2564 

9.2 ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 5 คน 
9.3 คิดเปนรอยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพในแตละปการศึกษาแตละหลักสูตร 
5.4.9-2 เอกสาร/หลักฐานการเขารวมโครงการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารยประจําแตละคนแตละหลักสูตร 

  ( 1 0 )  จํ า น วน บุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ า มี ) ไ ด รั บ ก าร พัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน 
        มีบุคลากรท้ังส้ิน 1 คน คือ นางสาวกุสุมา 
เจะอาแซ ไดรับการพัฒนาเร่ือง เขารวมอบรม
หลักสูตรเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการบังคับใช
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 (รูปแบบออนไลน  3 ช่ัวโมง) วันท่ี  9 
กุมภาพันธ 2564  
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ผลการดําเนินการ 

ดัชนีตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ เปนไป
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

10.2 ไดรับการพัฒนาฯ 1 คน 
10.3 คิดเปนรอยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.10-1 รายงานสรุปจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพในแตละปการศึกษาแตละหลักสูตร 
5.4.10-2 เอกสาร/หลักฐานการเขารวมโครงการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนแตละหลักสูตร 

วิธีการคํานวณ 
(1) จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีดําเนินการไดจริง 
8 

(2) จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีตองดําเนินการในปการศึกษา 
2563 

8 

(3) รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

รอยละ 100 

 
 

ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงชี้ท่ี 5.4  
  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 80    =  0  คะแนน    

  ดําเนินงานรอยละ 80     =  3.50  คะแนน 

  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

  ดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

  ดําเนินงานนอยกวารอยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

  ดําเนินงานรอยละ 100    =  5.00  คะแนน 

 

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

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ 5.00 คะแนน - 5.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร  

ปญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

นักศึกษาแรกเขามีจํานวน
เกินกวาเกณฑท่ีกําหนดของ
คุรุสภา 

ผลกระทบเน่ืองจากสํานักงานสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และ
หลักสูตรไดเปดรับนักศึกษาจํานวน 4 
รอบ โดยรอบท่ี 1 ถึง 2 มีข้ันตอนการ
คัดเลือกและสัมภาษณแตก็ยังไมได
ครบจํานวน จึงมีการรับสมัครในรอบ
ท่ี 3 และ 4 ซ่ึง ในรอบน้ีมีผูสมัครใน
รอบท่ี 3 และ 4 ซ่ึงในรอบน้ีมีผูสมัคร
เขามา 9 และ 7 คน ตามลําดับโดยไม
มีการสัมภาษณ จึงทําใหสํานักงาน
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับ
นักศึกษามาเกิน 2 คน และไดลาออก 
1 คน โดยปจจุบันมีนักศึกษาคงเหลือ
จํานวน 31 คน (ซ่ึงนักศึกษาเกิน 1 
คน) 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรวมจัด
ใหมีการสอบสัมภาษณ
นักศึกษาในรอบท่ี 2 ถึง 4 และ
ในแตละรอบจะไมรับเกินจากท่ี
ระบุไวในแผนรับเขานักศึกษา 

ขาดงบประมาณ ไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยาง
หลากหลาย 

จัดกิจกรรมรวมกับสาขาวิชา
อ่ืน  ๆ

การประสานงานกับโรงเรียน
เครือขายในการสงนักศึกษา
เขาฝกประสบการณวิชาชีพ 

ชวงระยะเวลาในการประสานงานกับ
โรงเรียนเกิดความลาชา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ประสานงานโดยตรงกับ
โรงเรียน 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ในการดําเนินการบริหารหลักสูตรจะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือส่ิงสนับสนุนการเรียนรูซ่ึง

ประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอม
ดานการใหบริการเชน หองเรียนหองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร Wifi และอ่ืน  ๆรวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย องคประกอบดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจากตัวบงช้ีตอไปน้ี 
ตัวบงชี้ที่ 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  อาจารยคมกฤช เจริญ     โทรศัพท  : 080-3368887 
ผูจัดเก็บขอมูล :   อาจารยคมกฤช เจริญ    โทรศัพท  : 080-3368887 
การจัดเก็บขอมูล :  ปการศึกษา 2564 
 
ผลการดําเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการดําเนินงาน กระบวนการ ข้ันตอน หรือแนวปฏิบัติท่ีหลักสูตรไดดําเนินการใน
ปจจุบันตามรายละเอียดท่ีปรากฏ 
6.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ประเด็นเปาหมาย :  

1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาไดใชเคร่ืองมือ/อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย เพียงพอใน
ทุกรายวิชา 

2. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาไดเรียนในหองเรียน/สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียน 
3. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไมนอย

กวา 3.50 
 

ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 

หลังสูตรมีการประชุมวางแผนเพ่ือเขาไปมีสวนรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เพ่ือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมสําหรับนักศึกษาและอาจารย โดย
หลักสูตร ไดสงตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี 
  1)  เขารวมเปนคณะกรรมการบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมีหนาท่ีในการบริหาร 
วางแผน และจัดการกิจกรรมตาง  ๆภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังการจัดการเก่ียวกับส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 
  2)  เขารวมเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2564 ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
  3)  เขารวมเปนคณะกรรมการฝายอาคารและสถานท่ีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือทําหนาท่ี
กํากับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือควบคุมการใชครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีไดวางไว 
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  4)  เขารวมเปนคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green office) ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ือนําแนวนโยบายสํานักงานสีเขียวมาปรับใชกับหลักสูตร 
  นอกจากน้ีหลักสูตรไดเล็งเห็นความสําคัญของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการเขามามีสวนรวม
เพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีตรงตามความตองการท้ังของอาจารยและนักศึกษา โดยมีนโยบายใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถแสดงความประสงควัสดุ อุปกรณตาง ๆ  ท่ีใชในการเรียนการสอน รวมท้ังแสดงความ
คิดเห็นมายังหลักสูตรไดอยางเต็มท่ี 
 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไว โดยการสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาไปมีสวนรวมในโครงการตาง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี 

1. อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล เปนตัวแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปน
กรรมการฝายอาคารและสถานท่ี  
  นอกจากน้ีหลักสูตรไดสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและตัวแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขา
รวมเปนสวนหน่ึงในการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมาโดยตลอด และหลักสูตรไดเปดให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงความประสงควัสดุ อุปกรณ ตลอดท้ังป 2564 โดยแบงเปน 4 ไตรมาศสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
- มีการประเมินกระบวนการ 
   หลักสูตรไดเปดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูผานระบบ โดยรวมกับสํานักประกันคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีคะแนน
เต็ม 5 ในแตละดาน ดังรายละเอียด 
 
ความพึงพอใจดานตาง ๆ   อาจารย 

คาเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 4.65 มากที่สุด 
1. อุปกรณ/ส่ือการเรียนการสอนมีจํานวนหรือความเพียงพอกับจํานวนผู
เรียน 

4.65 มากท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ/ส่ือการเรียนการสอนพรอมใชงาน 4.65 มากท่ีสุด 
3. ส่ือ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

4.65 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 4.98 มากที่สุด 
ดานการบริการของสํานักวิทยบริการฯ ( หองสมุด , ศูนยคอมพิวเตอร, 
ศูนยภาษา ) 

  

1. ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 5.00 มากท่ีสุด 
2. ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ 5.00 มากท่ีสุด 
3. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 5.00 มากท่ีสุด 
4. ดานระยะเวลาของการใหบริการ 5.00 มากท่ีสุด 
5. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการใหบริการ 5.00 มากท่ีสุด 
6. มีความพรอมทางดานหนังสือ ตํารา อุปกรณตาง ๆ  ในการใหบริการ 4.90 มากท่ีสุด 
ภาพรวมทั้งหมด  4.82 มากที่สุด 
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- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแบบสํารวจ/แบบสอบถาม ใหนักศึกษาและอาจารยผูสอนรวมเสนอแนะ

เคร่ืองมือ/อุปกรณ/หนังสือท่ีจําเปนสําหรับการเรียน การสอน หรือส่ิงสนับสนุนอ่ืน ๆ  ท่ีชวยเสริมสม
รถถนะของนักศึกษา เพ่ือนําเขาแผนจัดซ้ือจัดจางของหลักสูตร 

 
 
ความพึงพอใจ ปการศึกษา 2564 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
อาจารย 4.82 มากท่ีสุด 
 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 ไมมี  
  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 จากระบบการดําเนินงานของหลักสูตรโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู ทําใหนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาไดใชเคร่ืองมือ/อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย 
เพียงพอในทุกรายวิชา อาจารยและนักศึกษามีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ทํางานวิจัย ทําใหหลักสูตรมีคะแนนการประเมินจากอาจารยและนักเรียนเพ่ิมข้ึน รวมท้ังทําใหอาจารยและ
นักศึกษามีผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด และมีผลการประเมินความพึงพอใจตอ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท้ังอาจารยและนักศึกษาเกินคาเปาหมายท่ีวางไว 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.1-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันอาทิตย ที่ 20 มิถุนายน 2564 
6.1.1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1.1-3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ  
6.1.1-4 คําสั่งการมีสวนรวมของอาจารย 

 

6.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเปาหมาย :  

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการระบบเครือขาย อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร ส่ือและชองทาง
การเรียนรูเพ่ือสนับสนุนท้ังการศึกษาในหองเรียน นอกหองเรียน และเพ่ือการเรียนรูไดดวยตนเองอยาง 
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 
 
ผลการดําเนินงาน :   
- มรีะบบ มีกลไก 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนไดรวมกันปรึกษาหารือ ใหขอมูลและลงความเห็น
จํานวนส่ิงสนับสนุนท่ีควรจัดซ้ือ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2564 หนา 95 
 

2. หลักสูตรจัดทํางบประมาณจัดสรรการซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ 
3. เสนอแผนงบประมาณไปยังคณะ 
4. ดําเนินข้ันตอนจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ กระทรวงการคลัง 
5. หลักสูตรเสนอช่ืออาจารยผูรับผิดชอบเปนกรรมการตรวจรับพัสดุไปยังคณะวิทยฯ เพ่ือทํา

คําส่ัง และปฏิบัติหนาท่ี 
   
- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  หลักสูตรไดขอความรวมมือจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ชวยตรวจสอบความพรอมของวัสดุ อุปกรณ ประจําหองปฏิบัติการ และหองเรียนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือแจง
ปญหาตอหลักสูตรและเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการซอมบํารุง วางแผนการซ้ืออุปกรณเพ่ือทดแทนอุปกรณท่ี
ชํารุด รวมท้ังวางแผนการจัดซ้ืออุปกรณใหมท่ีทันสมัยเพ่ิมเติมในปงบประมาณปถัดไป โดยหลักสูตรไดแตงต้ัง 
อาจารยพัฒนะ วรรณวิไล เปนกรรมการฝายอาคารสถานท่ี ทําหนาท่ีกํากับดูแล และประสานกับเจาหนาท่ีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร เก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวกดานการเรียนการ
สอน โดยไดดําเนินการในดานตาง ๆ  ดังน้ี 

1. ดานส่ือ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 
หลักสูตรไดจัดส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนทุกหองเรียน เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายทึบแสง จอโปรเจคเตอร 
เคร่ืองเสียง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและเพียงพอทุกหองเรียน หากพบการ
ชํารุดของอุปกรณอาจารยผูสอน และเจาหนาท่ีสามารถแจงหลักสูตรเพ่ือดําเนินการซอมแซม ในระหวางรอ
ซอมแซมหลักสูตรไดยืมอุปกรณจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือมาทดแทน
อุปกรณท่ีรอซอม เพ่ือทําใหการเรียนการสอนสามารถดําเนินตอไปได  
  ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ โดย โดยหลักสูตร
ไดเปดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงความจํานงความตองการเก่ียวกับส่ือ วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการเรียน
การสอนท่ีตองการใชงาน ซ่ึงฝายวัสดุ ครุภัณฑของหลักสูตรจะดําเนินการรวบรวมและประสานไปยังคณะเพ่ือ
ดําเนินการส่ังซ้ือ  
  ในแตละรายวิชาของหลักสูตรอาจารยผูสอนมีการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ มีการ
แนะนําหนังสือท่ีเก่ียวของในรายวิชา และในแตละรายวิชามีการใช Google Classroom เพ่ือเพ่ิมชองทางการ
เรียนการสอนและรองรับการเรียนการสอนออนไลน 

2. ดานการบริการของหองสมุด 
หลักสูตรไดติดตามขอมูลขาวสารตาง  ๆจากเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(http://arit.skru.ac.th/) ในการใหบริการตาง ๆ  เชน การคัดเลือกหนังสือใหม หนังสืออิเล็กทรอนิกส การ
ใหบริการฐานขอมูลออนไลน การใหบริการหองสืบคนท่ีเปนสัดสวน การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
นอกเวลาเรียน เปนตน เพ่ือแจงใหนักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทราบเพ่ือเปนประโยชนในการเรียน
การสอน และการทํางานวิจัย 
  นอกจากศูนยคอมพิวเตอรจะใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาและอาจารย ยังมีการ
ใหโควตาการพิมพเอกสารแกนักศึกษาแตละคนแบบไมมีคาใชจาย และมีการจัดใหบริการสําหรับรานพิมพ
เอกสารเพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกนักศึกษากรณีพิมพเกินโควตา 

หลักสูตรไดรับการจัดสรรพ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 4 ของอาคาร 73 ซ่ึงเปนอาคารใหมของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซ่ึงตอไปเม่ืออาคาร 73 มีความพรอมเปดใชงานหลักสูตรจะตองยายไปท่ีตึก 73 ท้ังหมด โดย
หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยพัฒนะ วรรณวิไล เปนผูประสานหลักในการประสานเก่ียวกับการออกแบบพ้ืนท่ี 
การจัดการพ้ืนท่ีสําหรับการเรียนการสอน พ้ืนท่ีสําหรับการทํากิจกรรม รวมท้ังการติดต้ังอุปกรณสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  ท่ีจําเปน ซ่ึงหลักสูตรไดติดตามความกาวหนาการดําเนินการเก่ียวกับอาคาร 73 มาโดยตลอด ทําใหในป
การศึกษา 2564 อาจารยและนักศึกษาของหลักสูตรสามารถเขาไปใหพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดสรรในบางสวนเพ่ือทํา
กิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอน 
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- มีการประเมินกระบวนการ 
 กระบวนการจัดซ้ือตางๆ  เปนไปดวยความเรียบรอย แตเน่ืองจากหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
เปนหลักสูตรใหม จําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑอีกหลายรายการตามรายวิชาในแผนการเรียน/ชวงช้ันปของ
นักศึกษา  

  หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรูผานระบบ โดยรวมกับสํานักประกันคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยมีคะแนนเต็ม 5 ในแตละดาน ดังรายละเอียด 
 
ตารางไปอยูท่ีผล 
ความพึงพอใจดานตาง ๆ   นักศึกษา 

คาเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

อาจารย 
คาเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน     
1. อุปกรณ/ส่ือการเรียนการสอนมีจํานวนหรือความเพียงพอ
กับจํานวนผูเรียน 

4.2 มาก 4.65 มาก
ท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ/ส่ือการเรียนการสอนพรอมใช
งาน 

4.2 มาก 4.65 มาก
ท่ีสุด 

3. ส่ือ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความทันสมัย
และเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

4.3 มาก 4.65 มาก
ท่ีสุด 

ภาพรวมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน 4.2 
 

มาก 4.65 มาก
ที่สุด 

ดานการบริการของสํานักวิทยบริการฯ (หองสมุด , ศูนย
คอมพิวเตอร , ศูนยภาษา) 

    

1. ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 4.5 มาก 5.00 มาก
ท่ีสุด 

2. ดานบุคลากรเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.3 มาก 5.00 มาก
ท่ีสุด 

3. ดานสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 4.4 มาก 5.00 มาก
ท่ีสุด 

4. ดานระยะเวลาของการใหบริการ 4.3 มาก 5.00 มาก
ท่ีสุด 

5. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการ
ใหบริการ 

4.4 มาก 5.00 มาก
ท่ีสุด 

6. มีความพรอมทางดานแหลงเรียนรูท่ีเขาถึงไดงาย และ
ทันสมัยในการใหบริการ 

4.4 มาก 4.90 มาก
ท่ีสุด 

ภาพรวมดานการบริการของสํานักวิทยบริการฯ (หองสมุด 
, ศูนยคอมพิวเตอร , ศูนยภาษา) 

4.4 มาก 4.98 มาก
ที่สุด 

ภาพรวมทั้งหมด  4.4 มาก 4.82 มาก
ที่สุด 

   

  จากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เปนการประเมินผานระบบโดย
คณาจารยและนักศึกษา โดยสํานักพัฒนาคุณภาพและบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการเสร็จส้ิน
และสงขอมูลใหหลักสูตรเม่ือวันท่ี 10 มิ.ย. 2565 โดยหลักสูตรไดนํามาพิจารณาเพ่ือดําเนินการตอในภาค
การศึกษาถัดไป ซ่ึงจากผลการประเมินขางตนพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับตํ่าท่ีสุดคือ ดานส่ือ/เอกสาร
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และอุปกรณการเรียนการสอน ขอท่ี 1 (อุปกรณ/ส่ือการเรียนการสอนมีจํานวนหรือความเพียงพอกับจํานวน
ผูเรียน = 4.23) เน่ืองดวยเปนการเรียนในลักษณะออนไลนตลอดปการศึกษาท่ีผานมา สงผลใหนักศึกษา
จําเปนตองใชอุปกรณคอมพิวเตอรสวนตัว ซ่ึงอาจเกิดความไมสะดวกกับนักศึกษาทุกคน 
 
ความพึงพอใจ ปการศึกษา 2564 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
นักศึกษา 4.4 มาก 
อาจารย 4.82 มากท่ีสุด 

   
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

-  ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแบบสํารวจ / แบบสอบถาม ความเพียงพอและสภาพพรอมใชงานของและ
ความทันสมัยใน หองปฏิบัติการ อยางนอย  2 คร้ัง/ปการศึกษา (กอนส้ินสุดภาคการศึกษา) และให
อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมใหขอมูล/อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการเรียน การสอน  

-  ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหจัดและลําดับความสําคัญในการจัดหาอุปกรณ ตามเหตุผลความ
เรงดวนในการใชงานและนําเขาสูการจัดซ้ือจัดจาง 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 ไมมี 
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 จากการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือใหมีจํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนซ่ึงเห็นไดชัดเจนวาคะแนนจากการประเมินของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีคะแนน 
เปน 4.39 ในป 2564  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.2-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วนัอาทิตย ที่ 20 มิถุนายน 2564 
6.1.2-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ประเด็นเปาหมาย :  
 หลักสูตรไดจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารยใหเพียงพอ 
 
ผลการดําเนินงาน :  
- มรีะบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ดังน้ี 

1. หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาตามผลการประเมินของอาจารยและนักศึกษา 
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2. หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตาม
ความตองการ 

3. หลักสูตรดําเนินการสํารวจความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
4. พิจารณาความเหมาะสมตามความจําเปนและงบประมาณ 
5. จัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตามรายการ 
6. ดําเนินการกระจายส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับจัดหาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูในปการศึกษา 2564 
  หลักสูตรไดจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูสําหรับอาจารยและนักศึกษา เชน อุปกรณประกอบการเรียนการ
สอนออนไลน (หูฟง ไมโครโฟน เว็บแคม อุปกรณจัดเก็บขอมูล ทัชแพด และอุปกรณเสริมตาง ๆ  ท่ีจําเปน)   
   
- มีการประเมินกระบวนการ 
  จากผลการประเมินความพึงพอในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีคะแนน คิดเปน 4.82 
 
ความพึงพอใจ ปการศึกษา 2564 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
นักศึกษา 4.4 มาก 
อาจารย 4.82 มากท่ีสุด 

 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  หลักสูตรไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของท้ังอาจารยและนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู รวมท้ัง
ขอเสนอแนะตาง ๆ  เขาท่ีประชุมเพ่ือวางแผนปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของอาจารยและนักศึกษา
ตอไป 
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 อาจารยผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 100 เปอรเซ็นตจากสถานการณโควิด 19 
ท่ียังมีอยางตอเน่ือง โดยใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีหลักสูตรจัดหาให 
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
 ไมมี 
 
สรุปเปาหมายการดําเนินงาน :  
 จากการดําเนินงานของหลักสูตรในสวนกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ทําใหอาจารยมีความพึงพอใจตอส่ิงสนับการเรียน
รูอยูในระดับมากท่ีสุด 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ  
6.1.3-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1.3-3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันอาทิตย ที่ 20 มิถุนายน 2564  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
ป 2564 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เปาหมาย ป 2563 ป 2564 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00 คะแนน - 3.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ขอคิดเห็น 

1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน  
 

ขอคิดเห็นหรือสาระทีไ่ดรบัจาก           
การเสนอแนะจากผูประเมิน 

- ใหอธิบายการเขียนเปนขอ  ๆท้ังระบบและกลไกลการนําผลไปดําเนินงาน 
- ตองใหมีการออกแบบประเมินเพ่ือสะทอนสมรรถนะนักศึกษา 
- ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการใน
ดานตางๆ  เชน การเรียนรู หรือ เร่ืองท่ีตองการจะพัฒนา 

ความเห็นของประธานหลกัสูตร             
ตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับ           

การเสนอแนะ 

- จะตองมีการวางแผนออกแบบประเมินในรายวิชาตาง  ๆเพ่ือสะทอน
สมรรถนะนักศึกษาท่ีแทจริง 
- จัดเวที / แบบสํารวจ / แบบประเมิน / แบบสอบถาม นําเสนอในส่ิงท่ี
ตนเองตองการ 

การนําไปดําเนินการเพื่อ                  
การวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 

- เสนอคณะใหจัดอบรมเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ และใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยผูสอนเขารับการอบรม 
- อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยผูสอนประชุมรวมกันเพ่ือ
ออกแบบประเมินผูเรียนแบบอิงสมรรถนะ  
- ผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยผูสอน / นักศึกษา นําแบบขอมูลท่ีไดจาก
แบบสํารวจ/แบบสอบถาม มาวิเคราะหเพ่ือวางแผนใหสอดคลองกับความ
ตองการ 

 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา ป 4 

การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา - 
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน - 
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ

ประเมิน 
- 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

-  

 
3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบณัฑติ)  

กระบวนการประเมิน 
 

- 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผล                  
การประเมิน 

- 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน 

- 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

- 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสตูร  

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถามี) 
ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่
ผานมา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา เปน
หลักสูตรใหม พ.ศ.2564 จึงไมมีผลกระทบในชวง 2 ป  

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถา
มี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 
ปที่ผานมา 

มีการเปดหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีใกล เคียงกันมาก ใน
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต จึงสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของนักศึกษา  
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หมวดที ่8 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  
 

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการปรับความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ฟสิกส และคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษาแรกเขา 

กรกฎาคม 2565 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

เชิญวิทยากรมาใหความรูแกคณาจารยและนักศึกษา กันยายน – ธันวาคม 
2565 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร พฤศจิกายน 2564 – 
กุมภาพันธ 2565 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  มิถุนายน 2564 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

กรรมการหลักสูตรเขารวมโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
ตนเองทางวิชาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2564 – 
พฤษภาคม 2565 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
2. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของ
แผน หรือเหตุผล

ที่ไมสามารถ
ดําเนินการได

สําเร็จ 
โครงการปรับความรู
พ้ืนฐานดาน
คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ฟสิกส 
และคอมพิวเตอร 
สําหรับนักศึกษาแรก
เขา 

กรกฎาคม 2564 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 

เชิญวิทยากรมาให
ความรูแกคณาจารย
และนักศึกษา 

กันยายน – ธันวาคม 2564 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 

โครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตร 

พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
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แผนดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของ
แผน หรือเหตุผล

ที่ไมสามารถ
ดําเนินการได

สําเร็จ 
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) 

มิถุนายน 2564 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 
 

กรรมการหลักสูตรเขา
รวมโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาตนเองทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ดําเนินการแลว 
 

 
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

รอขอเสนอแนะจากผูประเมิน 
 

4. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป 2565 
(ระบุแผนการปฏบิัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผนและผูรับผิดชอบ) 

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ผูสอน เพ่ือช้ีแจงรายงาน มคอ.7 และรับฟง
ขอเสนอแนะ 

กรกฎาคม 2565 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการปรับความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาแรก
เขา 

กรกฎาคม 2565 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

เชิญวิทยากรมาใหความรูแกคณาจารยและนักศึกษา กันยายน 2565 – มีนาคม 
2566 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร พฤศจิกายน 2565 – 
มีนาคม 2566 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  มิถุนายน 2565 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

กรรมการประจําหลักสูตรเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาตนเองทางวิชาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2565 - 
มิถุนายน 2566 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 

จุดเดน 
1. หลักสูตรไดรับความรวมมือจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดวยดี ทําใหอัตราการคงอยูและ

ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด  
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยหลักสูตรไดจัดสรร

งบประมาณสําหรับการพัฒนาตนเองของอาจารยอยางตอเน่ืองและเพียงพอ เพ่ือนําทักษะและ
ประสบการณท่ีไดมากําหนดสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ท่ีใชกํากับ
ติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู (มคอ.3, มคอ.4) และกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) หลักสูตรไดสงเสริมใหอาจารยผูสอนมีการ
ปรับปรุงรายละเอียด มคอ.3 มคอ.4 ใหสอดคลองกับเทคโนโลยี สภาพสังคมปจจุบัน และพ้ืนฐานของ
ผูเรียน 

4. หลักสูตรมีระบบและกลไก การดําเนินการท่ีชัดเจนต้ังแตการวางแผนการรับเขานักศึกษา การลง
พ้ืนท่ีประชาสัมพันธ ข้ันตอนการรายงานตัวท่ีรวดเร็ว นอกจากน้ียังมีโครงการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา โดยคณะและมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรเก่ียวกับโครงการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน 

5. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสํารวจความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และมีระบบ
สารสนเทศในการประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของท้ังอาจารยและนักศึกษา โดยควร
ใหความสําคัญการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนรองรับความตองการทางเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารท่ีมีคานํ้าหนักมากข้ึน โดยคณะและ

มหาวิทยาลัยควรสรางแรงจูงใจ ใหรางวัลสําหรับอาจารยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารท่ีมีคานํ้าหนักตาง ๆ  
2. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยการสราง

แรงจูงใจใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน ใหรางวัลสําหรับหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานระดับดี หรือ ดีมาก
รวมถึงเขาศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรเพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรจัดทําระบบการรับสมัครนักศึกษาใหเปนรูปแบบเดียวในทุก
รอบของการรับสมัครท้ังมหาวิทยาลัย 

4. สรางชองทางและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกมากข้ึน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหศิษย
ปจจุบันไดเรียนรูนอกหองเรียน เชน การทํางานระหวางเรียน  

5. การบูรณาการขามรายวิชา โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาในหลักสูตรควรหารือรวมกันเพ่ือสอนแบบ
บูรณาการขามรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะดานการคิดแกไขปญหามากข้ึน 

6. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติท่ีดีในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

7. หลักสูตรควรจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางดานคอมพิวเตอรท่ีรองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว และทันสมัย 
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อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร :  
1. ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 7 มิถุนายน 2565

2. ผศ.พิกุล สมจิตต ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 7 มิถุนายน 2565 

3. นายสกรรจ รอดคลาย ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 7 มิถุนายน 2565

4. นายคมกฤช เจริญ ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 7 มิถุนายน 2565 

5. นายพัฒนะ วรรณวิไล    ลายเซ็น : _______________________วันท่ีรายงาน : 7 มิถุนายน 2565

ประธานหลักสูตร : ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 

ลายเซ็น : ____________________________________ วันท่ีรายงาน :  7 มิถุนายน 2565 

เห็นชอบโดย : ดร.สายสิริ ไชยชนะ  (รองคณบดีฝายวิชาการ) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _______________________ 

เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ขวัญกมล ขุนพิทักษ (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : _______________________ 

7 มิถุนายน 2565

7 มิถุนายน 2565B



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปการศึกษา 2564 หนา 106 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
            จากผลการดําเนินงานของหลักสูตร คอมพิวเตอรศึกษา เม่ือประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิง
เกณฑการประเมินตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2564  ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบรหิาร
จัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน บรรลุ 
 ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  หลักสูตรไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

- - - - - 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญา
ตรี) รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 
 

- - - - - - 
- 
- 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต - 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับ 
นักศึกษา 3.00 3.00 คะแนน บรรลุ 3.00 

คะแนน ปานกลาง 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การ
สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3.00 3.00 คะแนน บรรลุ 3.00 
คะแนน ปานกลาง 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ
ท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 2.00 คะแนน ไมบรรลุ 2.00 

คะแนน 
คุณภาพ

นอย 
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 2.67 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การ
บริหารและพัฒนา
อาจารย 

3.00 3.00 คะแนน บรรลุ 3.00
คะแนน ปานกลาง 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย เฉลี่ยรวม 5.00  คะแนน รวม 5.00  คะแนน 

รอยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

20 1  
×100= 20 
 

บรรลุ 5.00  ดีมาก 
5 

รอยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

60 
2  

×100= 40 บรรลุ 3.33 ดีมาก 
5 

ผลงานวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

88 
1.4 ×100= 28 

 บรรลุ 
 5.00 ดีมาก 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิด
กับอาจารย 

3.00 2.00 บรรลุ 2.00  ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย เฉลี่ยรวม 3.15 คะแนน 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 บรรลุ 3.00 ปานกลาง 

ตัวบงชี้ที่  5.2 การ
วางระบบผูสอนและ
จัดการเรียนการสอน 

3.00 3.00 บรรลุ 3.00 ปานกลาง 

ตัวบงชี้ที่  5.3 การ
ประเมินผูเรียน 3.00 3.00 บรรลุ 3.00 ปานกลาง 

ตัวบงชี้ที ่5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

5.00 

11  
×100= 100 

บรรลุ 5.00 ดีมาก 
11 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน เฉลี่ยรวม 3.5 คะแนน 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ส่ิง
สนับสนุนการเรยีนรู 3.00 3.00 บรรลุ 

 3.00 ปานกลาง 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉลี่ยรวม 3.00  คะแนน 
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 - 6  (11/11 ตัวบงชี้) 3.13 คะแนน 

หมายเหต ุ  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะหองคประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

องคประกอบ คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับ
คุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับ
คุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับ
คุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับ
คุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 
1 การกํ ากั บ
มาตรฐาน 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กตั
วบ

งชี้
ใน

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2-

6 

1 - - - -  ไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 
2 บัณฑิต - - - - - ไมขอรับการประเมิน 

องคประกอบที่ 
3 นักศึกษา 3 - 3.00 2.00 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

องคประกอบที่ 
4 อาจารย 3 4.44 3.00 3.00 3.33 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ 
5  ห ลั ก สู ต ร 
การเรียนการ
ส อ น  ก า ร
ประเมินผูเรียน 

4 - 3.00 5.00 3.50 ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่  
6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 12 1 7 3   
ผลการประเมิน 4.44 3.00 3.33 3.13 ระดับคุณภาพดี 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบงช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบงชี้ที่ใชประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มาตรฐานที่   จํานวน

ตัวบงชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  7 - 2.8 3.5 3.15 ระดับคุณภาพดี 

2 4 4.44 3.00 2.00 3.14 ระดับคุณภาพดี 

3 - - - -   

4 - - - -   

5 - - - -   

รวม 11 1 7 3 3.13 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ     ระดับคุณภาพดี 
 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2- องคประกอบที่ 6  
จุดเดน 

1. คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรมีอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง แตควรสงเสริมตีพิมพในวาราสารมี Impact ท่ี
สูงข้ึน 

2. เปนหลักสูตรท่ีใชศักยภาพของอาจารยรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะครุ
ศาสตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ทบทวนกลยุทธในการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 
2. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยพัฒนาทักษะตามระดับช้ันใหสอดคลองกับสมรรถนะการเรียนรูของ

นักศึกษาในแตละช้ันปใหชัดเจนข้ึน 
3. จัดทําระบบ/เคร่ืองมือ เพ่ือติดตามความกาวหนาทางสมรรถนะของนักศึกษาเปนรายบุคคล 
4. ควรจัดทําแบบสอบความพึงพอใจในส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรเองท่ีจําเปนของหลักสูตรท่ี

ใชในการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะพรอมทํางาน 
5. ควรนําผลประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมาวางแผนในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู  
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รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ป
การศึกษา พ.ศ. 2564 

 

  ชื่อขอมูลพื้นฐาน ขอมูล 

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 

2 - - --ระดับปริญญาตรี - 
3 - - --ระดับปริญญาโท 4 
4 - - --ระดับปริญญาเอก 1 

5 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด 30 

6 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 2 

7 - - --จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 3 

8 - - --จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 2 

9 - - --จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย - 

10 - - --จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนง
ศาสตราจารย - 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 7 

12 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 7  

13 - - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 7 

14 - - --จํานวนผลงานท่ีมีการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร - 

15 - - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - 

16 - - --จํานวนผลงานท่ีมีการย่ืนจดสิทธิบัตร - 

17 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- 

18 - - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 - 

19 - - --จํานวนผลงานท่ีมีการจดแจงลิขสิทธ์ิ - 
20 - - --จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
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21 
- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมอยูในฐาน ขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

- 

22 

- - --จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- 

23 - - --จํานวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - 

24 - - --จํานวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว - 

25 - - --จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - 
26 - - --จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - 

27 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ - 

28 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน
ส่ืออิเลคทรอนิกส online - 

29 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 

30 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 

31 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 

32 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

33 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 

34 - - -จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 

35 การมีงานทําของบัณฑิต   
36 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด - 

37 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษา - 

38 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ) - 

39 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 

40 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - 

41 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว - 

42 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - 
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43 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 
44 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร - 

45 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) - 

46 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) - 

47 ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 

48 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร - 

49 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - 

50 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ - 

51 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ - 

52 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
53 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 - 

54 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 - 

55 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 

- 

56 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร - 

57 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน
ส่ืออิเลคทรอนิกส online - 

58 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 

59 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 

60 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
61 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
62 - ---จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 

63 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) - 
 


